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PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  novel  Tiba  Sebelum  

Berangkat  karya  Faisal  Oddang,  penulis  menarik  kesimpulan  mengenai  

analisis  Eksistensi  tokoh  utama  dalam  novel  tersebut.  Paham  Sartre  

mengenai  eksistensi  yang  digunakan  untuk  menganalisis  novel  Tiba  

Sebelum  Berangkat  karya  Faisal  Oddang  berfokus  pada  kebebasan  

manusia.  Dari  kebebasan  tersebut  terdapat  faktisitas  atau  hal-hal  yang  

dapat  mengurangi  bahkan  menghalangi  kebebasan  tersebut.  Faktisitas  

kemudian  menjadi  aspek  yang  memiliki  keterkaitan  erat  dengan  

eksistensi,  karena  faktisitas  tersebut  turut  mempengaruhi  dan  membentuk  

eksistensi  tokoh  utama.   

Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  novel  Tiba  Sebelum  

Berangkat  karya  Faisal  Oddang  ditemukan  sebanyak  39  data.  Dari  

faktisitas  yang  ditemukan  dalam  novel,  jenis  faktisitas  orang  lain  

merupakan  yang  paling  dominan  dan  sangat  mempengaruhi  eksistensi  

Bissu.  Data  dalam  kategori  faktisitas  orang  lain  ditemukan  sejumlah  25  

data,  faktisitas  masa  lalu  ditemukan  8  data,  faktisitas  tempat  ditemukan  

1  data,  dan  faktisitas  lingkungan  sekitar  ditemukan  5  data. 

Orang  lain  menjadi  batas  dan  penghalang  terbesar  bagi  kebebasan  

seseorang,  begitu  pun  pada  kebebasan  tokoh  utama  dalam  novel  

tersebut.  Dari  hasil  penelitian  di  atas,  maka  dapat  dilihat  bahwa  Mapata  



 
 

sebagai  tokoh  utama  mengalami  dilema  dengan  dirinya  sendiri.  Satu  sisi  

ia  mencoba  lari  dari  masa  lalunya,  tapi  disisi  lain  eksistensi  Bissu  

masih  ada  dalam  dirinya.  Sehingga  hal  demikian  membuat  dia  terjebak  

pula  dalam  faktisitas-faktisitas  yang  ada  yang  memengaruhi  

eksistensinya.  Melalui  ingatannya  tentang  kejadian  masa  lampau  tersebut  

maka  dapat  dilihat  persoalan  yang  terjadi  antara  Bissu  dengan  DI/TII.  

Sehingga  dapat  diketahui  pula  eksistensi  Bissu  dalam  masyarakat  Bugis  

di  Sulawesi  Selatan. 

Sama  halnya  dengan  Mapata,  Bissu  harus  berhadapan  dengan  

faktisitas-faktisitas  yang  membatasi  kebebasannya.  Kebebasannya  

terbelenggu  sehingga  ia  mengalami  krisis  eksistensi,  bahkan  terjadi  

pembasmian  secara  besar-besaran  oleh  DI/TII  terhadap  kaum  Bissu,  baik  

secara  fisik  maupun  ideologi  mereka  terhadap  bissu.  Bahkan  hal  

semacam  ini  terus  berlanjut  hingga  sekarang  seperti  apa  yang  sudah  

dialami  Mapata.  Faisal  Oddang  sebagai  pengarang  berusaha  

mengungkapkan  fakta  historis  dan  juga  fakta  tentang  kondisi  keberadaan  

Bissu  pada  masa  sekarang  melalui  tokoh  Mapata  yang  diceritakan  

dalam  novel  tersebut.   

Tokoh  Mapata  dalam  novel  yang  dihadirkan  pengarang  sebagai  

seorang  mantan  Bissu  memiliki  posisi  untuk  menghubungkan  ingatan  

historinya  dengan  peristiwa  demi  peristiwa  di  dalam  novel  secara  

sosiologis.  Adanya  relasi  masa  lalu  dengan  dirinya,  membuat  ia  

diposisikan  sebagai  pihak  yang  kemudian  juga  turut  menderita.  Melalui  

narasi-narasi  yang  disampaikan  Mapata,  maka  dengan  demikian  ia  



 
 

mewakili  pengalaman  dari  peristiwa  yang  sudah  dialami  Bissu-bissu  

lain.   

Dari  narasi-narasi  Mapata  tentang  peristiwa  yang  dialami  para  

Bissu,  maka  dapat  dilihat  pula  bahwa  orang  lain  menjadi  salah  satu  

faktisitas  yang  sangat  mempengaruhi  eksistensi  dirinya  dan  Bissu-bissu  

lain.  Dalam  hal  ini  juga  Sartre  melihat  relasi  yang  paling  jelas  adalah  

relasi  antara  manusia  dengan  manusia.  Ketika  manusia  bertemu  dengan  

manusia  dan  berada  dalam  situasi  yang  sifatnya  komunal  maka  harus  

ada  pihak  yang  dikalahkan.  DI/TII  kelompok  mayoritas  yang  

mendominasi,  menolak  keberadaan  Bissu  untuk  hadir  di  tengah  mereka.  

Sehingga  jelas  bahwa  pihak  yang  dikalahkan  dalam  hal  ini  adalah  

Bissu.  Inilah  yang  menjadi  masalah  bagi  Sartre,  ketika  manusia  satu  

bertemu  dengan  manusia  yang  lain  maka  yang  terjadi  adalah  eksistensi  

dari  masing-masing  tersebut  dipertaruhkan.   

Kebebasan  tidak  pernah  diraih  oleh  kelompok  Bissu.  Prinsip-prinsip  

yang  dimiliki  Bissu  yang  sifatnya  material  maupun  spitirual,  baik  itu  

yang  fisik  maupun  yang  konseptual,  keduanya  ditolak  oleh  DI/TII.  

Inilah  sebetulnya  yang  menyebabkan  Bissu  mengalami  krisis  eksistensi,  

keberadaannya  ditentang  dan  dianggap  salah  oleh  kelompok  lain. 

5.  2  Saran 

Berdasarkan  dari  hasil  analisis  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  saran  

yang  dapat  penulis  berikan  terkait  dengan  penelitian  ini  adalah  : 



 
 

1. Penelitian  ini  dapat  dijadikan  bahan  untuk  mengembangkan  analisis  

karya  sastra,  serta  dapat  dimanfaatkan  bagi  mahasiswa  agar  memperoleh  

pengetahuan  yang  lebih  mendalam  tentang  eksistensialisme. 

2. Selain  eksistensialisme,  kajian  dengan  menggunakan  perspektif  sosiologi  

sastra  juga  masih  mungkin  dilakukan  terhadap  Novel  Tiba  Sebelum  

Berangkat  Karya  Faisal  Oddang.   

3. Penelitian  eksistensi  tokoh  dalam  Novel  Tiba  Sebelum  Berangkat  Karya  

Faisal  Oddang  masih  bisa  dikembangkan  lebih  lanjut  dengan  

menggunakan  gagasan-gagasan  eksistensi  dari  pemikir  lain  untuk  

membuktikan  gejala  keberadaan  manusia  dan  permasalahannya  secara  

sosiologis. 

 

 

 

 


