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BAB 5 

KESIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada bab pendahuluan dan berdasarkan 

hasil analisis konsep sastra bandingan beserta penerapannya dalam pengkajian sastra dan 

pengajarannya, peneliti  dapat menyimpulkan hal-hal berikut. 

Konsep sastra bandingan dalam studi sastra memiliki landasan keilmuan, baik dari 

segi ontologis, epistemologis , dan aksiologis. Konsep-konsep yang telah dikutip berkenaan 

dengan sastra bandingan merujuk pada pendapat Clements, Damono, Jost, Prawer dan 

Remak. 

Dari segi ontologis, sastra bandingan adalah studi sastra di luar batas satu negara dan 

studi keterkaitan antara sastra di satu pihak dan bidang ilmu dan keyakinan di pihak lain. 

Singkatnya, sastra bandingan merupakan perbandingan satu karya sastra dengan karya sastra 

lainnya dan perbandingan karya sastra dengan bentuk-bentuk ekspresi manusia lainnya. 

Sastra bandingan pun merupakan satu pendekatan yang tidak menghasilkan teori sehingga 

teori apa pun dapat digunakan sebagai sarana pengkajiannya. 

Karena bahasa merupakan kristalisasi kebudayaan, syarat utama dalam kajian sastra 

bandingan adalah penguasaan bahasa karya sastra yang dibandingkan. Akan tetapi, dalam 

kondisi tertentu, kita dapat membandingkan karya sastra terjemahan, dengan catatan, yang 

dibandingkan adalah tema atau fakta cerita; bukan gaya bahasa sastranya. Kajian sastra 

bandingan juga tidak selalu harus berbeda negara. Dalam satu negara, kita dapat saja 
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membandingkan karya sastra daerah yang berbeda bahasa, bahkan seorang pengarang yang 

menulis dalam dua bahasa yang berbeda, karya sastranya dapat dibandingkan. 

Dari segi epistemologis, cara kerja utama kajian sastra bandingan adalah 

membanding-bandingkan (karya sastra dengan karya sastra lain, karya sastra dengan karya 

seni lain, atau karya sastra dengan bidang disiplin ilmu tertentu). Oleh karena sastra 

bandingan merupakan pendekatan yang tidak menghasilkan teori tertentu, maka teori sastra 

apa pun dapat digunakan sebagai  sarana pengkajian sastra bandingan. Setiap teori akan 

menawarkan metode. Metode apa pun dapat digunakan dalam kajian sastra bandingan, asal 

saja pada akhirnya harus ada kegiatan pembandingan yang  dapat berfokus pada tema, mitos, 

genre, pengaruh, analogi, atau aliran sastra. 

 Dari segi aksiologis, karya sastra merupakan produk budaya yang menggunakan 

bahasa sebagai medianya. Sementara itu, bahasa juga dianggap sebagai kristalisasi 

kebudayaan umat menusia. Oleh sebab itu, kajian sastra bandingan sangat penting dan 

strategis untuk memahami kebudayaan manusia pada umumnya dan sekaligus sebagai upaya 

pelestariannya 

Apabila kita mengaitkan dengan posisi gradasi komponen penelitian ilmiah, konsep 

sastra bandingan tidak berkaitan dengan paradigma dan metodologi. Dalam tataran 

pendekatan, konsep sastra bandingan  bertumpang tindih dangan pendekatan resepsi sastra, 

yang menitikberatkan pada pembaca. Namun, apabila dikaitkan dengan  pandangan Keesey, 

sastra bandingan sesuai dengan pendekatan intertekstual. Keesey membagankan 

intertekstualitas sebagai  pendekatan tersendiri yang menitikberatkan bukan pada realitas 

kehidupan yang dialami manusia, melainkan pada realitas teks atau karya sastra lainnya. 

Akan tetapi pada tataran teori, sastra bandingan tidak berpegang pada satu teori karena teori 

apa pun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kajian sastra bandingan. Dalam metodenya, 
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prosedur kerja kajian  selalu melakukan perbandingan. Oleh sebab itu, pada tataran metode, 

sastra bandingan  dapat menggunakan metode analisis deskriptif  kompartif.  

Dalam penerapannya pada pengkajian sastra, konsep sastra bandingan dapat 

menggunakan analisis intratektual atau struktural, kemudian dilanjutkan dengan analisis 

bandingan. Dalam penelitian ini, yang dibandingkan adalah karya sastra Indonesia modern  

dengan sastra Nusantara, khususnya sastra Sunda. Dalam penelitian ini, analisis struktural 

dilakukan dengan memanfaatkan teori Greimas, yaitu skema aktan dan model fungsional. 

Dalam kajian sastra bandingan, kita dapat mengkaji karya sastra berdasarkan genre, 

tema, mitos, pengaruh, analogi, dan aliran. Dalam membandingkan mitos yang muncul,   kita 

dapat mengklasifikasikan dan meletakkan pengaruh mitos tersebut  di antara dua kutub, yaitu 

antara afirmasi dan negasi. Di antara keduanya menjajar kontinum restorasi/nostalgia, alusi, 

derision, parodi, sinisme, sarkasme, dan sebagainya. Dalam penelitian ini model pengkajian 

sastra bandingan diterapkan pada karya sastra Indonesia dan sastra Sunda yang bersumber 

pada cerita rakyatt Sunda tentang perkawinan manusia dengan Siluman,  yaitu puisi 

Indonesia  “Burak Siluman” karya Ajip Rosidi dengan Novel Sunda Burak Siluman karya 

Mohamad Ambri;   dua novel Indonesia, yaitu  Arjuna Mencari Cinta karya Yudhistira A.N.  

Massardi dan Arjuna Mencari Mati karya Redi Panuju dengan novel Sunda Mapag Perang 

Bharata karya Ahmad Bakri; tiga drama Indonesia, yaitu Sang Kuriang karya Utuy Tatang 

Sontani, Sang Prabu karya Saini K.M. dan Sumbi dan Gigi Imitasi karya Benny Yohanes 

dengan drama Sunda Sangkuriang karya R.T.A. Sunarya. 

Dari analisis struktur sintaksis (skema aktan dan model fungsional),  peneliti dapat 

menarik beberapa kesimpulan. Pada genre puisi, tokoh Burak siluman yang bertalapok 

‘berkuku’ kuda dimunculkan Ajip dalam wujud seorang anak yang bertanya tentang asal-

usulnya, padahal dalam novel, tokoh Burak Siluman hanyalah seorang bayi yang baru 
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dilahirkan oleh Nyi Asmanah. Pengalihan genre novel ke dalam puisi dengan menonjolkan  

dan memperjelas nasib tokoh Burak Siluman,  tampaknya dilakukan Ajip Rosidi untuk 

memunculkan  efek dramatik dalam puisi. Terlebih-lebih, puisi yang ditulisnya tergolong 

pada puisi balada. 

Dalam Arjuna Mencari Cinta, latar dan rangkaian peristiwa tidak berkaitan dengan 

latar dan peristiwa dalam dunia pewayangan. Tokoh Arjuna dalam Arjuna Mencari Cinta 

adalah seorang remaja yang sedang menemukan identitas dan jati diri di tengah kota 

metropolitan dan di kisaran arus zaman yang diterpa modernisasi. Sementara itu,  Tokoh-

tokoh perempuan yang mencintai dan dicintai Arjuna juga tidak sejajar dengan dunia 

pewayangan. Pada tokoh Anggraeni memang terdapat keterkatian. Akan tetapi, dalam cerita 

wayang Arjunalah yang mencintai Anggraeni dan bukan sebaliknya.   

 Baik dalam Arjuna Mencari Cinta, maupun dalam mitos wayang, Arjuna adalah 

tokoh yang tampan dan  banyak digandrungi oleh perempuan. Selain itu, tokoh Arjuna 

memiliki andalan kewibawaan. Apabila dalam  cerita wayang andalan Arjuna adalah senjata 

pasopati, dalam Arjuna Mencari Cinta  andalan Arjuna adalah jeep Toyota, mobil dinas 

ayahnya. 

 Dalam Novel Sunda Mapag Perang Barata, fakta cerita (alur, tokoh, dan latar) 

memiliki keterkaitan dengan mitos pewayangan. Dalam tokoh, misalnya  Arjuna 

digambarkan sebagai penengah Pandawa yang piawai dalam memainkan senjata panah. 

Arjuna juga merupakan tokoh kesayangan Drona sehingga guru Pandawa dan Kurawa itu 

lebih banyak mewariskan senjata pusaka dan kesaktiannya kepada Arjuna dibandingkan 

kepada murid lainnya. Akan tetapi, dalam asal-usul perang barata terdapat perbedaan. Dalam 

novel ditunjukkan bahwa Pandawa menuntut haknya setelah mengembara karena peristiwa 

kebakaran yang direncanakan pihak Kurawa. Dalam cerita pewayangan, Pandawa menuntut 
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hak-haknya setelah mereka berhasil memenuhi hukuman pengasingan selama tiga belas tahun 

karena kekalahannya dalam permainan judi dengan pihak Kurawa.  

Jadi, meskipun Arjuna Mencari Cinta dan Mapag Perang Barata berkaitan dengan 

mitos pewayangan, keduanya berbeda dalam memanfaatkan fakta cerita.  Arjuna Mencari 

Cinta berupaya untuk membebaskan mitos pewayangan dengan jalan membaurkannya dalam 

latar keseharian  remaja metropolitan pada zamannya, sementara Mapag Perang Barata 

berupaya mengukuhkan mitos itu, meskipun ada upaya melakukan filterisasi, yaitu 

menghilangkan peristiwa yang dianggapnya tidak sesuai dengan perilaku terpuji (permainan 

judi), baik oleh para kesatria teladan maupun oleh kita sebagai pembaca. 

Kini kita sampai pada pembandingan antara Arjuna Mencari Mati  dengan Mapag 

Perang Barata.  Berdasarkan skema aktan dan model fungsional, kedua novel ini juga 

berkaitan dengan mitos pewayangan. Apabila novel Mapag Perang Barata  berupaya 

mengukuhkan mitos, meskipun ada upaya filterisasi, novel Arjuna Mencari Mati   

mengakomodasi penyusupan unsur baru dan penyimpangan serta pembalikan sifat-sifat tokoh 

wayang. 

Fakta cerita yang terdiri atas latar, tokoh, dan alur dalam Arjuna Mencari Mati  

memiliki kaitan erat dengan mitos pewayangan. Teks atau lakon wayang dalam Arjuna 

Mencari Mati  dibingkai dalam mimpi tokoh bernama Tegar yang lamanya lebih kurang 

sembilan bulan. Meskipun demikian, pada akhir cerita ditampakkan adanya “muara” atau 

pertemuan antara dunia marcapada tempat hidup Tegar dengan dunia pewayangan, yaitu pada 

saat Ratna melahirkan anak Tegar yang diberi nama Gendir Penjalin. Gendir Penjalin adalah 

nama lain dari Cakil, yang menolong Tegar ketika masuk dalam teks pewayangan. Bayi yang 

diberi nama Gendir Penjalin ternyata secara absurd muncul dalam wujud yang sama seperti 

pada dunia pewayangan. 
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Pemasukan tokoh Gendir Penjalin ke dalam dunia realitas seolah impas dengan 

masuknya Tegar ke dalam dunia pewayangan. Bedanya, tokoh Gendir berhenti pada akhir 

cerita dan tidak berkiprah karena hanya seorang bayi, sementara Tegar mewarnai dunia 

wayang dengan penyembuhannya melalui ayat-ayat Quran. Bahkan, kekuatan adikodrati 

dunia wayang itu tidak berkutik dengan doa-doa yang diucapkan Tegar ketika 

menyembuhkan para tokoh wayang. 

 Latar pewayangan yang terdapat dalam mimpi Tegar sesuai dengan latar yang biasa 

ditampilkan dalam lakon wayang dan Mahabarata, misalnya ada Junggring Saloka tempat 

kediaman Batara Guru, negeri Astina, Awangga, dan Madukara. Yang berbeda adalah tidak 

ditemukannya medan kurusetra tempat berlangsungnya perang baratayuda karena dalam 

Arjuna Mencari Mati  perang tersebut hanya dianggap isu dan mitos yang dihembuskan pihak 

Pandawa. Perbedaan mencolok antara Arjuna Mencari Mati  dengan mitos pewayangan 

tampak pada rangkaian peristiwa dan watak tokoh-tokohnya yang cenderung menunjukkan 

penyimpangan dan pembalikan sifat tokoh.  

 Drama Sang Kuriang Utuy Tatang Sontani tidak menampilkan tokoh 

Sangkuriang sebagai manusia yang memiliki kekuatan supranatural atau manusia setengah 

dewa. Dalam cerita rakyat atau legenda,  Sangkuriang adalah penakluk siluman sehingga 

kekuatan para siluman dapat digunakan untuk membendung sungai Citarum dan membuat 

perahu. Namun, dalam drama Utuy Tatang Sontani ini siluman tidak sekedar makhluk yang 

membantu Sangkuriang. Mereka seolah-olah setan yang membisiki batin Sangkuriang, yang 

mencoba menundukkan Sangkuriang. Akan tetapi, Sangkurang tidak bisa ditundukkan karena 

ia hanya tunduk pada kemauannya sendiri. Jadi, drama Utuy Tatang Sontani meresepsi 

legenda Sangkuiang dengan penambahan watak psikologis Sangkuriang sebagai manusia 

masa depan, yang hanya mau mengabdi pada eksistensi manusia itu sendiri. 
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Drama Sang Pabu Saini K.M. meresepsi legenda Sangkuriang dengan cara memberi 

kesan nyata sehingga drama ini tampak seperti sejarah dari raja-raja Pajajaran. Semua tokoh 

diberi darah dan daging manusia sewajarnya. Tidak ada kekuatan supranatural di dalamnya. 

Drama Sumbi dan Gigi Imitasi meresepsi legenda Sangkuriang nyaris pada titik 

negasi atau mitos pembebasan (myth of freedom). Legenda Sangkuriang ditanggapi untuk 

kemudian ditolak karena akan menghadirkan realitas baru, yaitu realitas manusia kini yang 

berkutat dengan persoalan ekonomi, politik, dan ketidakmampuan dalam mengoptimalkan 

linguistik komunikasi antarmanusia.   

Kini kita sampai pada pembandingan ketiga drama Indonesia dengan drama Sunda 

karya R.T.A. Sunarya. Antara drama Indonesia dan drama Sunda tetap memiliki kesamaan, 

terutama dalam mitos Sangkuriang yang selama ini kita kenal, yaitu berkenaan dengan 

persoalan oidiphus complex’kecenderungan seorang anak lelaki yang mencintai ibunya’ 

(kecuali dalam Sumbi dan Gigi Imitasi, yang terjadi adalah kontra oidiphus complex karena 

Sumbilah yang mencintai Sangkuriang).  

Sangkuriang, dalam drama Utuy Tatang Sontani, pantang menyerah karena ia hanya 

tunduk pada kemauannya sendiri (bukan pada siluman atau orang lain), dalam Sang Prabu 

Saini K.M. Sangkuriang menyerah pada kenyataan karena akhirnya Sangkuriang menyadari 

bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya sendiri, sedangkan dalam Sangkuriang R.T.A Sunarya, 

yang terjadi adalah terhukumnya Sangkuriang karena telah melanggar ketertiban alam (ia 

tahu dan sadar bahwa Dayang Sumbi adalah ibunya, namun ia pun sadar dengan pilihannya: 

ia mengikuti hawa nafsu untuk mencintai ibunya sendiri). 

Apabila kita melihat persoalan pengaruh, tampaknya hal yang wajar jika kita 

menduga drama yang terbit kemudian terpengaruh oleh drama yang terdahulu.  Utuy Tatang 

Sontani  mengomentari drama Sunda R.T.A Sunarya dan  mengatakan bahwa R.T.A Sunarya 
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mengakhiri cerita dengan putusan dewa yang meneggelamkan Sangkuriang ke dasar telaga 

dengan maksud menyelamatkan Dayang Sumbi dari pemaksaan anak . Selain itu,  Utuy 

Tatang Sontani juga telah menerjemahkan drama Sunda Sangkuriang karya R.T.A. Sunarya 

ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, sangat mungkin apabila drama Sang Kuriang Utuy 

merespons drama R.T.A Sunarya. Apabila R.T.A. Sunarya mengakhiri drama dengan 

“meminta”  bantuan Dewa Batara Guru untuk menghukum  Sangkuriang, Utuy Tatang  

Sontani mengakhiri dramanya dengan kesadaran eksistensialisme, yaitu manusia 

Sangkurianglah yang harus menentukan sendiri nasibnya. 

Dalam pengantar drama Sang Prabu, Saini K.M. menulis bahwa visinya sangat 

pribadi sehingga  pengolahan dramanya jika dikaitkan dengan cerita Sangkuriang sangatlah 

bebas. Dengan demikian, Saini K.M. tentu saja telah membaca drama R.T.A Sunarya dan 

menonton opera Sunda atau gending karesmen-nya. Namun,  Saini tidak mencoba merespons 

versi-versi Sangkuriang terdahulu. Dia hanya memanfaatkan Sangkuriang untuk kepentingan 

visi dan obsesinya, 

Sama halnya dengan Saini K.M. , Benny Yohanes pun tidak terpengaruh langsung 

dengan drama Sangkuriang yang ditulis oleh R.T.A Sunarya. Dalam tulisannya Benny 

mengatakan bahwa menulis teks drama baginya merupakan tindakan melakukan oposisi 

lingual terhadap praktik berbahasa yang menurutnya cenderung mengerangkeng bahasa 

menjadi benteng-benteng wacana monumental. Menurutnya juga, bahasa kontra monumen—

sebagai vampir linguistik—harus mampu menyedot semua toksin dogmatis yang sudah 

membebani bahasa, demi memperpanjang daya hidup dan daya vital bahasa itu sendiri.  

Drama R.T.A. Sunarya hanyalah salah satu wacana, yang bersama wacana-wacana lain akan 

“disedot” Benny untuk menghadirkan wacana baru yang bersifat kontra-monumen; jadi, 

adalah upaya Benny untuk mendekonstruksi teks-teks sebelumnya, termasuk cerita rakyat 

Sangkuriang. 
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Apabila kita melihat persoalan pengaruh, berdasarkan kajian bandingan yang telah 

dilakukan, ternyata tidak ada pengaruh langsung antara sastra Indonesia modern dan sastra 

Sunda yang dikaji.  Akan tetapi, semua karya sastra yang dikaji menunjukkan tanggapan 

beragam terhadap mitos, khususnya mitos cerita rakyat Sunda, mitos tokoh dan peristiwa 

dalam pewayangan, dan mitos oediphus complex . 

Masalah terakhir yang harus dijawab adalah berkaitan dengan model pembelajaran.  

Dalam penelitian ini, penerapan model pembelajaran sastra dikhususkan pada pengkajian teks 

drama. Simpulan yang dapat ditarik adalah bahwa model pembelajaran yang relevan dengan 

konsep sastra bandingan adalah advance organizer. Hal ini terbukti setelah dilakukan proses 

perkuliahan di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia  (Nondik) pada mahasiswa 

semester IV yang mengikuti perkuliahan Kajian Drama Indonesia. Bukti itu menunjukkan 

bahwa kemampuan  mahasiswa dalam menganalisis kajian drama setelah penerapan model 

advance organizer mengalami peningkatan yang berarti,  sesuai dengan kriteria penilaian 

yang ditetapkan. Selain itu, pantauan observer dan hasil angket menunjukkan pula bahwa 

pengajaran Kajian Drama Indonesia dengan model advance organizer dapat menggairahkan 

dosen dalam mengajar dan dapat memotivasi siswa dalam belajar. 

  

5.2 Saran dan Rekomendasi  

 Penelitian ini telah berupaya menjawab masalah yang telah disenaraikan pada 

pendahuluan. Akan tetapi, peneliti merasa bahwa solusi yang diberikan belumlah mencapai 

tahap optimal. Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu untuk menyarankan hal-hal berikut. 

1) Penerapan konsep kajian sastra bandingan yang telah peneliti lakukan baru sampai 

pada tahap analisis genre, mitos, dan fakta cerita. Meskipun teori apa pun dapat 

dimanfaatlkan dalam kajian sastra bandingan, penelitian ini baru menggunakan teori 

Greimas, yaitu analisis struktur semiotik sastra berdasarkan struktur sintaksis naratif 
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(skema aktan dan model fungsional). Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian lanjut 

yang lebih komprehensif, yang melibatkan seluruh aspek yang melingkupi karya dan 

dengan pelbagai teori yang dianggap mutakhir. Demikian juga, perlu dilakukan kajian 

sastra bandingan yang membandingkan sastra dengan seni lain atau sastra dengan 

disiplin ilmu. 

2) Penelitian yang telah dilakukan penulis cenderung bersifat kualitatif. Penerapan 

model advance organizer sebagai model pengajaran sastra dengan basis yang relevan, 

yaitu konsep sastra bandingan, baru diteliti dengan desain praeksperimen atau weak 

experiment karena hanya berfungsi sebagai  upaya untuk memberikan penguatan 

terhadap penelitian kualitatif komparatif. Sesuai dengan namanya (weak ‘lemah’), 

tentu masih dini untuk menyimpulkan bahwa model ini sangat efektif digunakan 

dalam pengajaran sastra, terlebih-lebih materi yang diajarkan baru pada karya sastra 

bergenre drama. Oleh sebab itu, perlu juga dilakukan penelitian lanjutan yang 

menguji keefektifan model ini dengan desain eksperimen yang sebenarnya dan 

dengan materi sastra bergenre lain, seperti puisi pada mata kuliah Pengkajian Puisi 

Indonesia atau novel pada mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia. 
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