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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan di lapangan bahwa cerpen “Tak Ada 

Kata Lelah Untuk Ibu” karya Tania Anjani dapat dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran 

sastra di SMA pada kelas XI semester II. Tujuan penelitian ini adalah  untuk 

mendeskripsikan wujud amanat, wujud realitas sosial pada cerpen “Tak Ada Kata Lelah 

untu Ibu” dan mendeskripsikan amanat dan realitas sosial dalam cerpen “Tak Ada Kata 

Lelah untuk Ibu” sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan 

karena data dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, wacana, serta teks yang terdapat 

dalam cerpen “Tak Ada Kata Lelah untu Ibu” karya Tania Anjani. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik catat. Sementara itu, teknik analisis data 

menggunakan langkah-langkah seperti: Identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Amanat cerpen “Tak Ada Kata Lelah untu Ibu” 

karya Tania Anjani dibagi menjadi empat, yaitu: amanat beradasarkan nilai agama adalah 

sebagai umat yang beragama harus taat pada ajaran agama yang dianut, amanat 

berdasarkan nilai moral adalah sebagai seorang anak harus membahagiakan orang tua 

dengan cara bekerja untuk membiayai kuliah sendiri, amanat berdasarkan nilai budaya 

adalah harus selalu membiasakan diri bangun pagi untuk melakukan ibadah , amanat 

berdasarkan nilai sosial adalah sebagai anak harus menghargai usaha dan keringat orang 

tua dengan cara belajar yang rajin; (2) Bentuk-bentuk realitas sosial yang terdapat 

dalamcerpen  ada enam bentuk, yaitu: Interaksi Sosial, Kebudayaan, Nilai dan Norma 

Sosial, Stratifikasi Sosial, Status dan Peran Sosial, dan Perubahan Sosial; (3) Analaisis 

amanat dan realitas sosial yang terdapat dalam cerpen ini dapat diterapkan sebagai materi 

pembelajaran sastra di SMA. 

 

 

Kata kunci: Amanat, Realitas Sosial, dan Pembelajarn Sastra. 

 

ABSTRACT 

This research have a background by fact in field that short story “Tak Ada Kata 

Lelah untuk Ibu” by Tania Anjani could be teaching material in literature lesson at senior 

high school in XI class of second semester. The aim in this research is to describe 

trusteeship form, social reality form in short story “Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu” by 

Tania Anjani as teaching literature material at senior high school research all sorts words, 

sentences, wacana, and teks which be found in short story “Tak Ada Kata Lelah. Kind of 

this research is kualitatif research, research which not use accounting because data in this 

untuk Ibu” by Tania Anjani. The collecting data technique use source technique and write 

technique. In the meantime, the analysis data technique use steps like; identification, 

classification, and interpretation. The result of the research indicate that (1) Trusteeship 

short story “Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu” by Tania Anjani divided into four. That are 

trusteeship be based religion value is as the member of religious whom have religion must 

in religion teach which be plait, trusteeship be based moral value is as a son must make 



parents happy with work to fund university lecture self, trusteeship be based culture value 

is must always accustomed self to get up early morning to do worship, trusteeship be based 

social value is as a son must obey to parents effort and perspiration with study hard; (2) 

Reality social form which be found in short story “Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu” there 

are six form; that are social interaction social, culture, social value and norm, social 

stratification, social status and social character, and social change; (3) Trusteeship analysis 

and social reality which be foun in short story “Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu” could be 

applied as literature lesson material in senior high school. 

Keywords: Trusteeship, Social Reality, and Lesson. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

   Alasan peneliti memilih cerpen 

“Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu” dari pada 

cerpen lain karena:  

a) Cerpen “Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu” 

menarik untuk dianalisis. Ketertarikan 

menganalisis cerpen tersebut karena 

dilihat dari tokoh utamanya yaitu Dina. 

Dina adalah seorang anak remaja yang 

taat terhadap norma-norma agama dan 

sosial, dia tidak pernah melupakan shalat 

dan selalu hidup mandiri dengan bekerja 

untuk membantu kebutuhan 

keluarganya.  

b) Selain itu, Dina juga memiliki kepekaan 

sosial yang ekstra meski baru lulus 

SMA. Dalam hal ini, kepekaan sosial 

yang dimaksud adalah Dina yang selalu 

menolong ibunya dengan membiayai 

kuliahnya sendiri dengan cara bekerja 

paruh waktu. 

c) Bahasanya yang sederhana dan 

komunikatif. Dalam hal ini, cerpen “Tak 

Ada Kata Lelah untuk Ibu” tidak 

menggunakan bahasa yang terlalu tinggi 

yang dapat menyulitkan pembaca dalam 

memahaminya . 

d) Cerpen “Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu” 

juga menceritakan perjuangan 

mahasiswa yang tidak pernah menyerah 

untuk menyusun tugas akhir (skripsi) 

sehingga bisa dijadikan motivasi untuk 

mahasiswa tingkat akhir. 

   “Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu” 

merupakan salah satu cerpen karya Tania 

Anjani yang memberikan contoh yang baik 

bagi para pembaca sastra. Cerpen “Tak Ada 

Kata Lelah untuk Ibu”  menyajikan masalah 

kehidupan dan lingkungan disekitar Dina. 

Cerpen tersebut menceritakan tentang 

perjuangan seorang gadis remaja (Dina) 

yang bekerja keras dan menabung untuk 

mewujudkan impiannya dan impian Ibunya 

yaitu ingin menjadi  sarjana. Contoh lain 

yang dapat dilihat dari kehidupan disekitar 

kita adalah masih banyak mahasiswa yang 

kuliah dan diselingi dengan bekerja untuk 

membiayai kuliahnya. 

   Permasalahan dalam cerpen tersebut 

membuat peneliti tertarik untuk 

menganalisis amanat dan realitas sosial 

yang terjadi di dalam cerpen tersebut. 

Amanat merupakan pesan yang 

disampaikan oleh penulis untuk para 

pembaca melalui karya sastra yang 

diciptakan. Realitas sosial adalah suatu 

peristiwa yang benar-benar terjadi di 

masyarakat. 

   Cerpen “Tak Ada Kata Lelah untuk 

Ibu” merupakan salah satu bahan ajar sastra 

yang dapat dijadikan sebagai media dalam 

pembelajaran sastra di SMA. KTSP 

terdapat bahan ajar yang membahas tentang 

cerpen pada kelas XI semester 2. Hal ini 

dapat dilihat pada Standar Kompetensi (SK) 



memahami pembacaan cerpen, Kompetensi 

Dasar (KD) menemukan nilai-nilai dalam 

cerpen yang didengarkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
   Berdasarkan latar belakang di atas, 

masalah yang akan dipecahkan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah wujud amanat yang 

terkandung dalam cerpen “Tak Ada 

Kata Lelah untuk Ibu” karya Tania 

Anjani ? 

2. Bagaimanakah wujud realitas sosial 

yang terkandung dalam cerpen “Tak 

Ada Kata Lelah untuk Ibu” karya 

Tania Anjani ? 

3. Bagaimanakah amanat dan realitas 

sosial dalam cerpen “Tak Ada Kata 

Lelah untuk Ibu” karya Tania 

Anjani sebagai bahan pembelajaran 

sastra di SMA ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan masalah 

diatas maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan wujud amanat 

yang terkandung dalam cerpen “Tak 

Ada Kata Lelah untuk Ibu” karya 

Tania Anjani. 

2. Mendeskripsikan wujud realitas 

sosial yang terkandung dalam 

cerpen “Tak Ada Kata Lelah untuk 

Ibu” karya Tania Anjani.  

3. Mendeskripsikan amanat dan 

realitas sosial dalam cerpen “Tak 

Ada Kata Lelah untuk Ibu” karya 

Tania Anjani sebagai bahan 

pembelajaran sastra di SMA 

 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Struktura 

   Kajian berarti penguraian 

(karya sastra) atas unsur-unsurnya, dengan 

tujuan memahami pertalian antar unsur-

unsur  tersebut. dipertegas menurut KBBI 

(1991:431), kajian adalah hasil mengkaji, 

dimana mengkaji berarti belajar, mepelajari, 

memeriksa, menyelidiki, memikirkan, 

menguji, menelaah dan 

mempertimbangkan. Definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa kajian merupakan urain 

unsur-unsur pembangun karya sastra yang 

memiliki hubungan satu dengan yang 

lainnya. Dengan demikian yang dimaksud 

kajian dalam penelitian ini adalah kegiatan 

menguraikan bagian unsur-unsur karya 

sastra yang bulat dan utuh,serta menjadikan 

unsur-unsur tersebut sebagai totalitas yang 

berstruktur dan bermakna.  

3. Karya sastra adalah sebuah struktur 

yang kompleks. Oleh karena itu, untuk 

dapat memahaminya haruslah karya sastra 

itu dianalisis, (Hill dalam Pradopo, 2010: 

108). Analisis karya sastra diuraikan unsur-

unsur pembentuknya. Dengan demikian, 

makna keseluruhan karya sastra akan dapat 

dipahami. Hal ini mengingat bahwa karya 

sastra itu adalah sebuah karya yang utuh 

(Hawkes dalam Pradopo, 2010: 108). 

4. Analisis struktural karya sastra 

berdasarkan  fiksi, dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi, menguji, dan 

mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar 

unsur intriksik fiksi yang bersangkutan. 

Mula-mula diidentifikasi dan 

dideskripsikan, misalnya, bagaimana 

keadaan peristiwa-peristiwa, plot, tokoh dan 

penokohan, latar, sudut pandang dan lain-

lain. Setelah dicoba jelaskan bagaimana 

fungsi masing-masing unsur itu dalam 

menunjang makna keseluruhannya, dan 



bagaimana hubungan antara unsur itu 

secara bersama membentuk sebuah 

totalitas-kemaknaan yang padu. Analisis 

struktural bertujuan memaparkan secermat 

mungkin fungsi dan keterkaitan antar 

berbagai unsur karya sastra yang secara 

bersama menghasilkan sebuah keseluruhan 

(Nurgiayantoro, 1995: 37). 

Amold Teeuw (1983: 15) 

mengatakan bahwa pendekatan struktural 

tidak lain merupakan gerakan otonomi 

karya sastra seperti alur, latar, penokohan, 

pengisahan gaya bahasa. Komponen karya 

sastra ini lebih popular diistilahkan sebagai 

unsur intrinsik. 

Kajian struktural disebut juga kajian 

objektif, kajian ini menganggap unsur-

unsur karya sastra dianggap sebagai karya 

kreatif yang memiliki otonomi penuh dan 

dilihat sebagai suatu sosok yang berdiri 

sendiri terlepas dari hal-hal yang berada 

dari luar dirinya. 

Sebuah kajian fiksi menurut kaum 

strukturalisme adalah sebuah totalitas yang 

dibangun secara koherensif oleh berbagai 

unsur pembangunnya. Disatu pihak, karya 

sastra dapat diartikan sebagai susunan, 

penegasan, dan gambaran yang secara 

bersama-sama membentuk sebuah 

kebulatan yang indah. Di pihak lain struktur 

karya sastra juga menyarankan pada 

pengertian hubungan antar struktur 

(intrisnik) yang bersifat total balik, saling 

mempengaruhi dan saling menentukan 

secara bersama-sama membentuk suatu 

kesatuan yang utuh (Abraham dalam 

Nurgiyantoro, 1995: 26). 

Berdasarkan teori-teori 

strukturalisme tersebut dapat dinyatakan 

bahwa struktur adalah cara sesuatu yang 

disusun atau dibangun. Struktural adalah 

hal-hal yang berkenaan dengan struktur 

tersebut sehingga teori strukturalisme 

memberikan perhatian terhadap analisis 

unsur-unsur yang ada dalam karya sastra. 

Unsur-unsur tersebut meliputi tema, 

penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya 

bahasa, dan amanat. 

 

a. Tema 

   Tema memberikan cerita individual 

dan universal. Tema memberikan kekuatan 

dan menegaskan kebersatuan kejadian-

kejadian yang sedang diceritakan sekaligus 

mengisahkan kehidupan dalam konteksnya 

yang paling umum (Stanton, 2007: 7). 

 

b. Setting 

Setting dalam suatu cerita fiktif 

memberikan gambaran pada pembaca 

tentang suasana terjadinya cerita atau 

peristiwa serta dalam daerah tertentu. 

Suasana tertentu yang mengerahkan emosi 

dan aspek kejiwaan pembacanya 

(Amiludin, 1991: 07). Menurut Kney, 1966: 

38) setting terdiri dari beberapa elemen: 

1. Lokasi geografis yang factual, 

termasuk fotografi, perhiasan dan alat-

alat sandiwara, misalnya panggung 

bahkan detail kamera seperti disudut 

atau dipojok. 

2. Kedudukan dan mode yang 

ditampilkan dari hari kehari. 

3. Waktu terjadi peristiwa 

4. Lingkungan tokoh atau lingkungan 

agama, moral pendidikan, temperamen. 

 

c. Alur atau plot 

Alur adalah kejadian yang berturut-

turut dan melibatkan tokoh-tokoh. Ditinjau 

dari peristiwa yang, alur terdiri dari 

beberapa bagian yaitu permulaan, gerak 

naik, klimaks, gerak turun dan akhir. Alur 

memiliki bagian yang sederhana dapat 

dibedakan bagian-bagiannya, menurut 

letaknya pada cerita (bagian awal, tengah 

dan akhir) yang terdiri atas peristiwa 

perkenalan, klimaks, dan penyelesaian. 

Menurut (Wellek dalam Made Sukada, 

2013: 76) berpendapat bahwa plot sendiri 



dibangun dari unsur-unsur cerita yang lebih 

kecil, yaitu dari episode atau insiden. 

 

d. Penokohan 

  Menurut Sujiman penokohan merupakan 

citra tokoh di dalam karya sastra. Di dalam 

kisah fiktif pengarang membentuk tokoh-

tokoh fiktif secara meyakinkan sehingga 

pembaca seolah-olah berhadapan dengan 

manusia sebenarnya (Sujiman, 1984: 9). 

 

 

e. Amanat 

Amanat adalah gagasan yang mendasari 

cerita atau pesan yang ingin disampaikan 

pengarang kepada pembac. Amanat 

merupakan pemecahan suatu tema yang 

mencerminkan pandangan hidup pengarang. 

Amanat meliputi nilai-nilai yang 

terkandung dalam cerpen seperti nilai 

agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai 

budaya. 

1.   Nilai Agama 

Nilai agama yaitu nilai-nilai dalam 

cerita yang berkaitan dengan aturan atau 

ajaran yang bersumber dari agama tertentu. 

2.   Nilai Moral 

Nilai moral yaitu nilai-nilai dalam cerita 

yang berkaitan dengan akhlak atau etika. 

Nilai moral dalam cerita bisa jadi nilai 

moral yang baik, bisa pula nilai moral yang 

buruk atau jelek. 

3.   Nilai Budaya  

Nilai budaya adalah nilai-nilai yang 

berkenaan dengan kebiasaaan/ tradisi/adat-

istiadat yang berlalu pada suatu daerah. 

4.   Nilai sosial 

Nilai sosial  yaitu nilai-nilai yang 

berkenaan dengan tata pergaulan antara 

individu dalam masyarakat 

(www.planetxperia.tk/2013/12pengertian-

cerpen-dan-unsur-intrinsik.html?=1) 

 

 

 

2.2 Bentuk-bentuk realitas sosial 

(Soekanto, 2014) menyatakan bahwa 

suatu masyarakat tersusun oleh enam 

realitas sosial, yaitu a) interaksi sosial, b) 

kebudayaan, c) nilai dan norma sosial, d) 

stratifikasi sosial, e) status dan peran sosial, 

f) perubahan sosial. Adapun untuk 

pengertian dan penjelasan lebih rinci akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Interaksi Sosial 

Soekanto (2014: 55) menyatakan bahwa 

interaksi sosial adalah hubungan-hubungan 

sosial yang dinamis yang menyangkut 

hubungan antara orang-orang dengan 

perorangan, antara kelompok-kelompok 

manusia maupun antara orang perorangan 

dengan kelompok manusia. 

 

2.3 Pembelajaran Sastra di Sekolah 

 

  Pemilihan bahan ajar harus sesuai 

dengan tingkatan siswa SMA agar tujuan 

dan manfaat yang dijelaskan diatas dapat 

tercapai dengan maksimal. Maksudnya 

adalah bahan yang disajikan  kepada para 

siswa harus sesuai dengan kemampuan 

pengajaran dan merupakan usaha yang 

memakan waktu cukup lama. Dari kondisi 

tidak tahu menjadi tahu dan dari sederhana 

sampai rumit, singkatnya memerlukan suatu 

tahapan. Oleh karena itu, hal tersebut 

diklasifikasikan berdasarkan tingkat 

kesukaran dan kriteria tertentu lainya. 

Apabila tidak adanya kesesuaian antara 

siswa dengan bahan yang diajarkan maka 



pelajaran atau materi yang disampaikan 

akan tidak tercapai.  

 Bahan ajar yang diterapkan di SMA 

dapat berupa (naskah drama, cerpen, puisi 

dan novel). Apa yang diterapkan tersebut 

telah sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) tingkatan SMA 

yaitu dengan kompetensi dasar menemukan 

nilai-nilai dalam cerpen yang dibacakan. 

 

3.METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

tidak menggunakan perhitungan. Dalam 

ilmu sastra, sumber datanya berupa karya 

naskah. Data yang digunakan sebagai dasar 

penelitian yang tidak menggunakan 

perhitungan. Data yang digunakan sebagai 

dasar penelitian ini berwujud kata, kalimat, 

wacana, serta teks yang terdapat dalam 

cerpen tersebut. Sumber pengambilan data 

tersebut berasal dari cerpen “Tak Ada Kata 

Lelah untuk Ibu” karya Tania Anjani, 

(taniaanjani.blogspot.com/2013/10/cerpen-

realita-sosial.html? m=1) 

 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

1.   Data 

Data adalah hal-hal yang diketahui atau 

diakui, baik berupa fakta atau informasi 

(Djojosuroto, 2010: 17). Ratna menyatakan 

bahwa data penelitian yang dijadikan 

sebagai data formal adalah kata-kata, 

kalimat, dan wacana (Ratna, 2010: 47). 

Wujud data dalam penelitian ini berupa 

kata-kata, frase, kalimat, dan wacana yang 

terdapat dalam cerpen “Tak Ada Kata Lelah 

untuk Ibu” karya Tania Anjani. 

2.   Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek 

penelitian dari mana data itu diperoleh. 

Dalam penelitian sastra, sumber data dapat 

berupa teks novel, teks drama, teks cerita 

pendek. Dengan demikian, sumber data 

yang digunakan harus jelas. (Siswantoro, 

2005:63). Sumber data dalam penelitian ini 

adalah cerpen “Tak Ada Kata Lelah untuk 

Ibu” karya Tania Anjani 



(taniaanjani.blogspot.com/2013/ 10/cerpen-

realita-sosial.html? m=1) 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik berfungsi untuk 

menyederhanakan masalah, sehingga lebih 

mudah untik dipecahkan (Ratna,2010: 34). 

Teknuk pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Teknik Kepustakaan 

Melalui kegiatan kepustakaan ini dapat 

pula membantu dalam pengembangan teori 

penelitan dan bahkan dapat pula melakukan 

perumusan masalah, atau penyempurnaan 

perumusan masalah yang sudah dibuat 

sebelumnya (Semi, 1993: 14). Teknik 

kepustakaan adalah teknik yang 

menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memperoleh data 

Teknik ini diterapkan untuk 

mempelajari sasaran dan kepustakaan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dipecahkan dalam penelitian ini. 

Kepustakaan yang dimaksud adalah buku-

buku teori sastra, buku-buku metodologi 

penelitian, dan buku-buku yang ada 

kaitannya dengan penelitian yang 

dilakukan. Salah satunya yaitu dengan 

membaca cerpen “Tak Ada Kata Lelah 

untuk Ibu” karya Tania Anjani secara 

keseluruhan dan melengkapi data yang 

telah dikumpulkan dengan mengumpulkan 

bahan bacaan yang berhubungan dengan 

pembahasan sebagai data sekunder. 

 

2. Teknik Catat  

Teknik catat ini merupakan lanjutan 

dari teknik studi pustaka. Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data dengan 

cara mencatat data-data setelah melakukan 

pembacaan cerpen secara menyeluruh. 

Teknik catat dilakukan untuk memperoleh 

data dengan cara mencatat data yang berupa 

kata-kata, frase, kalimat dan wacana yang 

terdapat dalam cerpen “Tak Ada Kata Lelah 

untuk Ibu” karya Tania Anjani. Data ini 



berupa dialog-dialog, perbuatan, sifat, dan 

sikap serta komentar dalam cerpen yang 

diperoleh terlebih dahulu dengan cara 

dibaca keseluruhan dan berulang-ulang 

kemudian dipahami isinya dari cerpen 

tersebut. Setelah dibaca dan dipahami data 

yang yang telah ditemukan sesuai tujuan 

utama penelitian kemudian dicatat dan 

dianalisis secara lebih lanjut 

3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

 Arikunto (2013:203), Instrumen 

penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, 

dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka di 

dalam penelitian ini instrumen yang 

digunakan berupa kartu data. Melalui kartu 

data penelitian dapat mengumpulkan data 

lebih mudah karena sebelum peneliti 

menuangkan hasil penelitian, peneliti telah 

mampu membuat kategori-kategori yang 

terkait dengan apa yang diteliti karena 

gambaran keseluruhan akan tampak melalui 

kartu data tersebut (Endaswara, 2006:105). 

Intrumen penelitian yang  digunakan dalam 

penelitian ini berupa kartu data, seperti di 

bawah ini: 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis merupakan uraian unsur-unsur 

pembangun karya sastra yang memiliki 

hubungan satu dengan yang lainnya. 

Dengan demikian, yang dimaksud analisis 

dalam penelitian ini adalah kegiatan 

menguraikan bagian unsur-unsur karya 

sastra yang bulat dan utuh, serta 

menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai 

realitas yang bersruktur dan bermakna. 

Dalam penelitian ini digunakan teknik 

deskriptif  kualitatif dengan dua pendekatan 

yaitu stuktural dan sosiologi (ilmu sosial). 

Berdasarkan kedua pendekatan tersebut 

untuk menganalisis amanat digunakan 

pendekatan struktural, dan untuk 

menganalisis realitas sosial digunakan 



pendekatan sosiologi. Teknik deskripstif 

kualitatif ini adalah yang digambarkan 

dengan  kata-kata atau kalimat-kalimat 

dipisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan (Arikunto, 1997: 

207). Teknik mengumpulkan data yang 

berwujud kata, kalimat, wacana, serta teks 

yang terdapat dalam cerpen “Tak Ada Kata 

Lelah untuk Ibu”  karyaTania Anjani yang 

sesuai dengan amanat dan realita sosial, hal 

ini dilakukan untuk menghasilkan hasil 

analisis yang mendalam.  

Jadi metode penelitian deskriptif 

kualitatif digunakan untuk menarik 

kesimpulan hasil penelitian semua data 

yang telah dikumpulkan dan dianalisis. 

Langkah-langkah dalam menganalisis. 

a. Identifikasi 

Mengidentifikasi aspek amanat dan 

realita sosial yang terkandung dalam cerpen 

“Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu” karya 

Tania Anjani. 

b. Klasifikasi 

Setelah melakukan identifikasi aspek 

amanat dan realita sosial, maka selanjutnya 

mengklasifikasikan aspek amanat dan 

realita sosial yang terkandung dalam cerpen 

“Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu” karya 

Tania Anjani. 

c. Interpretasi 

Aspek-aspek yang telah 

diklasifikasikan kemudian dianalisis  

sehingga dapat diketahui aspek-aspek 

amanat dan realita sosial yang terkandung 

dalam cerpen “Tak Ada Kata Lelah untuk 

Ibu” karya Tania Anjani. 

Langkah kerja 

a.  Membaca  cerpen “Tak Ada Kata Lelah 

untuk Ibu” karya Tania Anjani secara 

berulang-ulang dan cermat kata demi 

kata, dan kalimat demi kalimat. 

b. Mengambil data yang berkaitan dengan 

amanat dan bentuk-bentuk realitas 

sosial dalam cerpen “Tak Ada Kata 

Lelah untuk Ibu” karya Tania Anjani 

tersebut. 



c. Menganalisis amanat cerpen “Tak Ada 

Kata Lelah untuk Ibu” karya Tania 

Anjani. 

d. Menganalisis bentuk-bentuk realitas 

sosial yang terdapat dalam cerpen “Tak 

Ada Kata Lelah untuk Ibu” karya Tania 

Anjani. 

e. Menyimpulkan hasil 

 

3.6 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Hasil yang berupa kaidah-kaidah 

dapat disajikan melalui dua cara; yaitu : (a) 

rumusan dengan kata-kata biasa, (b) 

perumusan dengan tanda-tanda atau 

lambang-lambang. Kedua cara ini disebut 

dengan metode informal. Metode informal 

yaitu pemaparan atau penyajian hasil 

analisis yang dituangkan dalam bentuk 

kata-kata (Mahsun, 2013:). Dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

informal dengan penyajian melalui cara 

merumuskan kata-kata biasa yang berkaitan 

dengan amanat dan realita sosial yang 

terdapat dalam cerpen “Tak Ada Kata Lelah 

untuk Ibu” karya Tania Anjani. 

 

 

3. PEMBAHASAN 

4.1 Amanat Yang Terkandung Dalam 

Cerpen “Tak Ada Kata Lelah Untuk 

Ibu” Karya Tania Anjani 

Menganalisis amanat pada cerpen 

“Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu” karya 

Tania Anjani meliputi nilai-nilai yang 

terkandung dalam cerpen seperti nilai 

agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai 

budaya. 

a. Amanat berdasarkan Nilai Agama  

Nilai agama yaitu nilai-nilai 

dalam cerita yang berkaitan dengan 

aturan atau ajaran yang bersumber 

dari agama tertentu 

(www.planetxperia. 

tk/2013/12pengertian-cerpen-dan-

unsur-intrinsik.html ?=1). Hal ini 

terlihat pada tokoh Dina yang selalu 

menjalankan kewajibannya sebagai 

http://www.planetxperia.tk/2013/12pengertian-cerpen-dan-unsur-intrinsik.html?=1
http://www.planetxperia.tk/2013/12pengertian-cerpen-dan-unsur-intrinsik.html?=1
http://www.planetxperia.tk/2013/12pengertian-cerpen-dan-unsur-intrinsik.html?=1


seseorang yang beragama Islam. Hal 

tersebut terlihat pada kutipan 

berikut: 

“Dinaaaaaaaa, bangun 

Nak,shalat subuh dulu”. 

Suara Ibu 

membangunkanku yang 

masih nyaman 

berselimut.”Iya Bu”. 

Kataku menjawab 

(Anjani: paragraf 3). 

 

Berdasarkan kutipan diatas, 

amanat yang bisa diambil adalah 

sebagai umat yang beragama harus 

taat pada ajaran agama yang dianut. 

Hal ini umat muslim tidak boleh 

meninggalkan kewajiban  yaitu 

shalat dalam keadaan apapun 

termasuk ketika masih tidur. 

b. Amanat berdasarkan Nilai Moral 

Nilai moral yaitu nilai-nilai 

dalam cerita yang berkaitan dengan 

akhlak atau etika. Nilai moral dalam 

cerita bisa jadi nilai moral yang 

baik, bisa pula nilai moral yang 

buruk atau jelek 

(www.planetxperia.tk/2013/12 

pengertian-cerpen-dan-unsur-

intrinsik.html?=1 . Hal ini terlihat 

pada sikap ramah yang dilakukan 

Dina pada customer yang akan 

menservice kendaraan di tempat 

Dina bekerja. Hal tersebut terlihat 

pada kutipan berikut: 

“Selamat pagi Pak, ada 

yang bisa saya bantu?”. 

Sesampaiku di kantor 

dengan ramah melayani 

setiap customer yang 

datang. 

“Pagi mba, saya ingin 

melakukan servis 

kendaraan saya”. 

“Baik pak, mohon 

tunggu sebentar akan 

saya daftarkan” (Anjani: 

paragraf 5-7). 

 

Berdasarkan kutipan di atas, 

amanat yang bisa diambil adalah 

harus bersikap ramah dan sopan 

terhadap siapapun. Hal ini terlihat 

ketika Dina dengan sopan dan 

ramah melayani customer yang 

menservice kendaraan di temapt 

Dina bekerja menjadi karyawan. 

http://www.planetxperia.tk/2013/12pengertian-cerpen-dan-unsur-intrinsik.html?=1
http://www.planetxperia.tk/2013/12pengertian-cerpen-dan-unsur-intrinsik.html?=1
http://www.planetxperia.tk/2013/12pengertian-cerpen-dan-unsur-intrinsik.html?=1


c.  Amanat berdasarkan Nilai Budaya  

Nilai budaya adalah nilai-nilai 

yang berkenaan dengan 

kebiasaaan/tradisi/adat-istiadat yang 

berlaku pada suatu daerah. 

(www.planetxperia.tk/2013/12penge

rtian-cerpen-dan-unsur-

intrinsik.html ?=1). Nilai budaya 

yang terdapat dalam cerpen ini 

adalah kebiasaan. Hal ini terlihat 

pada kebiasaan yang dilakukan Dina 

yang selalu bangun pagi untuk 

melakukan shalat subuh. Hal ini 

terlihat pada kutipan berikut: 

Kukkuurrruuuyyuukkk

…”Suara ayam jantan 

yang sedang berkokok 

dengan gagahnya 

membangunkanku di 

tengah kegelapan pagi. 

Suasan pagi yang dingin 

, membuatku enggan 

untuk beranjak dari 

tempat tidurku yang 

hangat. Jam sudah 

menunjukkan pukul 5 

pagi. Waktu yang sangat 

pagi untuk terjaga di 

kota besar seperti 

Jakarta ini (Anjani: 

paragraph 2). 

 

Berdasarkan kutipan di atas, 

amanat yang bisa diambil adalah 

harus selalu membiasakan  diri 

bangun pagi untuk untuk melakukan 

ibadah seperti umat Islam 

melaksanakan shalat subuh. 

d. Amanat berdasarkan Nilai sosial 

Nilai sosial adalah nilai-nilai 

yang berkenaan dengan tata 

pergaulan antara individu dengan 

masyarakat 

(www.planetxperia.tk/2013/12 

pengertian-cerpen-dan-unsur-

intrinsik.html?=1. Hal ini terlihat 

ketika Dina yang harus bekerja 

membiayai kuliahnya sendiri tidak 

seperti teman-temannya yang hanya 

bisa menghabiskan uang orang 

tuanya selama perkuliahan. Hal 

tersebut terlihat pada kutipan 

berikut: 

Kehidupan yang tak 

pernah mengenal kata 

http://www.planetxperia.tk/2013/12pengertian-cerpen-dan-unsur-intrinsik.html?=1
http://www.planetxperia.tk/2013/12pengertian-cerpen-dan-unsur-intrinsik.html?=1
http://www.planetxperia.tk/2013/12pengertian-cerpen-dan-unsur-intrinsik.html?=1
http://www.planetxperia.tk/2013/12pengertian-cerpen-dan-unsur-intrinsik.html?=1
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istirahat, karena 

terbentur biaya maka 

aku harus bekerja agar 

bisa membayar kuliah. 

Banyak anak-anak di 

luar sana yang dengan 

seenaknya 

menghamburkan uang 

orang tuanya dengan 

bermain-main selama 

masa perkuliahan 

(Anjani: paragraf 15). 

 

Berdasarkan kutipan di atas, 

amanat yang bisa diambil adalah 

sebagai anak harus menghargai 

usaha dan keringat orang tua dengan 

cara belajar yang rajin, bukan 

menghamburkan uang orang tua 

dengan bermain-main seperti yang 

dilakukan Dina. 

4.2 Realitas  Sosial yang Terkandung 

dalam Cerpen “Tak Ada Kata Lelah 

untuk Ibu” Karya Tania Anjani 

Menganalis realitas sosial pada 

cerpen “Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu” 

karya Tania Anjani menggunakan kajian 

sosiologi yaitu bentu-bentuk realitas sosial 

seperti, interaksi sosial, kebudayaan, nilai 

dan norma sosial, stratifikasi sosial, status 

dan peran sosial, dan perubahan sosial 

(Soekanto, 2014) yang terkandung dalam 

cerpen tersebut. Setiap unsur akan 

menghasilkan realitas sosial yang ada di 

masyarakat, seperti pada data di bawah ini. 

a. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan 

hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis yang menyangkut hubungan 

antara orang-orang dengan 

perorangan, antara kelompok-

kelompok manusia maupun antara 

orang perorangan dengan kelompok 

manusia (Soekanto,  2014: 55). Hal 

tersebut terlihat pada interaksi sosial 

yang dilakukan antara Dina dengan 

Ibu, Dina dengan customer, Dina 

dengan dosen penguji. Seperti 

terlihat pada data di bawah ini. 

Interaksi sosial antara Dina dengan 

Ibu 



“Dinaaaaaaa bangun 

Nak,shalat shubuh 

dulu”.”Iya Bu”. Kataku 

menjawab (Anjani: 

Paragraf 2). 

 

Berdasarkan kutipan di atas 

terdapat interaksi sosial antara Ibu 

yang membangunkan Dina untuk 

shalat subuh.  Sebagai seorang ibu 

berkewajiban membangunkan 

anaknya untuk melaksanakan shalat. 

Interaksi sosial juga bisa terjadi 

ketika seorang anak menyampaikan 

keinginannya kepada orang tuanya 

seperti Dina yang menyampaikan 

keinginannya kepada ibunya untuk 

kuliah. Hal tersebut terlihat pada 

kutipan berikut: 

 “Bu, uang tabungan 

Dina insyaallah sudah 

cukup untuk biaya daftar 

masuk kuliah, aku minta 

izin sama Ibu untuk 

daftar kuliah tahun ini. 

Dina sangat ingin 

menjadi sarjana Bu, 

ingin menjadi 

kebanggaan Ibu dan 

Ayah, aku ingin 

membuat Ibu bahagia” 

sembari memeluk Ibu ku 

katakan niat tulus dan 

semangatku untuk 

berkuliah. 

Alhamdulillah Din, 

kalau kamu bercita-cita 

ingin menjadi seorang 

sarjana, Ibu akan selalu 

mendoakan kamu agar 

kamu selalu diberikan 

kemudahan dan 

kelancaran, Ibu sangat 

bangga padamu nak, 

tetapi untuk biaya 

kuliahnya apakah kamu 

sanggup Nak untuk 

memenuhinya sendiri, 

karena pengahsilan Ibu 

dan Ayah hanya cukup 

untuk kebutuhan sehari-

hari”. Jawab Ibu dengan 

muka terharu sekaligus 

bahagia mendengar 

anaknya ingin 

melanjutkan kuliah” 

(Anjani: Paragraf 10-

11). 

 

Contoh lain interaksi sosial 

adalah ketiak seorang anak meminta 

doa restu kepada orang tuanya 

seperti yang dilakukan Dina 

meminta doa restu agar diberi 

kemudahan untuk menjalani sidang 

skripsi. Hal tersebut terlihat pada 

kutipan berikut: 



“Bu Dina minta doanya 

ya agar aku diberi 

kemudahan dalam 

menjalani sidang siang 

ini”, kataku dengan lirih. 

“Iya Nak, Ibu akan 

berdoa dan berdzikir 

agar Dina diberi 

kemudahan dalam 

menjalani siding”, 

Jawab Ibu sambil 

memegang tasbih 

ditangannya (Anjani: 

Paragraf 17-18). 

 

Interaksi sosial antara Dina 

dan ibunya juga terlihat ketika ibu 

menyampaikan perasaan bangganya 

terhadap Dina yang telah 

menyelesaikan kuliahnya sehingga 

mendapatkan gelar sarjana. Hal 

tersebut terlihat pada kutipan 

berikut: 

“Dina, Ibu sangat 

bangga padamu Nak, 

terima kasih Nak kamu 

telah menjadi anak yang 

berbakti” ucap Ibu 

sambil berurai air mata. 

Terima kasih ya Bu, 

berkat doa Ibu Dina 

sekarang sudah menjadi 

sarjana” jawabku sambil 

memeluk Ibu (Anjani: 

Paragraf 21-22). 

 

 

Interaksi sosial antara Dina dengan 

customer. 

Interaksi sosial antara Dina 

dengan customer terlihat ketika 

Dina melayani seorang customer 

yang akan menservice kendaraannya 

di perusahaan otomotif tempat Dina 

bekerja. Hal tersebut terlihat pada 

kutipan berikut: 

“Selamat pagi Pak, ada 

yang bisa saya bantu”? 

sesampaiku di kantor 

dengan ramah melayani 

setiap customer yang 

datang.  

Pagi Mbak, saya ingin 

melakukan servis 

kendaraan sayaa”. “Baik 

Pak, mohon tunggu 

sebentar akan saya 

daftarkan” (Anjani: 

Paragraf 5-7). 

 

Interaksi sosial antara Dina dengan 

dosen penguji 

Interaksi sosial antara Dina 

dengan penguji terlihat ketika dosen 

penguji mengumumkan bahwa Dina 

dinyatakan lulus menjadi seorang 



sarjana. Hal tersebut terlihat pada 

kutipan berikut: 

“Saudara Dina anda 

dinyatakan lulus”, jawab 

dosen penguji. lillah, 

Allahu Akbar”. Ucapku 

dengan haru dan bangga. 

Perjuangan selama 

empat tahun akhirnya 

berbuah manis dengan 

lulus menjadi seorang 

sarjana. Lelah dan letih 

pun serasa lenyap, yang 

selama ini sangat berat 

(Anjani:             Paragraf 

19). 

 

b. Kebudayaan 

Kebudayaan adalah kompleks 

yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, 

hukum,adat istiadat, dan 

kemampuan-kemampuan, serta 

kebiasaan-kebiasaan yang 

didapatkan oleh manusia sebagai 

anggota masyarakat (E.B Tylor 

dalam Soekanto, 2014: 148). Aspek 

kebudayaan berdasarkan kebiasaan-

kebiasaan terlihat pada cerpen ini 

yakni Dina mencari nafkah untuk 

mendapatkan uang sehingga bias 

membiayai kuliah. Seperti pada data 

di bawah ini.  

“Pagi hari di mulai 

dengan bersujud kepada 

yang maha kuasa agar 

disetiap harinya selalu 

diberikan kemudahan 

dan kelancaran dalam 

beraktivitas. Sarapan 

terlebih dahulu untuk 

mengisi tenaga sebelum 

berjibaku dengan 

kemacetan Ibu kota 

Jakarta. Aku bekerja 

disebuah perusahaan 

otomotif sebagai 

karyawan swasta. 

Namun aku mempunyai 

cita-cita untuk 

membahagiakan orang 

tuaku, terutama Ibu. 

Ibuku ingin melihat 

anaknya menjadi 

seorang sarjana. Aku 

sangat ingin 

mewujudkan itu” 

(Anjani: Paragraf 4). 

 

Berdasarkan kutipan di atas 

bahwa Dina melakukan kebiasaan-

kebiasaannya yaitu bersujud kepada 

yang maha kuasa (shalat) agar diberi 

kemudahan dan kelancaran dalam 

mencari rezeki, sarapan untuk 



mengisi tenaga sebelum melakukan 

aktivitas rutin yaitu bekerja. Dengan 

demikian, Dina akan mendapatkan 

uang untuk membiayai kuliahnya. 

Aspek kebudayaan yang ada pada 

cerpen ini juga adalah pengetahuan. 

Hal tesebut terlihat pada kutipan 

berikut: 

“Saudara Dina anda 

dinyatakan lulus”, jawab 

dosen penguji. lillah, 

Allahu Akbar”. Ucapku 

dengan haru dan bangga. 

Perjuangan selama 

empat tahun akhirnya 

berbuah manis dengan 

lulus menjadi seorang 

sarjana. Lelah dan letih 

pun serasa lenyap, yang 

selama ini sangat berat 

(Anjani:             Paragraf 

19). 

 

      Berdasarkan kutipan di 

atas terlihat Dina yang merasa 

terharu atas perjuangannya 

selama empat tahun di bangku 

kuliah dinyatakan lulus oleh 

dosen penguji. Aspek 

kebudayaan yang juga 

terdapat pada cerpen ini 

adalah kepercayaan. Hal 

tersebut terlihat pada kutipan 

berikut: 

“Dinaaaaaaaa, bangun 

Nak,shalat subuh dulu”. 

Suara Ibu 

membangunkanku yang 

masih nyaman 

berselimut.”Iya Bu”. 

Kataku menjawab 

(Anjani: paragraf 3).  

 

   Berdasarkan kutipan di 

atas terdapat suatu 

kepercayaan atau keyakinan 

seseorang umat yang 

beragama Islam yang 

melakukan kewajiabannya 

yaitu shalat subuh setiap 

pagi. Aspek kebudayaan lain 

yang terdapat dalam cerpen 

ini adalah moral. Hal 

tersebut terlihat pada 

kutipan berikut: 

“Selamat pagi Pak, ada 

yang bisa saya bantu”? 

sesampaiku di kantor 

dengan ramah melayani 



setiap customer yang 

datang.  

Pagi Mbak, saya ingin 

melakukan servis 

kendaraan sayaa”. “Baik 

Pak, mohon tunggu 

sebentar akan saya 

daftarkan” (Anjani: 

Paragraf 5-7). 

 

 Berdasarkan kutipan di 

atas terlihat moral yang baik 

ketika Dina dengan ramah 

menyapa customer yang 

akan menservice kendaraan 

di perusahaan tempatnya 

bekerja. 

c. Nilai dan Norma Sosial 

Nilai adalah sesuatu yang 

bersifat abstrak berupa prinsip-

prinsip, patokan-patokan, anggapan 

maupun keyakinan yang berlaku 

disuatu masyarakat. Prinsip-prinsip 

dalam nilai sosial itu menyangkut 

penilaian apakah sesuatu itu baik, 

benar dan berharga yang seharusnya 

dimiliki dan dicapai oleh warga 

masyarakat. Nilai-nilai sosial tidak 

dapat dipisahkan dari fakta sosial. 

Norma sosial merupakan norma-

norma kemasyarakatan yang 

memberikan petunjuk bagi prilaku 

seseorang yang hidup di masyarakat 

(Soekanto, 2014: 172). Berikut 

beberapa kutipan nilai dan norma 

sosial: 

“Kukkkuurrruuuyyuukk

k…”Suara ayam jantan 

yang sedang berkokok 

dengan gagahnya 

membangunkanku di 

tengah kegelapan pagi. 

Suasana pagi yang 

dingin, membuatku 

enggan untuk beranjak 

dari tempat tidurku yang 

hangat. Jam sudah 

menunjukkan pukul 5 

pagi. Waktu yang sangat 

pagi untuk terjaga di 

kota besar seperti 

Jakarta ini”. 

“Dinaaaaaa, bangun 

Nak, sholat subuh dulu”, 

Suara Ibu 

membangunkkanku 

yang masih nyaman 

berselimut “Iya Bu”. 

Kataku menjawab 

(Anjani: Paragraf 1-3). 

 



Berdasarkan kutipan di atas 

dapat dilihat nilai dan norma sosial 

yang dilakukan Dina adalah selalu 

bangun pagi untuk melaksanakan 

shalat subuh. Nilai dan norma yang 

dilakukan Dina juga terlihat pada 

kebiasaan Dina yang selalu meminta 

doa restu ketika hendak melakukan 

sesuatu kepada ibunya, seperti 

meminta doa restu ketika akan 

melakukan siding. Hal tersebut 

terlihat pada kutipan berikut: 

“Bu Dina minta doanya 

ya agar aku diberi 

kemudahan dalam 

menjalani sidang siang 

ini”, kataku dengan lirih 

(Anjani: Paragraf  17). 

 

Berdasarkan beberapa kutipan 

di atas bahwa Dina mentaati nilai 

dan norma sosial  dalam masyarakat 

yaitu sholat, meminta doa kepada 

orang tua, serta mengucapkan rasa 

syukur atas apa yang diberikan 

Allah (Alhamdulillah, Allahu 

Akbar).  

d. Stratifikasi Sosial 

 Stratifikasi sosial adalah 

perbedaan penduduk atau 

masyarakat ke dalam kelas-kelas 

secara bertingkat (hierarkis). 

Perwujudannya adalah kelas-kelas 

tinggi dan kelas yang lebih rendah. 

Di masyarakat atau desa juga terjadi 

perbedaan kedudukan seperti itu, 

misalnya si A termasuk orang 

kaya,sedangkan si B termasuk orang 

miskin. Pekerjaan seseorang juga 

bisa membedakan stratifikasi sosial 

seseorang (Soekanto, 2014: 196). 

Berikut contoh stratifikasi sosial 

Dina yang hanya seorang karyawan 

di perusahaan otomotif: 

“Selamat pagi Pak, ada 

yang bisa saya bantu”? 

sesampaiku di kantor 

dengan ramah melayani 



setiap customer yang 

datang. 

“Pagi Mbak, saya ingin 

melakukan servis 

kendaraan sayaa”. “Baik 

Pak,mohon tunggu 

sebentar akan saya 

daftarkan” (Anjani: 

Paragraf 5-7). 

 

Berdasarkan data di atas dapat 

dilihat bahwa kedudukan customer 

lebih tinggi dari Dina yang hanya 

seorang karyawan di tempat 

customer menservis kendaraannya.  

e. Status dan Peran Sosial 

Status sosial adalah tempat 

seseorang secara umum dalam 

masyarakatnya sehubungan dengan 

orang-orang lain, dalam arti 

lingkungan pergaulannya, 

prestisenya, dan hak-hak serta 

kewajibannya. Peranan merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. 

Perbedaan antara kedudukan dengan 

peranan adalah untuk kepentingan 

ilmu pengetahuan. Keduanya tak 

dapat dipisah-pisahkan karena yang 

satu tergantung pada yang lain dan 

sebaliknya. Tak ada peranan tanpa 

kedudukan atau kedudukan tanpa 

peranan (Soekanto, 2014:208). 

Berikut kutipannya: 

“Hari demi hari kujalani 

masa perkuliahan, 

ternyata tidak semudah 

yang aku bayangkan. 

Melakoni dua profesi 

secara bersamaan 

membuatku sering 

merasa lelah dengan 

frustasi. Pagi hingga 

sore harus bekerja keras 

di kantor, selepas 

magrib harus 

berkonsentrasi 

mengikuti perkuliahan. 

Malam hari pun harus 

ku gunakan untuk 

mengerjakan tugas 

kuliah yang menumpuk 

dari setiap dosen. Tapi, 

aku ingat semangat yang 

Ibu berikan kepadaku 

agar aku bisa menjadi 

seorang sarjana” 

(Anjani: Paragraf 14). 



 

Berdasarkan data di atas 

bahwa status Dina sebagai seorang 

yang berstatus mahasiswa, maka dia 

memiliki hak untuk mendapatkan 

ilmu dan sekaligus memiliki 

kewajiban untuk belajar dengan 

tekun. Peran sosial yaitu tingkah 

laku Dina diharapkan untuk rajin 

belajar ketika berada di kampus dan 

mampu bersosialisasi dengan baik 

ketika berada di masyarakat. 

f. Perubahan Sosial 

Perubahan sosial adalah 

perubahan-perubahan sosial yang 

terjadi dalam struktur dan fungsi 

masyarakat (Davis dalam Soekanto, 

2014: 260). Berikut kutipannya: 

“Momen wisuda itupun 

tiba. Memakai kebaya 

serta wajah dirias oleh 

Ibu. Akupun telah resmi 

menjadi seorang sarjana. 

Mewujudkan cita-cita 

Ibu dan menjadi 

kebanggaannya” 

(Anjani: Paragraf  20). 

 

Berdasarkan data di atas 

bahwa perubahan sosial yang di 

alami Dina dari gadis biasa yang 

memiliki impian  menjadi seorang 

sarjana, akhirnya terwujud dengan 

kerja keras dan doa dari kedua orang 

tuanya. 

4.3 Relevansi Amanat Dan Realitas 

Sosial Cerpen “Tak Ada Kata Lelah 

untuk Ibu” karya Tania Anjani 

Dengan Pembelajaran Sastra Di 

Sekolah  

Pemilihan bahan ajar harus sesuai 

dengan tingkatan siswa SMA agar tujuan 

dan manfaat yang dijelaskan diatas dapat 

tercapai dengan maksimal. Maksudnya 

adalah bahan yang disajikan  kepada para 

siswa harus sesuai dengan kemampuan 

pengajaran dan merupakan usaha yang 

memakan waktu cukup lama. Dari kondisi 

tidak tahu menjadi tahu dan dari sederhana 

sampai rumit, singkatnya memerlukan suatu 



tahapan. Oleh karena itu, hal tersebut 

diklasifikasikan berdasarkan tingkat 

kesukaran dan kriteria tertentu lainya. 

Apabila tidak adanya kesesuaian antara 

siswa dengan bahan yang diajarkan maka 

pelajaran atau materi yang disampaikan 

akan tidak tercapai.  

Bahan ajar yang diterapkan di SMA 

dapat berupa (naskah drama, cerpen, puisi 

dan novel). Apa yang diterapkan tersebut 

telah sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) tingkatan SMA 

kelas XI semester 2. Hal ini terdapat pada 

Standar Kompetensi (SK) mendengarkan:  

memahami pembacaan cerpen, dengan 

Kompetensi Dasar (KD) menemukan nilai-

nilai dalam cerpen yang didengarkan. Dari 

KD tersebut terdapat beberapa indikator, 

yaitu; mampu mendengarkan pembacaan 

cerpen dengan baik; mampu menemukan 

nilai (moral, budaya, dan sosial) dalam 

cerpen “Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu”. 

Materi pokok dari SK, KD, dan Indikator 

tersebut adalah unsur-unsur intrinsik dalam 

cerpen  dan nilai-nilai dalam cerpen. 

Kaitan hasil penelitian ini dengan 

pembelajaran sastra di SMA bertujuan agar  

siswa lebih mengetahui amanat yang ada 

dalam cerpen “Tak Ada Kata Lelah untuk 

Ibu” karya Tania Anjani. Dalam 

pembelajaran cerpen ini pendekatan 

struktural dan sosiologi akan dimasukkan 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Rencana pembelajaran paling luas 

mencakup satu kompetensi dasar (kd) yang 

terdiri atas satu indikator atau beberapa 

indikator untuk satu kali pertemuan atau 

lebih.  

Dalam rangka mengimplemen 

tasikan program pembelajaran yang sudah 

dituangkan didalam silabus, guru harus 

menyusun rencana rencana pelaksanaan 

pembelajaran (rpp). Rencana pelaksanaan 

pembelajaran merupakan pegangan bagi 

guru  dalam melaksanakaan pembelajaran 



baik dikelas, laboraturium, dan lapangan 

untuk setiap kompetensi dasar (kd).  

Materi pembelajaran sastra di SMA 

ini yang berhubungan dengan penelitian ini 

adalah kompetensi dasar kelas XI semester 

2 yaitu:  Menemukan nilai-nilai dalam 

cerpen yang di dengarkan. Batasan 

pembelajaran sastra (cerpen) dapat dilihat 

dari kegiatan pembelajaran (kurikulum 

tingkat satuan pendidikan) di sekolah yang 

meliputi: 

a. Siswa mendengarkan pembacaan 

cerpen “Tak Ada Kata Lelah untuk 

Ibu”. 

b. Siswa mengidentifikasi unsur-unsur 

instrinsik dalam cerpen yang 

didengarkan 

c. Mendiskusikan unsur instrinsik 

dalam cerpen “Tak Ada Kata Lelah 

untuk Ibu” karya Tania Anjani 

d. Menemukan dan mendiskusikan 

nilai-nilai dalam cerpen “Tak Ada 

Kata Lelah untuk Ibu” karya Tania 

Anjani 

e. Melaporkan hasil diskusi cerpen 

“Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu” 

karya Tania Anjani. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

1 Simpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Amanat yang terdapat pada cerpen 

”Tak Ada Kata Lelah untuk Ibu” 

karya Tania Anjani. 

a. Amanat berdasarkan nilai agama 

adalah sebagai umat yang 

beragama harus taat pada ajaran 

agama yang dianut. Hal ini umat 

muslim tidak boleh 

meninggalkan shalat. 

b. Amanat berdasarkan nilai moral 

adalah sebagai seorang anak 

harus membahagiakan orang tua 



dengan cara bekerja untuk 

membiayai kuliah sendiri seperti 

yang dilakukan Dina kepada 

keluarganya. 

c. Amanat berdasarkan nilai 

budaya adalah harus selalu 

membiasakan diri bangun pagi 

untuk melakukan ibadah seperti 

umat Islam melakukan shalat 

shubuh. 

d. Amanat berdasarkan nilai sosial 

adalah sebagai anak harus 

menghargai usaha dan keringat 

orang tua dengan cara belajar 

yang rajin, bukan 

menghamburkan uang orang tua 

seperti yang dilakukan Dina. 

2. Bentuk-bentuk realitas sosial yang 

terdapat dalam cerpen ada 6 yaitu: 

Interaksi Sosial, Kebudayaan, Nilai 

dan Norma Sosial, Stratifikasi 

Sosial, Status dan Peran Sosial, dan 

Perubahan Sosial. 

3. Analisis amanat dan realitas sosial 

yang terdapat dalam cerpen ini 

dapat diterapkan sebagai materi 

pembelajaran sastra di SMA kelas 

X1 semester 2. Standar Kompetensi 

(SK) mendengarkan:  memahami 

pembacaan cerpen, dengan 

Kompetensi Dasar (KD) 

menemukan nilai-nilai dalam cerpen 

yang didengarkan. Dari KD tersebut 

terdapat beberapa indikator, yaitu; 

mampu mendengarkan pembacaan 

cerpen dengan baik; mampu 

menemukan nilai (moral, budaya, 

dan sosial) dalam cerpen “Tak Ada 

Kata Lelah untuk Ibu”. Materi 

pokok dari SK, KD, dan Indikator 

tersebut adalah unsur-unsur intrinsik 

dalam cerpen  dan nilai-nilai dalam 

cerpen. 

 

 

 



5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, maka dapat disimpulkan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia diharapkan bisa 

menerapkan cerpen “Tak Ada Kata 

Lelah untuk Ibu” karya Tania Anjani 

sebagai bahan ajar yang digunakan 

di sekolah sehingga pembelajaran 

yang berlangsung memberikan hasil 

belajar yang maksimal. 

2. Diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap unsur-

unsur intrinsik yang lain selain 

amanatdan realitas sosial yang 

terkandung dalam cerpen “Tak Ada 

Kata Lelah untuk Ibu” karya Tania 

Anjani, serta memotivasi siswa 

menjadi lebih baik sehingga siswa 

bisa mengapresiasi cerpen tersebut. 
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