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ANALISIS URUTAN PERISTIWA DALAM CERITA NOVEL KEKASIH 

REMBULAN KARYA FAHRI ASIZA DAN HUBUNGANNYA DENGAN 

PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 
 

Abstrak 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk urutan 

peristiwa, konflik, dan klimaks yang terjadi dalam novel Kekasih Rembulan 

karya Fahri Asiza dan bagaimanakah hubungan hasil analisis novel Kekasih 

Rembulan karya Fahri Asiza dengan pembelajaran sastra di SMA. Tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk urutan peristiwa, konflik, dan 

klimaks dalam cerita novel Kekasih Rembulan karya Fahri Asiza dan 

mendeskripsikan hubungan hasil analisis urutan peristiwa dalam cerita novel 

Kekasih Rembulan karya Fahri Asiza dengan pembelajaran sastra di SMA. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

novel yang berjudul Kekasih Rembulan karya Fahri Asiza. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah studi kepustakaan, simak dan baca catat dengan 

Teknik analisis data deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan 

bahwa urutan peristiwa yang terjadi pada novel Kekasih Rembulan yaitu saat 

Zamila dan ketiga sahabatnya Komariah, Muslim, dan Irawan berusaha 

memberantas peredaran obat terlarang di sekitar kompleks. Tidak hanya itu, 

Zamila dan ketiga sahabatnya terus berusaha mengajak para remaja di sekitar 

kompleks untuk belajar agama dan meramaikan masjid dengan cara membuat 

kegiatan siraman rohani sampai mendirikan TPA untuk anak-anak. Tetapi 

kegiatan mereka ternyata tidak berjalan mulus. Banyak hambatan yang mereka 

temui mulai dari ejekan sampai hinaan. Berbagai peristiwa dan konflik terjadi, 

dari peristiwa fungsional, peristiwa kaitan, peristiwa acuan, konflik internal, 

konflik eksternal, sampai klimaks. Selain itu, hasil analisis penelitian ini 

berkaitan juga dengan materi pembelajaran sastra di SMA khususnya kelas XI 

semester I pada Standar Kompetensi (SK) : membaca 2. Memahami berbagai 

hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan dan Kompetensi Dasar (KD) : 

menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemaahan. 

 

Kata kunci: Urutan Peristiwa, Novel, dan Unsur Intrinsik  
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ANALYSIS OF THE SEQUENCE OF EVENTS AND ITS 

RELATIONSHIP TO THEIR SMA LITERARY LEARNING AN 

ACCOUNT ON FAHRI ASIZA’S NOVEL 

 

Abstract 

 

 

Problem in this research is how the form of a sequence of events, conflict 

and climax happens in the novel KekasihRembulan by Fahri Asiza and what is 

the relationship of the Kekasih rembulan novel analytical results by Fahri Asiza 

with literary learning in Senior High School? The purpose of this study was to 

describe the form of a sequence of events, conflicts, and the climax of the novel 

Kekasih Rembulan by Fahri Asiza and describe the relationship on the analysis of 

events in the novel Kekasih Rembulan by Fahri Asiza with literary learning in 

high school. This research is a qualitative research. Sources of data in this study 

is novel titled Kekasih Rembulan by Fahri Asiza. Data collection methods used 

are literature studies, see and read the note with descriptive data analysis 

techniques. Based from analysis, it can be concluded that the order event 

happened on the moon lover novel is that Zamila and his three friends Komariah, 

Muslim, and Irawan trying to eradicate drug trafficking around the complex. Not 

only that, Zamila and his three friends kept trying to persuade teens around the 

complex to study religion and to enliven the mosque by making a spiritual 

activities to establish a landfill for children. But their activities did not go 

smoothly. Many obstacles they encountered through ridicule to contempt. Some 

of the events and conflicts occur, from a functional event, event link, the event of 

reference, internal conflict, external conflict, until the climax. In addition, the 

results, the results of this analysis related also with literary learning material in 

class XI SMA, especially the first half on StandarKompetensi (SK): read 2. 

Understand the various tales, novels Indonesia / novel translation and 

KompetensiDasar (KD): analyze the elements interistik elements and ekstinristik 

novels in translation. 

 

Keywords: The sequence of events, novels, and Intrinsic elements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

A. PENDAHULUAN 

Karya  sastra  merupakan  

sebuah  karya  yang  dapat  

menghibur  sekaligus dapat  

memberikan  pelajaran  hidup  kepada  

para  penikmatnya.  Hal  tersebut 

dikarenakan  karya  sastra  banyak  

mengangkat  kisah  tentang  

kehidupan  sosial, agama,  percintaan,  

dan kisah  nyata orang lain atau 

pengarang. Pada hakikatnya sebuah 

karya sastra merupakan hasil cipta, 

rasa, dan karsa manusia yang 

mengandung daya imajinasi dengan 

menggunakan media bahasa dalam 

penyampaiannya. Karya sastra 

tersebut harus dipahami dan dinikmati 

berdasarkan konvensi sastra, sebab 

karya sastra merupakan dunia rekaan 

yang tercipta melalui proses 

penghayatan, pemikiran dan 

penilaian. Karya sastra lahir sebagai 

hasil perpaduan antara fenomena 

dunia nyata dan imajinasi pengarang 

serta refleksinya terhadap gejala-

gejala sosial di sekitarnya. Pendapat 

tersebut mengandung implikasi 

bahwa karya sastra (terutama cerpen, 

novel, puisi dan drama) dapat menjadi 

potret kehidupan melalui peristiwa-

peristiwa yang di alami tokoh dalam 

ceritanya. 

 Ada beberapa hal yang 

menjadi alasan peneliti mengapa 

mengangkat judul urutan peristiwa 

dalam cerita novel Kekasih Rembulan 

karya Fahri Asiza karena, peristiwa-

peristiwa dalam novel ini menarik 

untuk dilakukan penelitian terhadap 

unsur intrinsik khususnya mengenai 

peristiwa, konflik, dan klimaks. sebab 

ketiga unsur tersebut mempunyai 

hubungan yang sangat erat dalam 

membentuk kualitas kemenarikan 

sebuah cerita fiksi karena, karangan 

pada novel ini dimulai dari pangkal 

cerita sampai ujung cerita. Belum 

banyak yang mengangkat judul 

tentang urutan peristiwa dalam cerita 

novel , khususnya novel Kekasih 

Rembulan Karya Fahri Asiza. Agar 

pembaca mengetahui secara detail 

urutan peristiwa dalam cerita novel 

Kekasih Rembulan karya fahri Asiza. 

Dan ada beberapa alasan mengapa 

peneliti menggunakan novel Kekasih 

Rembulan karya Fahri Asiza karena, 

novel ini lebih menarik, ceritanya 

sangat mudah dimengerti dan tidak 

berbelit-belit. Novel ini menceritakan 

tentang perjuangan empat sekawan 

untuk memberantas peredaran 

narkoba, juga mengajak para remaja 

untuk belajar agama dan meramaikan 

masjid. Hal itu bisa memotivasi dan 

menjadi inspirasi bagi pembaca. 

Novel ini juga dibuat oleh seorang 

dosen yang pernah menjadi wartawan 

majalah sarinah dan wakil pemimpin 

redaksi tabloid. 

Novel dapat dijadikan acuan 

dalam pembelajaran sastra di SMA. 

Karena dalam pembelajaran sastra di 

SMA mempelajari tentang unsur 

intrinsik berupa tema, alur, 

tokoh/penokohan, latar dan amanat. 

Sedangkan unsur ekstrinsik berupa 

psikologi pengarang dan biografinya. 

Berdasarkan hal itu, novel sangat 

perlu dijadikan sebagai salah satu 

karya sastra yang dapat diajarkan 

kepada peserta didik yang ada di 

sekolah khususnya pada jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 

sesuai dengan ketentuan yang 

tercantum dalam kurikulum. Siswa 

mampu memperoleh dan memahami 

cerita kemanusiaannya dan karya 

sastra sehingga terbentuknya pribadi 

yang berbudi pekerti luhur, keinginan 

dan keberhasilan itu dapat terwujud 

apabila dalam pembelajaran sesuai 

dengan kemampuan dan pemahaman 

siswa. Oleh sebab itu, novel dapat 

dijadikan sebagai media yang cocok 

untuk bahan ajar karena dalam novel 
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tersebut terdapat banyak pelajaran 

moral yang bisa diambil oleh para 

siswa. Khususnya novel Kekasih 

Rembulan  karya Fahri Asiza dapat 

dijadikan bahan ajar yang baik karena 

dalam cerita novel terdapat ide, 

tujuan, imajinasi, bahasa, dan gaya 

bahasa. Unsur-unsur tersebut 

berpengaruh dalam pembentukan 

karakter peserta didik. Dikarenakan 

kegiatan pembelajaran saat ini kurang 

membangun karakter peserta didik 

sebab bahan ajar yang dimiliki guru 

kurang bervariasi, hal itu yang 

menyebabkan guru dituntut untuk 

kreatif dalam memilih bahan ajar agar 

kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru dapat membangun 

karakter peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang di 

atas, rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah bentuk urutan 

peristiwa, konflik, dan klimaks yang 

terjadi dalam novel Kekasih 

Rembulan  karya Fahri Asiza? 
Bagaimanakah hubungan hasil analisis 
novel Kekasih Rembulan  karya Fahri 
Asiza dengan pembelajaran sastra di 
SMA? 

Tujuan dalam penelitian ini 

adalah Untuk Mendeskripsikan 

bentuk urutan peristiwa, konflik, dan 

klimaks dalam cerita novel Kekasih 

Rembulan karya fahri Asiza. 

Mendeskripsikan hubungan hasil 

analisis urutan peristiwa dalam cerita 

novel Kekasih Rembulan karya fahri 

Asiza dengan pembelajaran sastra di 

SMA. 

B. LANDASAN TEORI 

A. Sastra 

Sastra adalah ungkapan pribadi 

manusia yang berupa pengalaman, 

pikiran, perasaan, ide-ide, semangat, 

dan keyakinan dalam satu gambaran 

yang konkret serta membangkitkan 

pesona dengan alat bahasa (Sumardjo 

dalam Hamidah, 2006:6). Selai 

sebagai ungkapan pribadi manusia, 

sastra juga merupakan imajinasi 

pengarang yang direfleksikan 

kedalam kata-kata. 

Menurut Ratna (dalam Rahmawati, 

2014:12) karya sastra merupakan alat 

penghubung antara pengarang dan 

masyarakat, baik masyarakat sebagai 

genesis karya maupun masyarakat 

yang dibayangkan sebagai 

pembacanya. Dengan kata lain yang 

lebih luas karya seni adalah struktur 

dialogis dalam 

rangka membentuk sistem 

komunikasi antara masyarakat, karya, 

dan pembaca. 

b. Unsur-unsur cerita Rekaan 

(Cerkan)-Novel 

 Cerita merupakan salah satu 

bentuk sastra yang memiliki 

keindahan dan kenikmatan tersendiri. 

Akan menyenangkan bagi anak-anak 

maupun orang dewasa, jika 

pengarang, pendongeng, dan 

penyimaknya sama-sama baik. Cerita 

adalah salah satu bentuk sastra yang 

bias dibaca atau hanya didengar oleh 

orang lain yang tidak bias membaca 

(Abdul Aziz, 2013 : 8) 

 Karya sastra menurut 

ragamnya dibedakan atas prosa, puisi 

dan drama. Cerita rekaan merupakan 

jenis karya sastra yang beragam 

prosa. Berdasarkan panjang pendek 

cerita, ada yang membeda-bedakan 

cerita rekaan lazimnya disingkat 

cerkan dengan sebuta cerita pendek 

atau cerpen, cerita menengah atau 

cermen, atau cerita panjang atau 

cerpan (Saad, dalam Rahman, 2010 : 

10). Culler, (dalam Rahman, 2010 : 

10) berpendapat bahwa kalau cerita 

rekaan merupakan suatu system, 

maka subsistem yang terpenting di 

dalamnya adalah alur, tema, dan 

tokoh. 
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Beberapa pendapat di atas 

ternyata memberikan unsur cerita 

rekaan yang sama. Namun beberapa 

pendapat di atas tidak akan dijelaskan 

satu persatu, kecuali penokohan yang 

akan dijelaskan secara garis besar dan 

penjelasan mengenai alur/urutan 

peristiwa yang akan dibicarakan lebih 

rinci, sebab yang ingin dibahas 

peneliti dalam penelitian ini adalah 

urutan peristiwanya saja dalam cerita 

novel Kekasih Rembulan karya Fahri 

Asiza. 

a. Alur 

Pengertian alur dalam cerpen atau 

dalam karya fiksi ada umumnya 

adalah rangkaian cerita yang dibentuk 

oleh tahapan-tahapan peristiwa 

sehingga menjalin suatu cerita yang 

dihadirkan oleh para pelaku dalam 

suatu cerita (Aminuddin, 2010 : 83). 

Staton (dalam Nurgiyantoro, 2007 : 

113) mengungkapkan bahwa alur 

adalah cerita yang berisi urutan 

kejadian, namun tiap kejadian itu 

hanya dihubungkan secara sebab 

akibat, peristiwa yang satu 

disebabkan atau menyebabkan 

terjadinya peristiwa yang lain. Lebih 

lanjut Kenny (dalam Nurgiyantoro, 

2007 : 113) mengungkapkan alur 

sebagai peristiwa-peristiwa yang 

ditampilkan dalam cerita yang tidak 

bersifat sederhana Karena pengarang 

menyusun peristiwa-peristiwa itu 

berdasarkan sebab akibat. Jauh 

sebelumnya, seperti ditunjukan diatas, 

Foster juga telah mengungkapkan hal 

yang senada. Alur, menurut Foster 

(dalam Nurgiyantoro, 2007 : 113) 

adalah peristiwa-peristiwa cerita yang 

mempunyai penekanan pada adanya 

hubungan kausalitas. Berdasarkan 

ketiga pengertian tentang alur ini, 

maka peristiwa-peristiwa itu harus 

diolah secara kreatif tidak didasarkan 

pada urutan waktu saja sehingga 

dapat menghasilkan suatu karya fiksi 

yang indah dan menarik secara 

keseluruhan. 

Jadi, alur merupakan jalan cerita yang 

dirangkai dengan peristiwa-peristiwa 

atau kejadian-kejadian sehingga 

membentuk sebuah cerita sehingga 

dapat menghasilkan suatu karya fiksi. 

b. Peristiwa 

Peristiwa diartikan sebagai 

peralihan dari keadaan ke keadaan 

yang lain (Luxemburg, dkk dalam 

Nurgiyantoro, 2007 : 117). Peristiwa-

peristiwa yang ditampilkan dalam 

sebuah karya fiksi pastilah banyak 

sekali, namun tidak semua peristiwa 

itu berfungsi sebagai pendukung alur. 

Lebih lanjut, menurut Luxemburg 

(dalam Nurgiyantoro, 2007 : 118) 

Peristiwa dapat dibedakan dalam tiga 

jenis yaitu: 

Peristiwa Fungsional yaitu Peristiwa-

peristiwa yang menentukan dan atau 

mempengaruhi perkembangan alur. 

Urutan-urutan peristiwa fungsional 

merupakan inti cerita sebuah karya 

fiksi yang bersangkutan. 

Peristiwa Kaitan yaitu Peristiwa-

peristiwa yang berfungsi mengaitkan 

peristiwa-peristiwa penting. Jadi, 

peristiwa kaitan kurang 

mempengaruhi perkembangan alur 

cerita. Peristiwa Acuan yaitu 

Peristiwa yang tidak secara langsung 

berpengaruh dan atau berhubungan 

dengan perkembangan alur, 

melainkan mengacu pada unsure-

unsur lain, misalnya berhubungan 

dengan masalah perwatakan atau 

suasana yang melingkupi batin 

seorang tokoh. Dalam hubungan ini, 

bukannya alur dan peristiwa-peristiwa 

penting yang diceritakan, melainkan 

bagaimana suasana alam dan batin 

dilukiskan (Luxemburg dalam 

Nurgiyantoro, 2007 : 119). 

 Jadi, peristiwa merupakan 

kejadian yang benar-benar terjadi 

dalam sebuah cerita, sehingga 
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peristiwa mempengaruhi 

perkembangan alur dalam sebuah 

cerita atau karya fiksi. 

c. Konflik 

Konflik (conflict), yang notabene 

adalah kejadian yang tergolong 

penting (jadi, ia akan berupa peristiwa 

fungsional, utama, atau kernel), 

merupakan unsur yang esensial dalam 

pengembangan alur. Konflik 

menyaran pada pengertian sesuatu 

yang bersifat tidak menyenangkan 

yang terjadi dan atau dialami oleh 

tokoh(-tokoh) cerita yang jika tokoh(-

tokoh) mempunyai kebebasan untuk 

memilih, ia (mereka) tidak akan 

memilih peristiwa itu menimpa 

dirinya (Meredith & Fitzgerald dalam 

Nurgiyantoro, 2007 : 122). Lebih 

lanjut, Wellek & Werren (dalam 

Nurgiyantoro, 2007 : 122) konflik 

adalah sesuatu yang dramatik, 

mengacu pada dua pertarungan antara 

dua kekuatan yang seimbang dan 

menyiratkan adanya aksi dan aksi 

balas. Menurut Stanton (dalam 

Nurgiyantoro, 2007 : 24) Bentuk 

konflik, sebagai bentuk kejadian, 

dapat juga dibedakan kedalam dua 

katagori, antara lain: Konflik 

eksternal (fisik) yaitu Konflik yang 

terjadi antara seorang tokoh dengan 

sesuatu yang di luar dirinya, mungkin 

dengan lingkungan alam mungkin 

lingkungan manusia. Dengan 

demikian, konflik eksternal dapat 

dibedakan kedalam dua katagori, 

yaitu konflik fisik dan konflik social 

(Jones dalam Nurgiyantoro, 2007 : 

124). Konflik fisik adalah konflik 

yang disebabkan adanya perbenturan 

antara tokoh dengan lingkungan alam. 

Sedangkan konflik sosial, adalah 

konflik yang disebabkan oleh adanya 

kontak sosial antarmanusia, atau 

masalah-masalah yang muncul akibat 

adanya hubungan antar manusia. Ia 

antara lain berwujud masalah 

perburuhan, penindasan, percekcokan, 

peperangan,atau kasus-kasus 

hubungan sosial lainnya. Konflik 

internal (batin) yaitu Konflik yang 

terjadi dalam hati, jiwa seorang tokoh 

(atau: tokoh-tokoh) cerita. Jadi 

konflik internal (batin) merupakan 

konflik yang dialami manusia dengan 

dirinya sendiri. 

         Jadi, konflik yaitu ketegangan 

atau pertentangan di dalam sebuah 

cerita yang tidak menyenangkan yang 

dialami oleh para tokoh dalam sebuah 

cerita atau karya fiksi. 

d. Klimaks 

Menurut Stanton (dalam 

Nurgiyantoro, 2007 : 127) adalah saat 

konflik telah mencapai intensitas 

tertinggi, dan saat (hal) itu merupakan 

sesuatu yang tidak dapat dihindari 

kejadiannya. Artinya, berdasarkan 

tuntutan dan kelogisan 

cerita,peristiwa dan saat itu memang 

harus terjadi, tidak boleh tidak. 

Jadi, klimaks merupakan puncak dari 

suatu hal, kejadian atau keadaan yang 

dialami para tokoh dalam suatu cerita 

atau karya fiksi. 

 

langkah-langkah dalam 

menganalisis penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Membaca dan memahami 

seluruh isi novel Kekasih 

Rembulan karya Fahri Asiza. 

b. Mencatat kutipan tentang 

peristiwa, konflik, dan klimaks 

pada novel Kekasih Rembulan  

karya Fahri Asiza. 

c. Mennganalisis peristiwa, 

konflik, dan klimaks yang 

terjadi pada novel Kekasih 

Rembulan karya Fahri Asiza. 

d. Mengelompokkan hasil analisis 

tentang peristiwa, konflik, dan 

klimaks pada novel Kekasih 

Rembulan karya Fahri Asiza. 
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C. PEMBAHASAN 

Peristiwa Fungsional 

Adalah peristiwa-peristiwa yang 

menentukan dan atau mempengaruhi 

perkembangan alur. Urutan-urutan 

peristiwa fungsional merupakan inti 

cerita sebuah karya fiksi yang 

bersangkutan. Peristiwa fungsional 

pertama terlihat pada bagian pertama 

halaman 13, yaitu ketika Jimmy, 

bertanya apakah Zamila, bersedia 

bergabung diperkumpulan yang 

dipimpin olehnya. Hai ini terlihat 

pada kutipan berikut : 

“Bagaimana? Apakah Zamila 

bersedia bergabung untuk 

menjadi salah seorang 

pengurus? 

“Hmm… bagaimana, ya? Saya 

belum bisa menjawabnya 

sekarang.” 

“oke, tidak apa-apa. Zamila 

bisa memikirkannya dulu,” 

ada nada kecewa dalam suara 

itu. “O ya, bagaimana bila 

Zamila hadir pada pertemuan 

kami minggu depan? Anggap 

saja ini sebagai sebuah 

undangan..” 

“Seperti kata Mas Jimmy tadi, 

saya akan memikirkannya 

dulu,” Zamila menjawab 

diplomatis. O ya, mengapa 

saya yang dipilih untuk 

bergabung?”  (Asiza, 2004:13) 

 

Peristiwa Kaitan 

Adalah peristiwa-peristiwa yang 

berfungsi mengaitkan peristiwa-

peristiwa penting. Jadi peristiwa 

kaitan kurang mempengaruhi 

perkembangan alur cerita. Peristiwa 

kaitan pertama terlihat pada bagian 

pertama halaman 16-17 yaitu, ketika 

kecurigaan Muslim, yang setiap kali 

melewati rumah Om Ben, yang selalu 

saja dipenuhi oleh para remaja di 

kompleks itu. Hal ini terlihat pada 

kutipan berikut : 

“Ini bermula dari kecurigaan 

Muslim yang setiap kali melewati 

rumah Om Ben, yang selalu saja 

dipenuhi oleh para remaja di 

kompleks itu… Meskipun 

demikian yang mengherankan 

Muslim, lama kelamaan, setiap 

kali ada yang dating ke sana, 

mereka justru masuk melewati 

pintu yang menghubungkan ruang 

taman bacaan itu dengan ruang 

dalam…” (Asiza, 2004:16-17) 

 

Peristiwa Acuan 

Adalah Peristiwa yang tidak secara 

langsung berpengaruh dan atau 

berhubungan dengan perkembangan 

alur, melainkan mengacu pada unsur-

unsur lain, misalnya berhubungan 

dengan masalah perwatakan atau 

suasana yang melingkupi batin 

seorang tokoh. Peristiwa acuan 

pertama terlihat pada bagian pertama 

halaman 10, yaitu tentang perasaan 

Zamila, yang bertanya-tanya dalam 

hati tentang pemuda yang bernama 

Jimmy. Hal ini terlihat pada kutipan 

berikut : 

Selesai shalat, Zamila 

mengambil jilbabnya. Lalu 

mematut diri di cermin seraya 

bertanya-tanya dalam hati, 

siapa gerangan pemuda 

bernama Jimmy itu? Mengapa 

mencarinya? Apakah dia 

pernah mengenalnya 

sebelumnya? Zamila 

mendesah pelan. Bila memang 

dia pernah mengenalnya, dan 

dia tidak ingat sama sekali, 

apakah itu berarti dia telah 

memutuskan tali silaturahmi? 

(Asiza, 2004:10) 
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Konflik 

Konflik dapat dibedakan ke dalam 

dua katagori, antara lain : 

 

Konflik Internal 

Konflik yang terjadi dalam hati, jiwa 

seorang tokoh (atau: tokoh-tokoh) 

cerita. Jadi konflik internal (batin) 

merupakan konflik yang dialami 

manusia dengan dirinya sendiri. 

Konflik internal pertama terlihat pada 

bagian pertama halaman 10, perasaan 

yang terjadi pada diri Zamila, yang 

bertanya-tanya dalam hati tentang 

pemuda yang bernama Jimmy. 

Siapakah pemuda bernama Jimmy 

itu? Mengapa mencarinya? Apakah 

dia pernah mengenalnya sebelumnya?  

Hal ini terlihat dari kutipan berikut : 

Selesai shalat, Zamila 

mengambil jilbabnya. Lalu 

mematut diri di cermin seraya 

bertanya-tanya dalam hati, 

siapa gerangan pemuda 

bernama Jimmy itu? Mengapa 

mencarinya? Apakah dia 

pernah mengenalnya 

sebelumnya? Zamila 

mendesah pelan. Bila memang 

dia pernah mengenalnya, dan 

dia tidak ingat sama sekali, 

apakah itu berarti dia telah 

memutuskan tali silaturahmi? 

(Asiza, 2004:10) 

 

Konflik Eksternal 

Konflik eksternal dibedakan dalam 

dua katagori, dan konflik eksternal 

yang terdapat dalam novel Kekasih 

Rembulan karya Fahri Asiza meliputi 

: 

Konflik Sosial 

konflik yang disebabkan oleh adanya 

kontak sosial antarmanusia, atau 

masalah-masalah yang muncul akibat 

adanya hubungan antar manusia. 

Konflik sosial pertama terlihat pada 

bagian kedua halaman 29. Pada saat 

Zamila, berusaha mengajak teman-

temannya yang lain bergabung dalam 

perkumpulan ini. Akan tetapi bukan 

sambutan yang baik yang diterima, 

tetapi ejekan. Hal ini dapat dilihat 

pada kutipan berikut : 

“Berapa orang yang bisa 

bergabung dengan kita, Mus? 

Tanya Zamila pada Muslim… 

Berapa orang? Muslim 

membelalak setengah 

mengeluh. Payah, Zam! 

Mereka malah menertawakan 

kita! Katanya, kita sok alim! 

Sok agamais! Mereka juga 

bilang, urus saja urusan 

sendiri, enggak usah 

mengurusi mereka! 

“Dan gara-gara itu kau jadi 

patah semangat?” Zamila 

menggoda, sekaligus 

menjajaki, ya jelas tidak 

malah aku bertambah 

tertantang “sahut Muslim 

sambil membusungkan 

dadanya” (Asiza, 2004:29) 

 

Klimaks 

Klimaks mulai terjadi pada bagian 

kedelapan halaman 104-107, 

ancaman-ancaman yang dilakukan 

ternyata tidak sekedar ancaman, tetapi 

ancaman itu dilaksanakan pada 

kelompok Zamila. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan berikut : 

Baju-baju yang dipajang 

berhamburan sebagian sobek-

sobek, sebagian penuh dengan 

cat. Dinding butik itupun 

dipenuhi dengan cat yang 

tentunya sengaja dilakukan 

oleh sipencuri. Mesin jahit, 

mesin obras dan mesin border 

terbalik dengan kerusakan 

yang parah. Tiga buah kursi 

patah. Gantungan bajupun 

patah dan kaca-kaca etalase 

pecah berantakan… Zamila 
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tidak berani menduga lebih 

jauh.karena dia terlalu ngeri 

membayangkannya. Dan 

kejelasan itu bukan hanya 

bayangan belaka, ketika 

malamnya dia menerima 

telepon kembali. “Kau sudah 

lihat peringatan yang kami 

berikan bukan? Ingat, bila kau 

masih meneruskan 

kegiatanmu, bila kau masih 

berusaha mengorek-ngorek 

kegiatan kami, butik itu bukan 

hanya berantakan, tetapi akan 

lebur terbakar. Siapa kau 

sebenarnya? Zamila menahan 

geramnya… Aku adalah orang 

yang tidak pernah suka kau 

ikut campur dalam urusanku!” 

(Asiza, 2004:104-107) 

 

Hubungan Hasil Analisis Urutan 

Peristiwa dalam Cerita Novel   

Kekasih Rembulan Karya Fahri 

Asiza dengan Pembelajaran Sastra 

Di SMA 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, 

novel merupakan salah satu 

materi/bahan ajar mengenai sastra 

yang diajarkan di SMA. Dapat dilihat 

berdasarkan silabus bahasa Indonesia 

tingkat SMA kelas XI semester I 

dengan Standar Kompetensi (SK): 

Memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia atau novel terjemahan, dan 

Kompetensi Dasar (KD): 

Menganalisis unsur intrinsik 

(alur/urutan peristiwa) novel Kekasih 

Rembulan. 

 

Simpulan 
 Berdasarkan hasil dan 

pembahasan, dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut. 1) Urutan 

peristiwa yang terjadi pada cerita 

novel tersebut yaitu a) peristiwa 

fungsional, b) peristiwa kaitan, c) 

peristiwa acuan, d) konfik internal, e) 

konflik eksternal, dan f) klimaks. 2) 

Hubungannya dengan pembelajaran 

sastra di SMA yaitu a) mampu 

mengembangkan imajinasi anak 

didik, b) mampu mengembangkan 

perasaan anak didik, c) mampu 

mengembangkan kecerdasan anak 

didik, d) mampu mengembangkan 

tanggung jawab anak didik, e) mampu 

mengembangkan kepribadian anak 

didik, f) mampu mengembangkan 

moral anak didik, g) mampu 

mengembangkan keimanan anak 

didik. 

 

Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian, 

maka peneliti menyampaikan 

beberapa saran, yakni sebagai berikut: 

 

Bagi Pendidik , khususnya guru 

bahasa dan sastra Indonesia yang 

akan menjelaskan materi tentang 

urutan peristiwa hendaknya dapat 

memvariasikan meteri dengan 

memanfaatkan kegiatan dalam 

kehidupan sehari-hari. Bagi peneliti 

berikutnya, disarankan dapat meneliti 

alur/urutan peristiwa, dalam novel 

lainnya sebagai perbandingan diri 

untuk melihat bagaimana 

perkembangan alur/urutan peristiwa 

saat ini. 
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