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Prakata 

 
uku ini berisi teori tentang karya sastra, pengkajian 

karya sastra dan, apresiasinya. Karya sastra yang 

dimaksud dalam bahan ajarini adalah prosa fiksi. 

Konsep tersebut secara khususnya membahasa 

tentang hakikat sastra khususnya prosa fiksi dan beberap 

pendekatan yang dapat digunakan sebagai pisau bedah 

dalam mengkaji karya sastra. Bahan ajarini dikembangkan 

dengan mengintegrasikan kearifan lokal di dalamnya. 

Kearifan lokal yang dimaksud adalah kebudayaan 

masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan. Kearifan lokal 

yang dimaksud adalah nilai-nilai luhung yang senantiasa 

dijunjung tinggi oleh masyarakat Makassar seperti nilai 

teguh (toddopuli), nilai religius, nilai harga diri (siri’), nilai 

usaha/kerja keras (reso), nilai jujur (lambusuk), nilai sabar 

(sabbarak). Nilai-nilai tersebut digali melalui pembacaan 

karya sastra prosa fiksi yang berlatar budaya masyarakat 

Makassar karangan penggiat sastra asal Sulawesi Selatan. 

Bahan ajar ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan 

perkuliahan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia. Semoga dengan bahan ajarini, dapat 

memotivasi mahasiswa untuk lebih mencintai dan 

mengapresiasi sastra, serta yang paling utama adalah 

menumbuhkan semangat untuk mengkaji sastra secara 

serius. Bahan ajarini dapat pula dijadikan sebagai referensi 

bagi mahasiswa yang secara spesifik pada bidang ilmu 

B 
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kesastraan secara murni. Mengacu pada dasar 

pengembangannya, maka buku ini dapat dijadikan sebagai 

bahan ajar pokok pada mata perkuliahan “Kajian Apresiasi 

Prosa Fiksi”. 

Pola pengembangan materi dalam bahan ajarini 

dibagi menjadi empat bagian besar ditambah satu bagian 

yang secara khusus membahas tentang tata aturan 

perkuliahan dengan menggunakan bahan ajarini. Materi 

pada bagian pertama membahasa tentang seluk beluk 

sastra yang meliputi pengertian, fungsi, manfaat, ragam, 

dan konstruksi sastra. Materi pada bagian kedua yaitu 

pendalam fiksi yang meliputi hakikat fiksi, pembedaan fiksi, 

kerya fiksi cerpen, dan karya fiksi novel. Materi pada bagian 

ketiga yaitu membaca fiksi sebagai bentuk apresiasi yang 

meliputi konsep apresiasi sastra dan pembacaan teks fiksi. 

Sedangkan pada bagian keempat, materi yang 

dikembangan yaitu pengkajian karya fiksi yang terdiri dari 

materi hakikat pengkajian fiksi, pendekatan kajian fiksi yang 

terdiri dari (1) pendekatan strukturalisme, (2) pendekatan 

intertekstual, (3) pendekatan semiotik, (4) pendekatan 

sosiologi sastra, (5) pendekatan stilistika, (6) pendekatan 

psikoanalisis sigmund freud, (7) pendekatan feminism, (8) 

pendekatan resepsi sastra, (9) pendekatan psikologi, (10) 

pendekatan poskolonial.    

 
Makassar, Agustus 2019. 
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BAB I 
PENGANTAR UMUM 

 

Kajian Apresiasi Prosa Fiksi merupkan salah satu 

mata kuliah pokok. Dalam struktur program perkuliahan 

disebut Mata Kuliah Bidang Studi (MKBS) di Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia program strata satu 

(S-1). Mata kuliah ini memberikan pengalaman kepada 

mahasiswa untuk melakukan kajian terhadap prosa fiksi 

(dalam hal ini cerpen atau novel) berdasarkan disiplin ilmu 

sastra. Dalam mata kuliah ini dibahasa konsep-konsep 

mengenai seluk-beluk sastra, hakikat fiksi, membaca fiksi 

sebagai bentuk apresiasi, serta pengkajian sastra dengan 

berbagai pendekatan. Peserta mata kuliah ini adalah 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

program strata satu (S-1) yang telah lulus mata kuliah 

prasyarat. 

Bahan ajar ini dirancang secara tematik. Tema-tema 

yang diusung adalah nilai-nilai kearifan lokal khususnya 

kearifan lokal masyarakat Makassar. Dengan tema-tema 

tersebut, diharapkan mahasiswa dapat mengenal, mehamai, 

menghayati, mencintai, dan melestarikan budaya lokal 

sebagai lambang identitas, kebanggan, dan kekayaan daerah 

 

A. Tujuan Perkuliahan 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, ada dua tujuan 

yang diharapkan dapat dicapai yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. Tujuan umum mata kuliah ini adalah mahasiswa 

memiliki kemampuan mengkaji teks naratif (prosa fiksi) 

berdasarkan disiplin ilmu sastra. Tujuan ini lebih 
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menitikberatkan pada aspek keterampilan (psikomotor) 

dalam mengkaji karya sastra sebagai bekal untuk menjadi 

sarjana sastra yang berkualitas. 

 

B. Metode/Teknik Perkuliahan 

Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, 

dengan menggunakan teknik berikut: 

1. Ceramah, diskusi, dan penugasan diberikan untuk 

membekali mahasiswa berkenaan dengan hal-hal 

yang bersifat teoretis. 

2. Pelatihan dan pelayanan konsultasi dilakukan untuk 

mempertajam pemahaman mahasiswa terhadap hal-

hal teoretis menjadi hal-hal praktis. Pelatihan 

dilakukan antara lain dengan menulis makalah kajian 

terhadap salah satu teks naratif/prosa, membuat 

ringkasan materi, atau pelatihan dalam bentuk 

membuat publikasi berupa jurnal. 

3. Seminar dilakukan untuk mempertajam keterampilan 

mengkaji setelah menulis kajian sendiri dengan 

mendiskusikan hasil kajian mahasiswa lain. 

4. Teknik baca silang yaitu mahasiswa saling membaca 

karya sesama teman. Masing-masing berkewajiban 

memberikan catatan sebagai pertimbangan kualitas 

hasil kajian sesama teman. 

5. Teknik eletronik learning (E-Learning). Materi kuliah 

ini dikemas dalam bentuk aplikasi android sehingga 

mahasiswa dapat mengakses materi dengan 

menggunakan telepon genggam milik mahasiswa.  

 

C. Media Perkuliahan 

Media perkuliahan ini dibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu; 

1. Novel dan cerpen 
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2. Bahan ajar yang dikemas dalam bentuk aplikasi 

android 

3. Model-model kajian cerpen dan novel 

4. Proyektor/LCD 

 

D. Evaluasi Perkuliahan 

Evaluasi perkuliahan ini berlangsung selama 

perkuliahan dimulai sampai perkuliahan selesai. Evaluasi 

dilakukan berdasarkan penilaian proses dan hal-hal berikut; 

1. Latihan sehari-hari dan diskusi (10%) 

2. Makalah pertama sebagai UTS (10%) 

3. Ringkasan dan pelaporan (10%) 

4. Seminar penyajian makalah hasil kajian (20%) 

5. Makalah kedua sebagai UAS (20%) 

6. Jurnal hasil kajian (30%) 
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BAB II 

SELUK-BELUK SASTRA 

A. Pengantar 
Pada bagian ini, diuraikan mengenai seluk-beluk atau 

segala hal utama yang berkaitan dengan sastra. Karena, untuk 
mencapai pemahaman paripurna terkait dengan kajian karya 
sastra (dalam hal ini kajian prosa fiksi), maka mahasiswa 
terlebih dahulu diarahkan pada pemahaman tentang sastra itu 
sendiri. Dengan demikian, mahasiswa menjadi lebih mudah 
untuk melalui tahapan pembelajaran sastra berikutnya. 
Adapun yang akan diuraikan pada bagian ini meliputi (a) 
pengertian sastra, (b) fungsi sastra, (c) manfaat sastra, (d) 
ragam sastra, dan (e) konstruksi sastra.  

 
B. Indikator Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pada bagian ini, mahasiswa 
diharapkan memiliki kompetensi-kompetensi berikut: 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan (1) pengertian sastra, (2) 

ciri-ciri sastra, (3) fungsi sastra, (4) manfaat sastra, (5) 
ragam sastra, dan (6) konstruksi sastra. 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh 
nilai-nilai kearifan lokal Makassar yang terdapat pada 
bagian ini. 

3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai kearifan 
lokal Makassar dalam bentuk tulisan. 

 
C. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada bagian ini yaitu diharapkan 
mahaiswa dapat memahami seluk-beluk sastra terkait (1) 
pengertian sastra, (2) ciri-ciri sastra, (3) fungsi sastra, (4) 
manfaat sastra, (5) ragam sastra, dan (6) konstruksi sastra. 
Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami dan menghayati 
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nilai-nilai kearifan lokal Makassar yang diintegrasikan pada 
bagian ini kemudian nilai-nilai tersebut diimplementasikan 
dalam tuturan dan tingkah laku. 
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KEARIFAN LOKAL 
KETEGUHAN “TODDOPULI”  

 
Nilai teguh dalam bahasa Makassar toddopuli’ 

memiliki makna taat asas atau setia pada keyakinan, kuat 
dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. 
Nilai keteguhan ini terkait dengan makna positif. Ada 
empat wujud manusia Makassar yang menjunjung nilai 
teguh yaitu (a) tak mengingkari janji, (b) tak menghianati 
kesepakatan, (c) tak membatalkan keputusan, (d) jika 
berbicara dan berbuat, tak berhenti sebelum rampung 
(Rahim, 1985: 161-162). 

Bacalah cerita rakyat berikut ini! 

DATU MUSENG 

Cuaca terasa semakin panas. Sepertinya, cahaya 
matahari memanggang bumi. Angin pun enggan 
berhembus. Cuaca yang panas semakin bertambah panas 
karena kondisi keamanan dalam negeri Sumbawa tidak 
aman. Bukan hanya cuaca yang terasa panas tapi hati 
Baginda Raja Sumbawa, Datu Taliwang justru tersa lebih 
panas. 

Baginda Datu Taliwang semakin hari semakin 
gusar karena pasukan pemberontak di bawah pimpinan 
Datu Jarewe juga semakin memperkuat pertahananya. 
Karena itu, Baginda Datu Taliwang meminta pembesar 
kerajaan Sumbawa untuk berkumpul. 

“Saudara-saudara anggota adat sekalian yang 
terhormat. Aku mengundang saudara karena ada berita 
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yang  sangat menusuk jantung, memerahkan daun telinga 
dan memanas-mendidihkan hati. Yitu perbuatan Datu 
Jarewe  di Makassar, Gowa tanah  seberang.” 

Hasil pertemuan para pejabat kerajaan Sumbawa 
memutuskan bahwa pasukan pemberontak Datu Jarewe 
harus ditumpas. Karena itu, untuk menumpas Datu 
Jarewe yang terkenal sakti mandraguna itu maka 
diutuslah Datu Museng untuk melakukan penyerangan. 
Baginda Raja Sumbawa Datu Taliwang memerintahkan 
kepada Datu Museng untuk menangkap pemberontak 
Datu Jarewe dalam keadaan hidup atau mati. 

Datu Museng lalu membawa satu pasukan khusus 
Kerajaan Sumbawa untuk menangkap pasukan 
pemberontak Datu Jarewe. 

Pertempuran sengitpun terjadi antara pasukan 
Datu Museng. Dan pasukan Datu Jarewe. Sebenarnya 
jumlah pasukan pemberontak Datu Jarewe lebih banyak 
disbanding pasukan khusus Datu Museng, tapi karena 
pasukan Datu Museng adalah pasukan khusus yang sakti 
maka pasukan Datu Jarewe pun terdesak. 

Sementara itu, Datu Museng berkelebat bagai 
burung elang menyambar-nyambar para pemberontak. 
Pemberontak Datu Jarewe bersama sepuluh 
pengawalnya yang juga sakti mengeroyok Datu Museng. 
Adu kesaktianpun terjadi. 

Datu Jarewe pun terserempet oleh keris sakti Datu 
Museng. Datu Jarewe lalu memerintahkan sekitar tiga 
puluh orang prajuritnya untuk mengeroyok Datu 
Museng. Sementara Datu Jarewe sendiri melarikan diri 
bersama beberapa orang pengawalnya. 

Karena dikeroyok oleh puluhan prajurit maka 
Datu Museng tidak sempat mengejar Datu Jarewe yang 
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melarikan diri. Melihat kondisi itu, Datu Museng 
memerintahkan pasukannya untuk segera mengakhiri 
pertempuran. Maka Datu Museng dan pasukan 
khususnya pun mengeluarkan ilmu pamungkas mereka. 
Beberapa saat berselang, pasukan Datu Jarewe yang 
sudah ditinggalkan oleh pimpinannya pun kalah karena 
menjadi tawanan Datu Museng. 

“Mohon ampun, Baginda. Kami tidak sempat 
menangkap Datu Jarewe. Ia melarikan diri dari 
pertempuran. Tapi pasukan kita terus mencari jejaknya. 
Selain itu, pasukan kita juga berhasil menawan pasukan 
pemberontak yang masih hidup,”lapor Datu Museng 
kepala Baginda Raju Datu Taliwang. 

“Meskipun Datu Jarewe berhasil melahirakan diri 
tapi setidaknya keamanan dalam negeri kita bisa 
semakin aman. Karena itu, kita bisa menghadapi pasukan 
VOC Belanda yang semakin hari juga semakin sering 
membuat kekacauan di dalam negeri kita ini,” ucap 
Baginda Raja Datu Taliwang kepada Datu Museng. 

Baginda Datu Taliwang menghela nafas berat lalu 
menghembuskannya. Pandangan beliau menerawang ke 
luar istana. Beberapa saat kemudian, baginda Datu 
Taliwang memandangi para pembesar istana Sumbawa 
satu persatu. 

“Saat ini saya khawatir jika pemberontak Datu 
Jarewe bekerja sama dengan Belanda kemudian 
bersama-sama memerangi kita. Apakah kita bisa 
mempertahankan kedaulatan kerajaan Sumbawa yang 
kita cintai ini,” ucap Baginda Datu Taliwang gusar. 

“Insya Allah, kita akan mempertahankan negeri 
kita sampai titik darah penghabisan, Baginda. Para 
prajurit dan rakyat kita sudah siap menghadapi penjajah 
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Belanda sekalipun,” tegas Datu Museng kemudian disusul 
dengan mengucapkan sumpah setia kepada Raja 
Kerajaan Sumbawa, Datu Taliwang. 

“Tuanku Manggauka, tuanku gelarang, dan tuan-
tuan anggota adat sekalian yang mulia. Jangankan ke 
Makassar, ke laut api sekalipun hamba akan pergi.Hamba 
adalah abdi tuanku.Sabda tuanku adalah perintah negara 
yang tak dapat dielakkan dan tak mungkin ditolak oleh 
seorang abdi negara. Hamba arif searif arifnya bahwa 
abdi negara berada pada lingkaran kekuasaan telunjuk 
tuanku. Menunjuklah, bersabdalah,hamba akan 
melaksanakannya tanpa menghitung-hitung untung rugi. 
Hamba laksana daun,tuanku adalah angin yang dapat 
meniup daun di pohon sesuka hati. Tuanku adalah ombak 
yang menggelombang, hamba laksana bahtera yang dapat 
diayun sesuka hati oleh gelombang. Jika tuanku ibarat 
jarum, hamba ini benagnya. Bersabdalah, maka hamba 
menunaikan tugas. Hamba hanya kapak yang diayunkan, 
pedang yang ditetakkan.” 

“Tuanku  Manggauka dan tuan-tuan sekalian, 
harap diingat-ingat kata-kata hamba ini. Jika hamba 
kembali kedaratan Sumbawa dengan tangan hampa, 
katakanlah kepada anak cucu kita bahwa hamba 
pengkhianat janji terbesar dalam sejarah. Pancangkan 
kayu bersilang di atas pusara hamba kelak, jika balik 
tiada hasil. Jadikan hamba tertawaan sepanjang masa, 
biar turunan kita mengetahui kekebalan muka dan 
kekerdilan jiwa hamba. Camkanlah itu tuanku. Hamba 
berjanji di depan tuanku, demi Allah, hamba akan 
berkubur di sana di daratan Makassar jika tugas yang 
tuan pikulkan di atas pundak ini tidak berbuah. Hamba 
takkan lari menentang maut, jika harus demikian 
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resikonya. Ya, hamba bukanlah turunan pengkhianat. 
Dalam darah hamba, tak setetes pun mengalir darah 
pengkhianat. Hamba tak akan menjilat tapak kaki musuh 
yang betapapun kuatnya, untuk lari dari tanggung jawab. 
Tidak…, hamba akan membela kehormatan negara 
seperti tuanku gariskan, kendati badan dan nyawa 
dipertanggungkan.  Hamba akan lebih tenteram hidup 
diakhirat kelak, jika mati menjalankan tugas suci, 
daripada hidup mengkhianat janji. Inilah sumpah 
hamba!” kata Datu Museng sambil menundukkan kepala. 

“Terima kasih atas janjinya yang agung dan 
mengharukan ini anakku, mudah-mudahan Tuhan 
menyertaimu,” sambut Manggauka yang diaminkan 
seluruh anggota adat. “Tetapi ada satu permohonan dan 
harapan hamba, tuanku,”kata Datu Museng 
lagi.”Sampaikanlah yang tertera dihatimu, anakku. Agar 
kita dengarkan dan dipertimbangkan jika memerlukan 
pertimbangan!” jawab Manggauka. “Tuanku, sudah 
ditakdirkan Tuhan, hamba dan putri Maipa tak bisa 
berpisah lagi. Izinkan kami berangkat berdua,” pinta Datu 
Museng. 

“Maipa Deapati adalah istrimu, anakku. Kami tak 
ada niat untuk menceraikan kedua hatimu yang sudah 
bertaut. Dosa apakah gerangan yang akan menimpa kami 
jika berbuat serendah itu. Kami mengutusmu ke Jakarta 
dengan sepenuh hati. Yang diutus pun harus sepenuh hati 
berangkat ke sana. Bukan setengah-setengah, tidak 
separuh hati, sebelah jantung. “Berangkatlah dengan istri 
belaian kasihmu, anakku.” 

“Terima kasih tuanku,” sambut Datu Museng 
penuh hormat. Para anggota adat mengundurkan diri. 
Gelarang dan Datu Museng kembali ke rumah masing-
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masing. Sesampai di rumah, Datu Museng menceritakan 
kepada istrinya apa yang dibicarakan dan diputuskan 
oleh pertemuan adat. Sebagai keputusan rapat, aku 
ditunjuk dan diperintahkan berangkat secepatnya ke 
Makassar untuk menyelesaikan peristiwa pengkhianatan 
Datu Jarewe terhadap tanah pertuannya. Perintah 
ayahanda ini tidak dapat ditunda lama-lama. “Dinda 
Maipa Deapati ayahanda Manggauka yang bersabda, kita 
yang harus melaksanakannya dan mewujudkannya. 
Berdosalah bila tak dapat menunaikan tugas dan harapan 
rakyat. Tak ada gunanya hidup jika tak dapat 
memberikan darma bakti pada ibu pertiwi. Kini tiba 
masanya ibu pertiwi memerlukan tenaga serta segala 
yang kita miliki, untuk menegakkan kewibawaan 
pemerintah dari pengkhianatan Datu Jarewe serta 
penyokong-penyokongnya. Bersediakah dinda kita 
berangkat ke Makassar menjadi utusan negara. 
Kepercayaan ayahanda dan anggota-anggota adat harus 
kita tunaikan. Siapa lagi jika bukan kita sebagai 
puteranya yang harus menghapuskan arang yang 
dicorengkan Datuk Jarewe kewajah ayahanda. Kendati 
tak diminta, kita wajib mengajukan diri. Dan aku telah 
bersumpah di balairung akan memikul segala beban itu, 
kata Datu Museng sambil membelai rambut istrinya 
penuh mesra. 

“Karaeng Datu Museng, junjungan dinda, 
sumpahmu adalah sumpahku. Janjimu adalah janjiku. Tak 
usah dikata ke Makassar, menentang maut sekalipun aku 
rela menurut. Apalagi jika hanya tanah seberang, 
melintasi laut, menentang badai dan gelombang yang 
berjangka waktu selintas dalam angin. Ke mana kanda 
pergi di situlah dinda. Jika harus mati, kita mati bersama. 
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Sengsara dan duka ditanggung bersama pula. 
Junjunganku, sudah kurelakan jiwa raguku padamu. Jika 
maut datang menjemput, kita berangkat bersama. Kurasa 
runtuhlah tempatku berpijak jika harus berpisah dari 
kanda. Bukankah sejak dulu sudah kuserahkan bulat-
bulat jiwa ragaku ini? Mengapa sekarang ragu, takut mati 
berkalang tanah di samping junjunganku. Oh, 
Datu…,sejak dulu kita memadu janji jiwa dan badan 
menjadi satu.” 

Keesokan harinya ketika fajar menyisingsing di 
ufuk timur Maipa Deapati menuju istana mengunjungi 
permaisuri bunda kandungnya dan ayahandanya, 
Maggauka Datu Taliwang untuk pamit dan memohon 
restu… 
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Nilai-Nilai Kearifan Lokal Makassar (Teguh 
“Toddopuli”) dalam Cerita Rakyat “Datu 
Museng” 

 
Setelah membaca cerita rakyat “Datu Museng” di 

atas, kita dapat melihat nilai-nilai keteguhan yang 
ditunjukkan di dalamnya, seperti nilai teguh untuk tidak 
mengingkari janji seperti pada uraian berikut; 
 
Masyarakat Makassar Pantang Ingkar Janji 

Tidak mengingkari janji merupakan wujud 
pertama dari nilai keteguhan yang dijunjung tinggi oleh 
masyarakat Makassar (Rahim, 1985:161). Nilai 
keteguhan ini dapat kita jumpai di dalam cerita rakyat 
“Datu Museng” yang telah ditampilkan di atas. Untuk 
lebih jelasnya, berikut contoh kutipan yang menandai 
adanya nilai keteguhan tersebut. 

 
“Karena itu, saya mengutus Datu Museng bersama 
beberapa punggawa yang sakti untuk segera ke 
Gowa. Mintalah agar pihak Belanda tidak 
mendukung pemberontak datu jarewe itu… 
 
Kutipan di atas bercerita tentang Datu Taliwang 

yang memberikan tugas kepada Datu Museng untuk 
menghalau pemberontakan Datu Jarewe. Datu Taliwang 
memerintahkan Datu Museng untuk berkompromi 
dengan Belanda agar tidak ikut campur di dalam kasus 
tersebut. 

 
“Hamba bersedia menjalankan tugas ini, Baginda. 
Kami akan segera melakukan persiapan” 
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Kutipan di atas bercerita tentang Datu Museng 

yang memberikan kesanggupan dan kesediaannya 
melaksanakan tugas yang diberikan oleh Datu Taliwang 
kepadanya untuk menghalau pemberontakan Datu 
Jarewe 

 
“Terima kasih atas janjinya yang agung dan 
mengharukan ini anakku, mudah-mudahan Tuhan 
senantiasa  menyertai mu…” 
 
Kutipan di atas bercerita tentang Datu Taliwang 

yang mengutarakan rasa terima kasih dan 
kebanggaannya terhadap menantunya Datu Museng 
karena telah bersedia terlibat dan mengemban tugas 
besar untuk menghalau pemberontakan Datu Jarewe. 

 
“Besok pagi-pagi, kita akan meminta pemberontak 
Datu Jarewe secara paksa kepada Belanda. Lebih 
baik mati berkalang tanah, daripada kita dihina 
Belanda. Apakah saudara-saudara semua siap 
mempertahankan kehormatan kerajaan 
Sumbawa?” teriak Datu Museng” 
 
Kutipan di atas bercerita tentang siasat yang 

direncanakn oleh Datu Museng untuk menangkap Datu 
Jarewe secara paksa dari tangan Belanda. Datu Museng 
mengobarkan semangat pada prajuritnya untuk tetap 
berjuang membela kerajaannya demi harga diri. Bagi 
Datu Museng dan prajuritnya, mati dengan harga diri 
lebih baik dari pada hidup dengan menanggung hinaan 
dari Belanda 
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Keterjalinan kutipan cerita di atas 
menggambarkan bagaimana seorang Datu Museng teguh 
terdap janji yang telah ia berikan kepada Baginda Datu 
Taliwang untuk menangkap pemberontak Dato Jarewe. 
Bahkan, keteguhan untuk tidak mengingkari janji 
ditunjukkan oleh Datu Museng dengan kesediaannya 
untuk mengorbankan jiwa dan raga demi kemuliaan dan 
kesucian janji yang telah dibuatnya.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
Makassar memiliki dan menghayati nilai keteguhan yang 
ditunjukkan melalui sikap tidak mengingkari janji. 
Bahkan, hingga saat ini, prinsip “Lebih baik mati 
berkalang tanah dari pada hidup terhina” masih menjadi 
pilar hidup bermasyarakat. Nilai tersebut adalah salah 
satu kearifan lokal yang memberikan tanda bagi 
masyarakat Makassar. 
 
Masyarakat Makassar Pantang untuk Membatalkan 
Keputusan  

Memutuskan atau menetapkan sesuatu bukanlah 
perkara mudah bagi masyarakat Makassar. Sebab, bagi 
masyarakat Makassar, apa yang telah diputuskan tidak 
dapat diganggu gugat atau dibatalkan. Sikap seperti ini 
adalah wujud ketiga dari nilai keteguhan yang selama ini 
dijunjung tinggi oleh masyarakat Makassar (Rahim, 1985: 
162). Nilai keteguhan ini dapat kita jumpai di dalam 
cerita pendek “Datu Museng” seperti pada uraian berikut. 

Diceritakan bahwa selama Datu Museng, Maipa 
Daya Pati, dan prajuritnya berada di Makassar untuk 
melaksanakan tugas dari Datu Taliwang, mereka telah 
menghadapi berbagai rintangan dan cobaan. Mulai dari 
perlawanan Datu Jarewe yang didukung oleh Belanda, 
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hingga yang paling menguras emosi bagi Datu Museng 
adalah niat buruk gubernur Belanda terhadap istri Datu 
Museng. Namun, rintangan dan cobaan tersebut tidak 
menjadikan Datu Museng, Maipa Daya Pati, dan 
prajuritnya menyerah lantas membatalkan keputusan 
yang menjadi tekad bulatnya yaitu mengembalikan 
kejayaan Kerajaan Sumbawa dari para pembelot atau 
pemberontak Datu Jarewe. 

Keteguhan untuk tidak membatalkan keputusan 
yang telah diambil Datu Museng dan Maipa Daya Pati 
tergambar dalam kutipan berikut. 

 
“Tampaknya usaha kita menemui jalan buntu, 
Dinda. Untuk kembali ke Sumbawa pun kita malu 
kepada rakyat kita. Karena itu, apapun yang 
terjadi kami akan mengambil pemberontak Datu 
Jarewe secara paksa, kami akan menghadapi 
Belanda keparat itu” tegas Datu Museng kepada 
istrinya. 
 
Kutipan di atas bercerita tentang sikap tegas yang 

diungkpakan oleh Datu Museng untuk menangkap Datu 
Jarewe secara paksa dari tangan Belanda. Hal tersebut 
disampaikan sebagai akibat tidak tercapainya langkah 
damai yang disampaikan oleh Datu Museng berdasarkan 
pesan dari Datu Taliwang. Sehingga, untuk kembali ke 
tanah Sumbawa menjadi suatu perkara yang memalukan 
bagi Datu Museng. Sebab, hal tersebut dapat 
membuktikan bahwa keputusan yang diambil oleh Datu 
Museng untuk menangkap Datu Jarewe bukanlah 
keputusan yang berarti. Datu Museng menilai bahwa 
sikap semacam itu tidak mencerminkan suatu keteguhan 
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diri dan perkataan. Selain itu, keteguhan untuk tidak 
membatalkan suatu keputusan beriringan dengan nilai 
harga diri. 

Sikap yang ditampilkan Datu Museng dalam cerita 
tersebut adalah penggambaran dari sikap teguh yang 
dijunjung tinggi oleh masyarakat Makassar untuk tidak 
membatalkan keputusan hanya karena permasalahn 
sepela. Bahkan, permasalahan yang menjadi rintangan 
berat bagi masyarakat Makassar tidak menjadi kendala 
untuk mewujudkannya jika apa yang diputuskan tersebut 
adalah hal yang baik. 
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SELUK-BELUK SASTRA 

1. Pengertian Sastra  
Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sansekerta 

sastra, yang berarti teks yang mengandung instruksi atau 
pedoman, dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau 
ajaran, sedangkan tra berarti alat atau sarana (Teeuw, 1984: 
23). Padahal dalam pengertian sekarang (bahasa Melayu), 
sastra banyak diartikan sebagai tulisan. Pengertian ini 
ditambah dengan kata su yang berarti indah atau baik. Jadi 
susastra bermakna tulisan yang indah (Winarni, 2013: 1). 
Dalam Bahasa Indonesia kata ini biasa digunakan untuk 
merujuk kepada "kesusastraan" atau sebuah jenis tulisan yang 
memiliki arti atau keindahan tertentu. Sastra adalah seni 
bahasa. Sastra adalah ungkapan spontan dari perasaan yang 
mendalam. Sastra adalah ekspresi pikiran dalam bahasa, 
sedangkan yang dimaksud pikiran adalah pandangan, ide-ide, 
perasaan dan semua kegiatan mental manusia.  

Beberapa pengertian sastra menurut para ahli berikut 
ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam memahami arti sastra 
yaitu: Esten (1978: 9) mengemukakan bahwa sastra atau 
kesusastraan adalah pengungkapan dari fakta artistik dan 
imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia 
(masyarakat) melalui bahasa sebagai medium dan memiliki 
efek yang positif terhadap kehidupan manusia (kemanusiaan).  

Semi (1988: 8) mengemukakan bahwa sastra. adalah 
suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya 
adalah manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa 
sebagai mediumnya.  Sudjiman (1986: 68) mengemukakan 
bahwa sastra sebagai karya lisan atau tulisan yang memiliki 
berbagai ciri keunggulan seperti keorisinalan, keartistikan, 
keindahan dalam isi, dan ungkapanya. Badrun (1983: 16) 
mengemukakan bahwa kesusastraan adalah kegiatan seni 
yang mempergunakan bahasa dan garis simbol-simbol lain 
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sebagai alat, dan bersifat imajinatif. Eagleton (1988: 4) 
mengemukakan bahwa sastra adalah karya tulisan yang halus 
(belle letters) adalah karya yang mencatatkan bentuk bahasa 
harian dalam berbagai cara dengan bahasa yang dipadatkan, 
didalamkan, dibelitkan, dipanjang-tipiskan dan diterbalikkan, 
dijadikan ganjil. Scholes (1992: 1) mengemukana bahwa tentu 
saja, sastra itu sebuah kata, bukan sebuah benda. Sapardi 
(1979: 1) memaparkan bahwa sastra itu adalah lembaga sosial 
yang menggunakan bahasa sebagai medium. Bahasa itu sendiri 
merupakan ciptaan sosial. Sastra menampilkan gambaran 
kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan 
sosial. Teeuw (1997: 13) mengemukakan bahwa sastra adalah 
karya cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif” atau “sastra 
adalah penggunaan bahasa yang indah dan berguna yang 
menandakan hal-hal lain” 

Bagi pembaca sastra, bahasa mampu melahirkan 
keindahan. Perpaduan diksi yang tidak biasa dan memberikan 
penafsiran yang dalam adalah wujud dari keindahan dan 
kebermaknaan sastra yang luhur untuk terus dikaji. Bukan 
hanya persoalan bahasa, kemampuan pengarang memainkan 
jiwa pembacanya memalui peristiwa dan pesan-pesan moral 
yang ada di dalam sebuah cerita juga merupakan unsur 
keindahan sebuah karya sastra. 

Sastra adalah karya manusia yang sifatnya rekaan 
dengan menggunakan medium bahasa yang baik secara 
implisit maupun eksplisit dianggap mempunyai nilai estetis 
atau keindahan. Sastra termasuk lembaga sosial yang 
menggunakan bahasa sebagai mediumnya dan bahasa 
merupakan ciptaan sosial. Bahasa sastra mempunyai fungsi 
ekspresif, menunjukkan nada (tone) dan sikap pembicara atau 
penulisnya (Wellek dan Warren, 1993: 15). Bahasa sastra 
berusaha mempengaruhi, membujuk dan pada akhirnya 
mengubah sikap pembaca. Suatu bentuk sastra dikatakan 
estetis atau indah jika organisasi unsur-unsur yang 
terkandung di dalamnya memenuhi syarat-syarat keindahan. 
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Adapun syarat-syarat keindahan tersebut adalah 
keutuhan (unity), keselarasan (harmony), keseimbangan 
(balance), dan fokus (focus). Suatu karya sastra harus utuh 
artinya setiap bagian atau unsur yang ada menunjang usaha 
pengungkapan isi hati pengarang. Hal ini berarti setiap unsur 
atau bagian karya sastra benar-benar diperlukan dan 
disengaja adanya dalam karya sastra. Unsur-unsur karya 
sastra, baik dalam ukurannya maupun bobotnya harus sesuai 
atau seimbang dengan fungsinya. Keselarasan berkaitan 
dengan hubungan antar unsur. Artinya, unsur atau bagian ini 
harus menunjang daya ungkap unsur atau bagian lain, dan 
bukan mengganggu atau mengaburkannya. Bagian yang 
penting harus mendapat penekanan yang lebih daripada unsur 
atau bagian yang kurang penting. Berdasarkan beberapa 
pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sastra adalah 
ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, 
pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu 
bentuk gambar konkret dengan alat bahasa. Sastra telah 
menjadi bagian dari pengalaman hidup manusia sejak dahulu, 
baik dari aspek manusia sebagai penciptanya maupun aspek 
manusia sebagai penikmatnya. Karya sastra merupakan 
curahan pengalaman batin pengarang tentang fenomena 
kehidupan sosial dan budaya masyarakat pada masanya. 
Sastra termasuk ungkapan peristiwa, ide, gagasan serta nilai-
nilai kehidupan yang diamanatkan didalamnya. Sastra 
mempersoalkan manusia dalam segala aspek kehidupannya 
sehingga karya itu berguna untuk mengenal manusia dan 
kebudayaan. 

Karya sastra adalah untaian perasaan dan realitas sosial 
(semua aspek kehidupan manusia) yang telah tersusun baik 
dan indah dalam bentuk benda konkret (Sangidu, 2007: 38). 
Karya sastra tidak hanya berbentuk benda konkret seperti 
tulisan, tetapi dapat juga berwujud tuturan (speech) yang 
telah tersusun dengan rapi dan sistematis yang dituturkan 
(diceritakan) oleh tukang cerita atau yang terkenal dengan 
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sebutan sastra lisan. Karya sastra merupakan tanggapan 
penciptanya (pengarang) terhadap dunia (realitas sosial) yang 
dihadapinya. Di dalam sastra berisi pengalaman-pengalaman 
subjektif penciptanya, pengalaman subjektif seseorang (fakta 
individual) dan pengalaman sekelompok masyarakat (fakta 
sosial). 

Berdasarkan teori ekspresif karya sastra dipandang 
sebagai ekspresi sastrawan sebagai curahan perasaan atau 
luapan perasaan dan pikiran sastrawan atau sebagai produk 
imajinasi sastrawan yang bekerja dengan persepsi-persepsi, 
pikiran-pikiran dan perasaan-perasaannya (Wiyatmi, 2006: 
18).  

Membaca sebuah karya sastra berarti menikmati cerita, 
menghibur diri untuk memperoleh kepuasan batin, dan 
sekaligus memperoleh pengalaman kehidupan. Pengalaman 
dan permasalahan kehidupan yang ditawarkan dalam sebuah 
karya sastra harus tetap merupakan cerita yang menarik, 
membangun struktur yang koheren dan mempunyai tujuan 
estetik. 

Sebagai sebuah karya imajinatif, karya sastra 
menawarkan berbagai permasalahan manusia dan 
kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Pengarang menghayati 
berbagai permasalahan dengan penuh kesungguhan yang 
kemudian diungkapkannya kembali melalui sarana karya 
sastra sesuai dengan pandanganya. Karya sastra menceritakan 
berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya 
dengan lingkungan dan sesama, interaksinya dengan diri 
sendiri dan Tuhan. Meskipun karya sastra berupa hasil kerja 
imajinasi, khayalan, tidak benar jika karya sastra dianggap 
sebagai hasil kerja lamunan belaka, melainkan penghayatan 
dan perenungan secara intens, perenungan terhadap hakikat 
hidup dan kehidupan, perenungan yang dilakukan dengan 
penuh kesadaran dan tanggung jawab. Karya sastra 
merupakan karya imajinatif yang dilandasi kesadaran dan 
tanggung jawab dari segi kreativitas sebagai karya seni. 
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Imajinatif sebenarnya menunjuk pada pengertian, berpikir 
kreatif, berpikir untuk menciptakan sesuatu. Dengan 
berimajinasi, seseorang aktif berpikir memahami, mengkritisi, 
menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi untuk 
menghasilkan pemikiran karya baru. Karya sastra tidak 
mungkin tercapai jika para penulis tidak mempunyai kekuatan 
intelektual yang baik karena karya sastra diciptakan oleh 
sastrawan untuk dinikmati, dipahami dan dimanfaatkan oleh 
masyarakat. 

Jadi dapat disimpulkan sastra adalah segala sesuatu 
yang tertulis dan tercetak. Sastra adalah suatu bentuk dan 
hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya manusia dan 
kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai 
mediumnya. Sebagai karya kreatif sastra mampu melahirkan 
suatu kreasi yang indah dan berusaha menyalurkan 
kebutuhan keindahan manusia, serta menjadi wadah 
penyampaian ide-ide. 

Teeuw (1984) dan Luxemburg (1986) mengemukakan 
bahwa belum ada seorang pun yang memberikan jawaban 
yang ketat untuk pertanyaan tentang definisi sastra. Hal 
senada diungkapkan pula oleh B. Rahmanto (2000), Suminto 
A. Sayuti (2002), dan seorang sastrawan Malaysia, Ali Ahmad, 
dalam sebuah tulisan berjudul “Mencari Definisi Kesusastraan” 
(dalam Hamzah Hamdani 1988:19-26). 

Luxemburg (1986:11-12) lebih jauh menilai sastra 
sebagai berikut: (1) karena sifat rekaannya, sastra secara 
langsung tidak mengatakan sesuatu mengenai kenyataan dan 
juga tidak menggugah kita untuk langsung bertindak. Justru 
oleh karena itu sastra memberikan kemungkinan dan 
keleluasaan untuk memperhatikan dunia-dunia lain, 
kenyataan-kenyataan yang hanya hidup dalam angan-angan, 
sistem-sistem nilai yang tidak dikenal atau yang bahkan tidak 
dihargai; (2) sambil membaca sebuah karya sastra kita dapat 
mengadakan identifikasi dengan seorang tokoh, dengan orang 
lain; (3) bahasa sastra dan pengolahan bahan lewat sastra 
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dapat membuka batin kita bagi pengalaman-pengalaman baru 
atau mengajak kita untuk mengatur pengalaman tersebut 
dengan suatu cara baru; (4) selain itu, bahasa sastra dan 
sarana-sarana sastra masih mempunyai nilai tersendiri; (5) 
dalam lingkungan kebudayaan sastra merupakan sebuah 
sarana yang sering dipergunakan untuk mencetuskan 
pendapat-pendapat yang hidup di dalam masyarakat.. 

Menurut Sumardjo dan Saini KM (1994:16-17) terdapat 
tiga hal yang membedakan karya sastra dengan bukan karya 
sastra. Ketiga hal itu adalah: (1) sifat khayali sastra; (2) adanya 
nilai-nilai seni; dan (3) adanya cara penggunaan bahasa yang 
khas. Karya sastra bukan hanya mengejar bentuk ungkapan 
yang indah. Karya sastra juga menyangkut masalah isi 
ungkapan, bahasa ungkapannya, dan nilai ekspresinya. 
Berdasarkan semua itu, penilaian terhadap suatu karya sastra 
sebagai bermutu (atau tidak bermutu) harus berdasarkan 
penilaian bentuk, isi, ekspresi, dan bahasanya. Sebenarnya 
unsur-unsur tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri. Semuanya 
merupakan suatu kesatuan yang tidak mungkin dipisah-
pisahkan. Hanya demi kepentingan analisislah bentuk karya 
sastra yang bermutu tadi perlu dibeda-bedakan. 

Sumardjo dan Saini KM (1994:5-8) mengajukan sepuluh 
syarat karya sastra dapat disebut sebagai karya sastra 
bermutu, yaitu sebagai berikut: (1) karya sastra adalah suatu 
usaha merekam isi jiwa sastrawannya. Rekaman ini 
menggunakan alat bahasa; (2) sastra adalah komunikasi; (3) 
sastra adalah sebuah keteraturan. Karya sastra memiliki 
peraturan sendiri dalam dirinya; (4) sastra adalah 
penghiburan; (5) sastra adalah sebuah integrasi; (6) karya 
sastra yang bermutu merupakan suatu penemuan; (7) karya 
sastra yang bermutu merupakan ekspresi sastrawannya; (8) 
karya sastra yang bermutu merupakan sebuah karya yang 
pekat; (9) karya sastra yang bermutu merupakan penafsiran 
kehidupan; dan (10) karya sastra yang bermutu adalah sebuah 
pembaruan. 
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2. Ciri-ciri Sastra  
Menurut Emzir dan Rohman (2015: 6) ciri-ciri dapat 

didefinisikan sebagai kekhasan yang melekat pada sebuah 
objek atau benda sehingga membedakannya dengan benda-
benda lain atau objek lain. Lalu, apa sajakah ciri-ciri karya 
sastra yang dapat membedakan dengan karya yang lain? 
Menurut Luxembung, Bal, dan Weststeijn (1986: 4–6) ciri-ciri 
karya sastra diantaranya adalah: (1) Sastra adalah sebuah 
ciptaan atau kreasi. Karena sastra adalah kreasi, maka sastra 
bukanlah imitasi atau tiruan. Penciptanya disebut seniman 
lantaran menciptakan sebuah dunia baru. (2) Sastra bersifat 
otonom. Ini berarti tidak mengacu pada sesuatu yang lain. 
Sastra tidak bersifat komunikatif. Sang penyair hanya mencari 
keselarasan di dalam karya sastra sendiri. (3) Sastra memiliki 
unsur kohesi. Artinya, unsur-unsur di dalamnya memiliki 
keselarasan antara bentuk dan isi. Setiap isi berkaitan dengan 
bentuk atau ungkapan tertentu. Hubungan antara bentuk dan 
isi bersifat fleksibel. (4) Sastra berisi tentang sintesis atau 
unsur-unsur yang selama ini dianggap bertentangan. 
Pertentangan tersebut sendiri atas berbagai bentuk. Ada 
pertentangan yang disadari, tanpa disadari, antara ruh dan 
benda, pria dan wanita dan seterusnya. (5) Satra berisi 
ungkapan-ungkapan yang “tidak bisa terungkapkan”. Penyair 
menghasilkan karya-karya untuk memotret sebuah fakta 
aktual atau imajinatif yang tidak bisa digambarkan oleh orang 
lain. Ketika dijelaskan oleh sastrawan, maka fakta itu 
kemudian terlihat jelas oleh orang-orang awam atau pembaca. 

Siswanto (2008: 72–81) membedakan ciri-ciri karya 
sastra atas dua hal, yaitu ciri umum karya sastra, dan ciri 
karya sastra yang baik. Ciri-ciri umum karya satra tersebut 
adalah: (1) Sebuah karya dapat dikatakan sebagai (calon) 
karya sastra bila ada niat dari sastrawan untuk menciptakan 
karya sastra. (2) Karya sastra adalah hasil proses kreatif. 
Karya sastra bukanlah hasil pekerjaan yang memerlukan 
keterampilan semata, seperti membuat baju, kursi, meja. 
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Karya sastra memerlukan perenungan, pengendapan ide, 
pematangan, langkah-langkah tertentu yang akan berbeda 
antara sastrawan satu dengan sastrawan yang lain. (3) Karya 
sastra diciptakan bukan semata-mata untuk tujuan praktis dan 
pragmatis. Meskipun di dalam karya sastra terdapat ajaran 
moral, agama, dan filsafat, tetapi karya sastra tidak seperti 
mata pelajaran moral, karya sastra tidak seperti buku-buku 
agama maupun buku-buku filsafat. (4) Bentuk dan gaya karya 
sastra khas. Khas di sini dimaksudkan sebagai bentuk dan gaya 
yang berbeda dengan bentuk dan gaya nonsastra. (5) Bahasa 
yang digunakan dalam karya sastra khas. Memang tidak 
menutup kemunginan adanya kesamaan bahasa dalam karya 
sastra dengan bahasa yang digunakan dalam kehidupan 
sehari-hari. Bahasa dalam karya sastra telah mengalami 
deviasi (penyimpangan) dan distorsi (pemutarbalikan) dari 
bahasa praktis sehari-hari. (6) Karya sastra memiliki logika 
tersendiri. Logika karya sastra erat kaitannya dengan konvensi 
karya sastra yang mencakup isi dan bentuk karya sastra. (7) 
Karya sastra merupakan dunia rekaan. Karya sastra bukan 
hanya berdasarkan khayalan saja, karya sastra merupakan 
gabungan dari kenyataan dan khayalan yang disampaikan oleh 
penulisnya. (8) Karya sastra mempunyai nilai kedekatan 
tersendiri. (9) Karya sastra adalah sebuah nama yang 
diberikan masyarakat kepada hasil tertentu. 

Ciri-ciri karya sastra yang baik menurut Siswanto (2008: 
82–87) sangat beragam. Hal tersebut disebabkan oleh 
beragamnya selera dan kriteria yang ada. Ciri-ciri karya sastra 
yang baik tersebut meliputi: (1) Karya sastra yang baik bias 
mengkristal. Karya sastra yang baik bisa melampaui ruang dan 
waktu. Ciri ini mengisyaratkan adanya penerimaan pembaca. 
(2) Karya sastra yang baik mempunyai sistem yang bulat, baik 
sistem bentuk, bahasa, maupun isi. (3) Mampu 
mengungkapkan isi jiwa sastrawan dengan baik. (4) Berupa 
penafsiran kehidupan dan mengungkapkan hakikat-hakikat 
kehidupan. (5) Karya sastra yang baik tidak bersifat 
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menggurui. (6) Tidak terikat oleh nilai-nilai dan fakta-fakta 
setempat, tetapi lebih bersifat universal. (7) Tidak 
melodramatis dan tidak mempunyai kesan diatur-atur. (8) 
Harus menunjukkan kebaruan, keindividualan, dan keaslian. 

Winarni (2013: 24) menyebutkan ciri-ciri karya sastra 
yang baik mencakup tiga aspek, yaitu norma estetika, norma 
sastra, dan norma moral. Hal tersebut berkaitan dengan 
pemilihan karya sastra sebagai bahan bacaan guna 
mengupayakan yang terbaik. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai 
berikut: (1) Norma estetika. Pertama, karya itu mampu 
menghidupkan atau memperbarui pengetahuan pembaca, 
menuntutnya melihat berbagai kenyataan kehidupan, dan 
memberikan orientasi baru terhadap apa yang dimiliki. Kedua, 
karya sastra itu mampu membangkitkan apresiasi pembaca 
untuk berfikir dan berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi 
penyempurnaan kehidupannya. Ketiga, karya sastra itu 
mampu memperhatikan peristiwa kebudayaan, sosial, 
keagamaan, atau politik masa lalu dalam kaitannya dengan 
peristiwa masa kini dan masa datang. Itulah sebabnya, 
pengalaman (batin) yang diperoleh pembaca dari karya sastra 
yang dibaca disebut pengalaman estetik. (2) Norma sastra. 
Pertama, karya itu merefleksi kebenaran kehidupan manusia. 
Artinya, karya itu membekali pembaca pengetahuan dan 
apresiasi yang mendalam tentang hakikat manusia dan 
kemanusiaan serta memperkaya wawasannya mengenai arti 
hidup dan kehidupan ini. Kebenaran itu dapat berupa nilai-
nilai yang sebenarnya hidup di masyarakat. Kedua, karya itu 
mempunyai daya hidup yang tinggi yang senantiasa menarik 
bila dibaca kapan saja. Ketiga, karya itu menyuguhkan 
kenikmatan, kesenangan, dan keindahan karena strukturnya 
yang tersusun apik dan selaras. (3) Norma moral. Karya sastra 
disebut memiliki norma moral apabila karya tersebut 
menyajikan hal mendukung dan menghargai nilai-nilai 
kehidupan yang berlaku. Nilai keagamaan yang disajikan, 
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misalnya harus mampu memperkukuh kepercayaan pembaca 
terhadap agama yang dianutnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disintesiskan ciri-ciri 
karya sastra sebagai berikut: (1) diniatkan oleh pengarangnya 
sebagai karya sastra, (2) berupa rekaan penulis yang kreatif 
dan memiliki logika sendiri yang bersandar pada penafsiran 
kehidupan, (3) mengungkapkan isi jiwa sastrawan, (4) bersifat 
otonom dan tidak terikat oleh nilai-nilai dan fakta setempat, 
namun sekaligus memiliki kedekatan nilai tersendiri, (5) 
memiliki kekhasan dari segi bentuk, gaya, serta bahasanya, (6) 
dapat melampaui ruang dan waktu, (7) memiliki unsur kohesi 
dan sistem yang bulat, (8) dapat menggurai sesuatu atau 
berupa sintesis dari beberapa unsur yang bertentangan, dan 
(9) memiliki norma estetika, norma sastra, dan norma moral. 

 
3. Fungsi Sastra 

Pada periode Renaisans di Amerika, penyair dan 
cerpenis Edgar Allan Poe mengkritik konsep bahwa puisi 
bersifat didaktis. Poe: sastra berfungsi menghibur, dan 
sekaligus mengajarkan sesuatu. Tesis dan kontratesisnya 
adalah konsep Horace dulce dan utile: puisi itu indah dan 
berguna.  

Pandangan bahwa puisi menghibur, bertentangan 
dengan pandangan bahwa puisi mengajarkan sesuatu. 
Pandangam bahwa puisi adalah propaganda, bertentangan 
dengan pandangan bahwa puisi semata-matapermainan bunyi 
dan citra, tanpa acuan ke dunia nyata. Formula Horace ini akan 
banyak membantu kalau cakupannya kita perluas sehingga 
meliputi berbagai gaya dan kecenderungan dalan sastra, 
misalnya dalam sastra Romawi dan Renaisans. Masalah 
lainnya adalah: apakah sastra memiliki satu fungsi atau 
beberapa fungsi? Dalam bukunya Primer for Critics, George 
Boas menguraikan bermacam-macam tujuan sastra dan tipe 
kritik sastra. Jika kita ingin memperlakukan sastra atau puisi 
secara serius seharusnya ada fungsi atau manfaat sastra yang 
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hanya cocok untuk sastra sendiri. Pengalaman bahwa sastra 
memiliki nilai yang unik nempaknya memang sangat 
mendasar pada setiap teori yang membahas nilai sastra. 
Bermacam-macm teori muncul dan semuanya berusaha 
menggarisbawahi pengalaman ini secara lebih secara lebih 
sempurna.  

Akhir-akhir ini ada kecenderungan untuk membuktikan 
bahwa manfaat dan keseriusan sastra terletak pada segi 
pengetahuan yang disampaikannya. Jadi, sastra dianggap 
sejenis pengetahuan. Maka yang hendak dibuktikan sekarang 
adalah bahwa sastra memberikan pengetahuan dan filsafat. 
Pada zaman Neoklasik, Samuel Johnson masih menganggap 
bahwa puisi menyampaikan hal-hal umum. Teori sastra dan 
apologetics menekankan sifat tipikal sastra atau 
kekhususannya. Tingkat keumuman atau kekhususan 
berbeda-beda kadarnya pada setiap karya sastra dan setiap 
periode.  

Apakah sastra mewujudkan apa yang sudah ada atau 
memberikan pengertian artistik baru bagi pembacanya? 
Secara umum kita bisa mengerti mengapa ahli-ahli estetika 
ragu-ragu untuk menyangkal bahwa “kebenaran” merupakan 
kriteria atau ciri khas seni. Pertama, kebenaran adalah istilah 
kehormatan, dan dengan memakainya orang memberi 
penghargaan pada seni. Kedua, orang takut bahwa kalau seni 
tidak “benar”, berarti seni itu “bohong”, seperti tuduhan Plato. 
Kontroversi ini bersifat semantik. Apa yang kita maksudkan 
dengan “pengetahuan”, “kebenaran”, “kognisi”, dan 
“kebijaksanaan”? kalau semua kebenaran merupakan konsep 
dan proposisi, maka seni termasuk seni sastra bukan bentuk 
kebenaran.  

Alternatif lain adalah memakai kebenaran ganda atau 
jamak. Jadi tersedia berbagai cara untuk memperoleh 
pengetahuan. Atau kita membedakan dua tipe dasar 
pengetahuan yang masing-masing menggunakan sistem 
bahasa yang terdiri dari tanda-tanda. Misalnya, ilmu 
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pengetahuan memakai cara diskursif, yakni membuat uraian 
panjang lebar dan seni yang memakai cara presentasional, 
yakni langsung memberikan wujud atau contoh. Sistem 
pertama dipakai oleh para pemikir dan filsuf. Yang kedua 
meliputi mitos keagamaan dan puisi. Sistem yang kedua bisa 
disebut “benar” dan “kebenaran”. 

Pandangan bahwa seni menemukan kebenaran atau 
memberi pengertian baru tentang kebenaran, berbeda dengan 
pandangan bahwa seni adalah propaganda.dalam kata 
propaganda tersirat unsur-unsur perhitungan, maksud 
tertentu, dan biasanya diterapkan dalam doktrin atau program 
tertentu pula. Sedangkan seni yang baik, seni yang hebat, atau 
Seni dengan huruf besar, bukanlah propaganda. Seni yang 
serius menyiratkan pandangan hidup yang bisa dinyatakan 
dalam istilah-istilah filosofis atau dalam sebuah sistem. 
Pandangan hidup yang diartikulasikan seniman bertanggung 
jawab tidak sesederhana karya propaganda populer.  

Pendek kata, pertanyaan mengenai fungsi sastra sudah 
muncul sejak dahulu di dunia Barat, sejak Plato hingga 
sekarang. Karena ditantang, penyair dan pembaca terpaksa 
secara moral dan intelektual memberi jawaban. Menghadapi 
tantangan dan tuntutan untuk membuktikan fungsi, dengan 
sendirinya tulisan-tulisan pembelaan menekankan segi 
manfaat, bukan kenikmatan, dan dengan demikian 
menyangkut fungsi yang dikaitkan dengan hubungan 
ekstrinsik atau hubungan dengan hal-hal yang di luar sastra. 
Dengan demikian istilah “fungsi” lebih cocok dikaitkan dengan 
tulisan-tulisan yang bernada apologetiks (membela, mencari 
alasan). 

Sastra sebagai sebuah entitas penuh makna dalam dunia 
bahasa, tentu memiliki fungsi akan kehadirannya. Tidak 
mungkin, sebuah karya sastra disenandungkan tanpa adanya 
tujuan-tujuan tertentu dari si penulis. Dalam menyusun 
sebuah karya sastra, penulis pasti memiliki maksud dan tujuan 
yang kadang-kadang tidak dapat diartikan secara jelas. Itulah 

http://sastranesia.com/
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keindahan sastra. Setiap karya sastra pasti memiliki tujuannya 
masing-masing, dan tak jarang, tujuan itu berbeda. Ada satu 
karya sastra yang bertujuan A, sedang karya sastra lainnya 
bertujuan B. Hal itu wajar, mengingat khazanah bahasa dan ide 
manusia memang tak terbatas. Pertanyaannya adalah, 
mampukah kita merumuskannya secara sederhana?. 

Pertanyaan di atas akan disambung dengan satu 
pertanyaan lagi, mengapa kita harus merumuskannya secara 
sederhana? Jawabannya adalah, dengan membuat rumusan 
tujuan atau fungsi karya sastra secara sederhana, para penulis 
pemula akan memiliki dasar yang kuat, untuk apa mereka 
menulis karya sastra. Dengan rumusan sederhana ini pula, kita 
berharap penulis akan mampu membuat karya sastra yang 
tujuannya jelas, bukan sekedar deretan kata indah tapi tak 
bermakna. Untungnya rumusan tentang fungsi sastra ini 
memang sudah diuraikan secara sederhana. Kurang lebih 
inilah 5 fungsi dasar dalam sastra: 
a. Fungsi Rekreatif 

Sastra adalah hiburan. Bagi beberapa orang, membaca 
sastra merupakan hiburan tersendiri. Dengan membaca kisah 
sastra, barangkali pembaca akan fokus pada konflik yang 
terjadi di dalamnya, dan untuk sesaat melupakan konflik yang 
terjadi di dunia nyata. Dengan membaca kisah sastra, 
barangkali pembaca akan tersenyum sendiri menikmati 
keindahan kisah cinta yang tersaji, atau justru menangis kecil 
ketika merasakan kesedihan dalam karya sastra, atau tertawa, 
jika memang penulis memberikan lelucon yang menarik di 
dalam karyanya. Yang jelas, karya sastra adalah hiburan bagi 
pembacanya. 
b. Fungsi Didaktif 

Sastra adalah pendidikan. Dengan membaca karya 
sastra, pembaca mungkin akan mendapatkan ilmu-ilmu baru 
di dalam karyanya. Karena sejatinya, karya sastra adalah 
membahas tentang berbagai aspek kehidupan, yang bisa 
membuat pembacanya merasakan hal-hal yang sulit 
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dirasakannya secara nyata. Misalnya, kita menjadi tahu 
sejarah Indonesia, berkat membaca karya-karya sastra. . 
c. Fungsi Estetis 

Sastra adalah keindahan. Jangan lupakan gemulai tarian 
kata yang berjejer indah di dalam karya sastra. Sastra harus 
memiliki keindahannya sendiri. Tidak harus rumit dan sulit 
dimengerti, tapi keindahan harus tetap ada. Setiap calon 
penulis karya sastra, harus mampu mengartikan keindahan 
apa yang dimaksud itu. 
d. Fungsi Moralitas 

Sastra yang baik, selalu mengandung moral yang tinggi. 
Dengan fungsi tersebut, sastra dijadikan sebagai sarana 
pembangunan moral atau karakter mulia pada pembacanya.  
e. Fungsi Religius 

Sebagai bangsa yang dibuat berdasarkan kepercayaan 
atas Tuhan Yang Maha Esa, tentu aspek agama sebaiknya tidak 
hilang dari karya sastra. Ingat, sastra adalah hasil dari budaya 
masyarakat. Artinya, masyarakat yang beragama, sudah 
seharusnya menyusun karya sastra yang memberikan 
perspektifnya tentang agama. 

Menurut Emzir dan Rohman (2015: 8) fungsi dapat 
didefinisikan sebagai kedudukan yang memiliki unsur-unsur 
di dalam sebuah struktur. Jadi, fungsi itu melekat pada unsur-
unsur yang berbeda dalam sebuah kelompok yang dinamakan 
dengan struktur. Wellek dan Warren (2015: 22–33) 
menjelaskan bahwa fungsi sastra adalah sebagai berikut: (1) 
Sebagai hiburan. Karya sastra adalah “pemanis” dalam 
kehidupan masyarakat sebab memberikan fantasi-fantasi yang 
menyenagkan bagi pembaca. Karena sebagai hiburan, dampak 
yang diperoleh adalah rasa senang. (2) Sebagai renungan. 
Karya sastra difungsikan sebagai media untuk merenungkan 
nilai-nilai terdalam dari pembaca. Karena karya sastra berisi 
pengalaman-pengalaman manusia, maka pengalaman itu 
diungkapkan sedemikian rupa untuk memperoleh sari pati 
yang diinginkan. (3) Sebagai bahasan pelajaran. Karya sastra 
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difungskan di tengah-tengah masyarakat sebagai media 
pembelajaran bagi masyarakat. Karya sastra menuntun 
individu untuk menemukan nilai yang diungkapkan sebagai 
benar dan salah. Karya sastra dikatakan sebagai “indah dan 
berguna” atau dulce et utile. (4) Sebagai media komunikasi 
simbolik. Luxemburg (dalam Emzir dan Rohman, 2015: 8), 
menyatakan bahwa karya seni adalah sebuah media yang 
digunakan manusia untuk menjalin hubungan dengan dunia 
sekitarnya. Karena ini komuniksi simbolik, maka para 
penerima tidak bias langsung menerjemahkan kata-kata 
sebagaimana arti denotatif, tetapi harus menggunakan 
instrumen konotatif. (5) Sebagai pembuka paradigma berfikir. 
Sastra menurut Bronowski (dalam Emzir dan Rohman, 2015: 
8), dijadikan sebagai media untuk membuka cakrawala 
masyarakat yang terkungkung oleh semagat zaman yang tidak 
disadarinya. Sastra menyadarkan masyarakat yang selama ini 
merasa berada dalam kenyataan yang sesungguhnya padaha 
sebetulnya hanya berada pada entitas yang mirip dengan 
kenyataan (kuasi-kenyataan). 

Fungsi karya sastra menurut Mihardja (2012: 2–3) 
meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Fungsi rekreatif. Sastra 
dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi 
penikmat atau pembacanya. (2) Fungsi didaktif. Sastra mampu 
mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai 
kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. (3) 
Fungsi estetis. Sastra mampu memberikan keindahan bagi 
penikmat atau pembacanya karena sifat keindahannya. (4) 
Fungsi moralitas. Sastra mampu memberikan pengetahuan 
kepada pembaca atau penikmatnya sehingga tahu moral yang 
baik dan buruk, karena sastra yang baik selalu mengandung 
moral yang tinggi. (5) Fungsi religius. Sastra pun 
menghasilkan karya-karya yang mengandung ajaran agama 
yang dapat diteladani para penikmat/ pembaca sastra. 

Menurut Endraswara (2011: 23) fungsi sastra 
berdasarkan pandangan para kaum romantik mencakup hal-
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hal sebagai berikut: (1) sastra sama derajatnya dengan karya 
nabi, misalnya sastra keagamaan, mahabarata, sastra suluk, 
dan sejenisnya yang bernilai profetik, (2) sastra bertugas 
menghibur belaka (karya populer), untuk memberikan 
entertainment, mengajak gelak tawa, dan menyodorkan 
selingan lidah, (3) sastra mengajarkan sesuatu dengan cara 
menghibur. Selain itu, Sastra memberikan sebuah fatwa bagi 
masyarakat agar lebih bersikap manusiawi. 

Penjabaran tentang fungsi sastra juga disampaikan oleh 
Semi (1993: 20– 21) bahwa tugas sastra adalah sebagai alat 
untuk meneruskan tradisi suatu bangsa dalam arti yang 
positif. Tradisi itu memerlukan alat untuk meneruskan pada 
masyarakat sezaman dan masyarakat yang akan datang antara 
lain cara berfikir, kepercayaan, kebiasaan, pengalaman 
sejarahnya, rasa keindahan, bahasa, serta bentuk-bentuk 
kebudayaannya. Selain itu, tugas atau misi lain dari sastra 
adalah menjadikan dirinya sebagai suatu tempat agar nilai 
kemanusiaan mendapat tempat yang sewajarnya, 
dipertahankan, dan disebarluaskan, terutama di tengah-
tengah kehidupan moderen yang ditandai dengan mengebu-
gebunya kemajuan sain dan teknologi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disintesiskan bahwa 
fungsi karya sastra meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) 
sebagai hiburan atau kreasi yang bersifat estetis, (2) sebagai 
renungan moralitas, (3) sebagai pembelajaran sesuatu dengan 
cara menghibur, (4) sebagai media komunikasi simbolik, (5) 
pembuka paradigm berfikir, (6) dapat bersifat religius dan 
sama derajatnya dengan karya nabi, (7) alat untuk 
meneruskan tradisi, (8) menjadi tempat bagi nilai dapat 
tumbuh sewajarnya, dipertahankan, dan disebarluaskan. 

 
4. Manfaat Sastra 

Hampir pada umumnya sesuatu ada bersama dengan 
fungsinya; disiplin ilmu lain ada bersama fungsinya, sastra pun 
demikian. Yang jadi persoalan, apakah pengertian fungsi 
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sastra dapat berubah sepanjang sejarah. Pertanyaan ini 
setidaknya menurut Wellek dan Warren (1990:24) agak sulit 
dijawab. Apalagi jika fungsi yang dibicarakan menyangkut 
fungsi sastra dalam ruang lingkup yang luas. Akan tetapi 
secara umum mereka beranggapan bahwa sastra berfungsi 
menghibur dan sekaligus mengajarkan sesuatu. Pertanyaan 
mereka ini dinyatakan dalam ungkapan bahwa sebuah karya 
seni (sastra) dikatakan berfungsi jika dikaitkan dengan fungsi 
dulce dan utile. Kata dulce artinya manis, menghibur, 
memberikan kesenangan; sedangkan utile berarti memberikan 
sesuatu (manfaat). Dengan menunjuk drama antigone yang 
Wellek dan Waren nilai memberikan manfaat dalam arti luas 
tidak membuang-buang waktu bukan sekadar kegiatan iseng, 
sesuatu yang perlu mendapat perhatia serius. Sedangkan arti 
kata menghibur adalah tidak membosankan, bukan kewajiban, 
dan memberika kesenangan.   

Antara kedua sifat sastra (menghibur dan bermanfaat) 
pada karya sastra harus saling mengisi. Kesenangan yang 
dimaksudkan di sini bukan kesenanga lain dari kesenangan 
yang diperoleh dari karya non-sastra, (berupa kesenangan 
fisik); kesenangan ini lebih tinggi, yakni kontemplasi yang 
tidak mencari keutungan. Sedangkan manfaatnya berupa 
keseriusan yang menyenangkan, keseriusan estetik, dan 
keseriusan persepsi. Dengan pemahaman ini dapat 
diungkapkan bahwa fungsi sastra sebagai pemekat 
(intesifkator). Di dalam pengalaman hidup disaring, 
dijernihkan, dan dikristalkan sehingga pembaca dapat 
mengambil hikmah dari kekayaan pengalaman tersebut 
dengan mudah dalam waktu singkat. Penghayatan yang 
mendalam dan jernih terhadap kehidupan niscaya membantu 
kita dalam mengendalikan kehidupan itu sendiri.  

Sastra dapat digunakan oleh sejarawan sebagai 
dokumentasi sosial. Namun, apakah sastra memiliki manfaat 
yang tidak dimiliki bidang lain? Pernyataan ini dapat saja 
dijawab, ya! Sebab di samping penelitian yang bersifat ilmiah 
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untuk memahami dan menolong manusia serta masyarakat, 
dunia sastra masih tetap memegang peran penting dalam 
bidang yang sama. Khususnya mengungkap misteri yang 
begitu dalam seperti religiusitas manusia, yang menentukan 
sikap-sikap kita terhadap dri sendiri; karya-karya sastra 
mengisi hal-hal yang tidak mungkin diisi oleh ilmu 
pengetahuan dan ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan lain. Khususnya 
dalam pengolahan religius manusia yang lazimnya hanya 
dapat dikomunikasikan melalui bahasa lambang dan 
persentuhan citra rasa, sarana sastra sangat bermanfaat.  

Seperti halnya filsafat dan ilmu pengetahuan lain, sastra 
pun mengungkap kebenaran. Minimal kebenaran yang 
diyakini oleh sastrawan yang bersangkutan. Pendapat umum 
ini ditandai oleh Max Easman, teoritikus yang juga penyair, 
bahwa pikiran sastra adalah pikiran amatir tanpa keahlian 
tertentu dan warisan pra-ilmu pengetahuan yang 
memanfaatkan sarana verbal untuk menciptakan kebenaran. 
Penekanan Easman bahwa kebenaran dalam karya sastra 
sama dengan kebenaran di luar karya sastra, yakni 
pengetahuan yang sitematis dan adapt dibuktikan. Hal-hal 
yang ditimbulkannya akan dipertentangkan dengan kebenaran 
di bidang ilmu-ilmu sosial.  

Melalui pandangan hidup yang muncul dari setiap karya 
sastra terkesan bahwa sastra memiliki kebenaran. Mengenai 
hal ini Wellek dan Warren (1990:32) menyatakan bahwa 
kebenaran sastra tampaknya merupakan kebenaran dalam 
sastra yang menurut filsafat dalam wujud konseptual 
sistematis dari luar bidang sastra yang dituangkan dalam 
wujud sastra. T.S. Eliot agak ragu mengenai hal ini, 
menurutnya, kebenaran merupakan wilayah para pemikir 
sistematis, sedangkan sastrawan bukan pemikir, meskipun 
pada dasarnya dapat menjadi pemikir.  

Pembenaran pernyataan Wellek dan Warren dalam hal 
kebenaran ditegaskan melalui pernyataan selanjutnya tentang 
pengetahuan, kebenaran, kognisi, dan kebijaksanaan. Perlu 
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ditekankan sekali lagi, kebenaran yang dimaksudkan adalah 
kebenaran yang dibatasi pada hal-hal yang dapat dibuktikan 
secara metodis oleh siapa pun secara deduktif. Sastra pada 
dasarnya indah dan bersifat benar. dalam pengertian tidak 
bertentangan dengan prisip-prinsip kebenaran. Berkaitan 
dengan ini Archibald Maclesh menjabarkan sifat indah sastra 
dan filsafat; puisi sama serius dan sama pentingnya dengan 
filsafat (ilmu kebijaksanaan) dan memiliki persamaan dengan 
kebenaran. Sastra juga dapat berfungsi membebaskan 
pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi. Hal ini 
diistilahkan oleh Aristoteles dengan kata katarsis (catharsis); 
pelepasan jiwa dari tekanan-tekanan emosi yang ada ialah 
kenikmati sebuah karya seni (sastra).  

Menurut Lazar (2002: 15-19), beberapa manfaat yang 
dapat diperoleh dari pembelajaran sastra, antara lain yaitu:  
a. Memberikan motivasi kepada; 

Pertama, sastra dapat memberikan motivasi kepada 
siswa. Apabila materi pembelajaran sastra dipilih secara 
cermat dan hati-hati, siswa akan merasakan bahwa apa yang 
mereka pelajari adalah sesuatu yang relevan dan bermanfaat 
bagi kehidupannya. Dalam konteks ini, sastra mampu 
menunjukkan kepada siswa tema-tema yang kompleks tetapi 
segar dan menggambarkan penggunaan bahasa yang tidak 
dapat diperkirakan sebelumnya. 
b. Memberi akses pada latar belakang budaya;  

Kedua, sastra merupakan akses latar belakang budaya. 
Sastra dapat membantu siswa memahami budaya masyarakat 
yang menjadi latar dalam teks sastra yang sedang dipelajari. 
Namun hal ini cukup rumit, mengingat dalam memahami 
hubungan antarbudaya, sastra tidak menyampaikannya 
dengan sederhana, karena beberapa karya sastra seperti 
novel, cerpen, atau puisi dapat diklaim sebagai dokumentasi 
yang murni dari budaya masyarakat. Sementara, kebenaran 
dalam sastra itu sesungguhnya tidaklah mutlaks. 
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c. Memberi akses pada pemerolehan bahasa;  
Ketiga, sastra merupakan akses pemeroleham bahasa. 

Sastra menyediakan sebuah cara yang tepat untuk 
pemerolehan bahasa, seperti menyediakan konteks yang 
bermakna dan mudah diingat dalam proses 
penginterpretasian bahasa baru. Melalui sastra, siswa dapat 
meningkatkan pemerolehan bahasanya, dapat meningkatkan 
kemampuan berbahasanya, melakukan proses pembelajaran 
bahasa yang menyenangkan. Dalam hal ini berarti ada 
integrasi antara pembelajaran sastra dan bahasa, sehingga 
keduanya dapat saling memberikan manfaat. 
d. Memperluas perhatian siswa/mahasiswa terhadap bahasa; 

Keempat, sastra memperluas perhatian siswa terhadap 
variasi bahasa. Dalam konteks ini sebuah novel atau cerpen 
dapat membantu siswa dalam memahami dan 
menginterpretasikan berbagai tema dengan lebih mudah. 
Melalui kegitannya dalam memahami makna sebuah teks 
sastra, siswa dapat melatih kepekaanya dalam menggunakan 
bahasa. 
e. Mengembangkan kemampuan interpretatif; dan  

Kelima, sastra mengembangkan kemampuan 
interpretatif siswa. Sastra adalah sumber yang bagus untuk 
mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami makna 
dan membuat interpretasi. Sastra, dapat membuat 
pembacanya hanyut dalam asumsi teks ketika berusaha untuk 
memahami maknanya. Sastra menyediakan kesempatan yang 
baikkepada siswa untuk mendiskusikan, dan 
menginterpretasikan pendapat mereka sendiri berdasarkan 
fakta yang terdapat dalam teks. Bila siswa berinteraksi dengan 
berbagai macam ambiguitas dalam teks sastra, guru dapat 
membantu siswa mengembangkan keseluruhan kapasitasnya 
dalam memahami makna. Kemampuan tersebut sangat 
bermanfaat bagi siswa ketika siswa harus membuat 
interpretasi berdasarkan fakta-fakta yang dinyatakan secara 
tidak langsung dalam kehidupan nyata. 



39 

f. Mendidik siswa secara keseluruhan. 
Keenam, sastra mendidik siswa secara keseluruhan. 

Sastra memiliki berbagai macam fungsi edukasi. Pembelajaran 
sastra di dalam kelas, dapat membantu siswa menstimulasikan 
imajinasi atau khayalan, mengembangkan kemampuan kritis 
dan meningkatkan perhatian emosionalnya. Apabila siswa 
diminta untuk memberikan respon secara personal terhadap 
teks sastra yang dibaca, siswa akan menjadi lebih percaya diri 
dalam mengekspresikan ide mereka, dan mengekspresikan 
emosinya. Selain itu, siswa termotivasi untuk meningkatkan 
kemampuannya dalam menguasai teks sastra dan memahami 
bahasa, serta dalam menghubungkan teks sastra yang dibaca 
tersebut dengan nilai-nilai dan tradisi dari masyarakatnya. 

 
5. Prosa 

Menurut Waluyo (2011: 1), prosa fiksi merupakan jenis 
prosa yang dihasilkan dari proses imajinasi. Prosa berasal dari 
kata “orate provorsa” yang berarti uraian langsung, cerita 
langsung, atau karya sastra yang menggunakan bahasa terurai. 
Kata fiksi berasal dari bahasa latin “fictio” yang berarti 
membentuk, membuat, atau mengadakan. Dalam bahasa 
Indonesia kata “fiksi” dapat diartikan sebagai yang 
dikhayalkan atau diimajinasikan. Pengarang mengolah dunia 
imajinasinya dengan dunia kenyataan yang dihadapi atau 
kenyataan sosial budaya yang terdapat dalam lingkungannya. 
Pengalaman manusia yang dipaparkan adalah pengalaman 
manusia di sekitar penulis, sehingga oleh pembaca akan 
dihayati sebagai pengalaman mereka sendiri. Dunia yang 
dialami penulis cerita diolah sesuai dengan visi penulis 
tentang kehidupan Brooks (dalam Waluyo, 2011: 2).  

Prosa fiksi dibangun dari unsur-unsur penting dalam 
cerita fiksi. Unsur unsur tersebut meliputi: tema cerita, plot 
atau jalan cerita, tokoh dan penokohan, setting atau latar 
cerita atau tempat kejadian cerita, sudut pandang pengarang 
atau point of view, dialog atau percakapan, gaya bahasa, dan 
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amanat. Unsur pembangun prosa fiksi seperti yang diuraikan 
menunjukkan bentuk prosa fiksi yang konvensional, ditinjau 
dari strukturnya. Sifat nonkonvensional bisa terjadi pada 
struktur secara menyeluruh, artinya terjadi penjungkirbalikan 
struktur prosa fiksi. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Susan Watkins dalam 
tulisannya Reading  Prose Fiction pada buku Studying 
Literatur A Practical Introduction (Graham  Atkin, Chris Walsh, 
dan Susan Watkin, 1995: 155) menguraikan tentang prosa  
fiksi dan cerita pendek sebagai berikut:  

Analisis tentang cerita pendek adalah meramalkan 
kemungkinan beberapa hal-hal penting membaca prosa fiksi, 
meliputi: (1) Karakterisasi, yaitu proses pembentukan 
karakter atau perwatakan yang sangat penting dalam cerita 
untuk pengembangan tanggapan kita pada anak, gelar 
kebangsawanan atau ningrat, dan wanita bangsawan. (2) 
Naratif, yaitu teknik penceritaan yang menjelaskan tentang 
tanggapan terhadap keadaan.  (3) Bahasa dan Tanggapan 
pembaca yang jelas, baik, dan perspektif sugestif menyangkut 
pembawa cerita. Tanggapan dari pembaca pasti penting di 
dalam banyak hal.     
1) Roman  

Roman dikatakan sebagai kronik kehidupan yang 
berusaha merenungkan dan melukiskan kehidupan dalam 
bentuk tertentu dengan segala pengaruh, ikatan, dan 
tercapainya hasrat kemanusiaan. Dick Hartanto (dalam 
Waluyo, 2011: 3) menyebutkan ciri-ciri roman: (1) secara 
tematis-struktural, roman mementingkan profil dan 
perkembangan psikologis tokoh serta menggambarkan 
suasana zaman tertentu, (2) secara formal-struktural, roman 
menitikberatkan kriteria yang berhubungan dengan aspek 
menceritakan sesuatu. Jenis roman antara lain: roman sosial, 
roman psikologis, roman sejarah, roman bertenden, roaman 
keluarga, roman detektif, dan roman kolektif.   
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2) Novel  
Menurut Kosasih (2012: 60), novel adalah karya 

imajinatif yang mengisahkan sisi utuh atas problematika 
kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh. Pokok-
pokok peristiwa atau tema yang ditampilkan lebih bersifat 
kompleks, terbukti dengan munculnya berbagai tema 
bawahan. Alur ceritanya pun rumit dan lebih panjang dengan 
ditandai adanya perubahan nasib pada tokoh. Pembentukan 
tokoh dan karakternya lebih banyak dibandingkan pada 
cerpen. Yang tidak kalah penting, latar peristiwa meliputi 
wilayah geografis yang luas dan terjadi dalam waktu yang 
lebih lama. Dua jenis prosa tersebut dalam proses 
pembelajaran apresiasi sastra di tingkat sekolah lanjutan 
pertama sulit disampaikan secara utuh. Hal tersebut 
disebabkan materi prosa yang sangat panjang dengan alokasi 
waktu yang sangat terbatas. Materi pembelajaran 
mengapresiasi prosa fiksi lebih ditekankan pada prosa jenis 
cerita pendek. Peserta didik dapat memperoleh gambaran dan 
pemahaman secara utuh dari cerita yang dibacanya. Sesuai 
kompetensi dasar yang dipilih dan alokasi waktu yang 
tersedia, pemaparan materi berikut ini lebih difokuskan pada 
materi cerita pendek (cerpen).   
3) Cerita Pendek (Cerpen)  

Cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu genre 
sastra bentuk prosa. Genre prosa yang lain adalah roman dan 
novel. Untuk membedakan cerpen dan novel, Santon (dalam 
Santosa dan Wahyuningtyas, 2010: 2) berpendapat bahwa 
cerpen biasanya menggunakan 15.000 kata atau 50 halaman, 
sedangkan novel menggunakan 30.000 kata atau 100 halaman. 
Ciri-ciri yang jelas pada sebuah cerpen adalah:  (1) berbentuk 
singkat, padu, dan ringkas (brevity, unity, and intensity),  (2) 
memiliki unsur utama berupa adegan, tokoh, dan gerakan 
(scene, character, and action), (3) bahasanya tajam, sugestif, 
dan menarik perhatian (incisive, suggestive, and alert), (4) 
mengandung impresi pengarang tentang konsep kehidupan, 
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(5) mengandung efek tunggal dalam pikiran pembaca, (6) 
mengandung detil dan insiden yang benar-benar dipilih, (7) 
ada pelaku utama yang benar-benar menonjol dalam cerita, 
(8) menyajikan kebulatan efek dan kesatuan emosi  Tarigan 
(dalam Waluyo, 2011: 5).  

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Tarigan 
(dalam  Waluyo (2011: 4-5) bahwa panjang cerpen 10.000 
kata, sedangkan novel kurang lebih 35.000 kata atau 30 
halaman dibandingkan 100 halaman  kertas folio. Ciri-ciri 
cerpen adalah: (1) singkat, padu, dan intensif (brevity, unity, 
dan intensity), (2) memiliki unsur utama berupa adegan, 
tokoh, dan gerak (scense, character, dan action), (3) bahasanya 
tajam, sugestif, dan menarik perhatian (incisive, suggestive, 
dan alert), (4) mengandung impresi pengarang tentang 
konsepsi kehidupan, (5) memberikan efek tunggal dalam 
pikiran pembaca, (6) mengandung detil dan insiden yang 
benar-benar terpilih, (7) memliki pelaku utama yang menonjol 
dalam cerita, dan (8) menyajikan kebulatan efek dan kesatuan 
emosi. Menurut Jakob Sumardjo (2007:98), cerpen adalah 
seni, keterampilan menyajikan cerita yang mengemukakan 
satu aspek kehidupan yang digambarkan secara tajam. Untuk 
dapat menulis sesuatu yang asli dan kuat diperlukan 
pengetahuan dan pengendapan pengalaman. Sesuatu yang 
dialami atau diketahui kemudian direnungkan berulang-ulang 
akan mengasilkan kematangan pemikiran.  

Pada akhirnya, pengalaman pribadi yang mengendap ini 
akan mampu menghasilkan karya-karya cerpen yang bermutu.  
Menurut X.J. Kennedy (1983: 10-11) cerita pendek diuraikan 
seperti berikut ini.  

Sebuah cerita pendek adalah lebih dari sekedar urutan 
kejadian. Settingnya  atau lingkungan mungkin tidak kalah 
penting dari peristiwa itu sendiri. Sebuah cerita pendek dibuat 
agar  memiliki kekayaan dan keringkasan puisi lirik yang 
sangat baik. Spontan dan alami sebagai cerita jadi mungkin 
tampak, penulis telah menulis sastra sehingga seni bermakna 
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dalam uraian lisan yang tampak santai dan rincian tampaknya 
sepele. Beberapa cerita pendek sastra, seperti fiksi komersial 
dimana pusat-pusat minat utama dalam tindakan fisik atau 
konflik, menceritakan tentang pencerahan: beberapa 
wawasan, penemuan, atau relevansinya berada dalam 
kehidupan karakter, atau pandangan hidup.  

Pada sisi lain, karya sastra itu merupakan hasil cipta 
karsa yang bersifat realis, sehingga sulit untuk menentukan 
apakah suatu karya sastra itu fiksi atau nonfiksi. Hal ini terjadi 
karena banyak karya sastra yang ditulis dan dipublikasikan 
lewat saat media massa yang sebenarnya memuat berita-
berita nonfiksi. Kenyataan seperti itu mengakibatkan karya 
sastra harus merebut simpati pembacanya.  Realita dalam 
karya sastra sebenarnya telah bercampur dengan imajinasi 
pengarang sehingga dalam sebuah karya sastra terdapat fakta 
dan fiksi. Dengan kalimat lain, karya sastra tidaklah berupa 
khayalan belaka.   

Ada tiga hal yang menjadi faktor sehingga karya sastra 
itu tidak secara keseluruhan imajinasi. Pertama, karya sastra 
dciptakani atas dasar kenyataan yang terdapat di sekeliling 
kehidupan pengarang . Kedua, dalam karya sastra terkandung 
unsur-unsur yang merupakan fakta objektif, seperti nama-
nama orang, nama-nama tempat, peristiwa-peristiwa 
bersejarah, dan monumen. Ketiga, jika karya sastra seluruhnya 
adalah imajinasi maka sulit untuk ditafsirkan dan tidak dapat 
dipahami secara benar karena tidak memiliki relevansi sosial.   

Karya sastra fiksi, senantiasa menawarkan pesan moral 
yang berhubungan dengan sifat-sifat luhur kemanusiaan 
tersebut pada hakikatnya bersifat universal. Artinya, sifat-sifat 
itu memiliki dan diyakini kebenarannya oleh manusia sejagad. 
Ia tidak hanya bersifat kesebangsaan, apalagi keseorangan, 
walaupun terdapat ajaran moral kesusilaan yang hanya 
berlaku dan diyakini oleh kelompok tertentu.  Moral dalam 
karya sastra, atau hikmah yang diperoleh pembaca lewat 
sastra, selalu dalam pengertian yang baik. Jika dalam sebuah 
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karya ditampilkan sikap dan tingkah laku tokoh-tokoh yang 
kurang terpuji, baik mereka berlaku sebagai tokoh antagonis 
maupun protagonis, tidaklah berarti bahwa pengarang 
menyarankan kepada pembaca untuk bersikap dan bertindak 
secara demikian. (Nurgiyantoro, 2009: 232). Dengan demikian, 
kehadiran unsur moral dalam sebuah cerita fiksi, apalagi fiksi 
anak merupakan sesuatu yang mesti ada. Sebagai cerita fiksi 
bacaan komik merupakan jenis bacaan yang digemari 
pembaca anak-anak tetapi juga orang dewasa. Bacaan komik 
hadir dengan keunikannya.  

 
6. Konstruksi Sastra 

Secara umum prosa fiksi dibentuk melalui dua unsur, 
yaitu unsur ekstrinsik dan unsur instrinsik. Unsur ekstrinsik 
adalah unsur yang berada di luar teks cerita yang secara 
langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi penciptaan 
karya prosa. Yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik prosa 
fiksi di antaranya biografi pengarang, situasi dan kondisi sosial 
masyarakat, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.  
Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai adat budaya, 
keagamaan,  interaksi sosial, dan politik.  

Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya 
sastra dari dalam, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan 
struktur karya sastra yang meliputi tema, tokoh dan 
penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan 
amanat. 
a. Konstruksi Intrinsik 
1) Tema 

Secara umum, tema diartikan sebagai inti cerita atau 
gagasan pokok cerita prosa fiksi. Cerita yang dirangkai melalui 
peristiwa-peristiwa yang ada dalam prosa fiksi semuanya 
berpusat pada tema. Definisi tema menurut Stanton dan 
Kenney (dalam Burhan Nurgiyantoro, 2005: 67) adalah makna 
yang dikandung oleh sebuah cerita. Makna yang dimaksud 
dapat berupa makna pokok (tema pokok) prosa fiksi dan 
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makna khusus (sub-sub tema atau tema-tema tambahan). 
Tema merupakan ide yang mendasari sebuah cerita sehingga 
berperan juga sebagai pangkal tokoh pengarang dalam 
memaparkan fiksi yang diciptakannya. Tema sebagai makna 
pokok sebuah karya fiksi sengaja tidak disembunyikan karena 
hal inilah yang justru ditawarkan kepada pembaca. Namun 
demikian, tema adalah makna keseluruhan yang mendukung 
sebuah cerita dan secara otomatis ia akan tersembunyi di balik 
cerita yang mendukungnya. 

Menurut Masri (2007: 94), tema berarti makna yang 
dikandung oleh sebuah cerita. Makna yang dikandung dalam 
sebuah tema masih sangat umum dan masih perlu untuk 
dibuat lebih mendetil. Pemilihan tema dalam sebuah prosa 
fiksi harus didukung materi cerita sebanyak-banyaknya 
sehingga makna cerita dapat diterima pembaca dengan jelas. 

Senada dengan pendapat di atas, Nurgiyantoro (2005: 
68) mengatakan bahwa tema adalah inti dari cerita sehingga 
peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita semua berpusat 
pada tema. Selain itu tema juga disebut ide, gagasan, 
pandangan hidup pengarang yang melatarbelakangi 
penciptaan karya sastra. Tema sebagai makna yang dikandung 
oleh cerita. Tema merupakan gagasan dasar umum yang 
menunjang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam 
teks sebagai struktur sebuah karya semantis dan yang 
menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan. 

 Waluyo (2002: 142) menyatakan bahwa tema ada yang 
diambil dari khasanah kehidupan sehari-hari dan 
dimaksudkan pengarang untuk memberikan saksi sejarah atau 
mungkin sebagai reaksi terhadap praktek kehidupan 
masyarakat yang tidak disetujui. Menurutnya, tema adalah 
suatu masalah hakiki manusia, misalnya cinta kasih, 
ketakutan, kebahagiaan, kesengsaraan, keterbatasan dan 
sebagainya. 

 Waluyo (2006: 9) mengatakan untuk membedakan 
dengan amanat cerita, dapat dinyatakan bahwa tema bersifat 
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objektif, lugas dan khusus, sedangkan amanat cerita bersifat 
subjektif, kias dan umum. Objektif artinya semua pembaca 
diharapkan menafsirkan tema suatu cerita dengan tafsiran 
yang sama. Amanat dapat ditafsirkan secara berbeda-beda 
oleh pembaca. 

Pendapat lain, Dick Hartoko dan B. Rahmanto (1985: 
142) menyatakan bahwa tema adalah gagasan dasar umum 
yang menopang sebuah karya sastra yang terkandung dalam 
teks sebagai struktur semantik yang menyangkut persamaan 
dan perbedaan yang ada. Tema-tema tersebut disaring dari 
beberapa motif yang menentukan hadirnya beragam 
peristiwa, konflik, dan situasi tertentu. 

Sementara itu, Darma (dalam Waluyo, 2002: 142) 
menyatakan bahwa tema ada yang diambil dari khasanah 
kehidupan sehari-hari. Maksud pengarang untuk memberikan 
saksi sejarah, atau mungkin sebagai reaksi terhadap praktek 
kehidupan masyarkat yang disetujui. Sudjiman (1988: 50) 
menyatakan tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama 
yang terdapat pada suatu karya sastra. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa tema adalah gagasan dasar umum yang 
bersifat objektif. Tema diangkat dari masalah yang timbul 
dalam kehidupan. Tema juga merupakan tahap awal dalam 
membangun sebuah cerita termasuk prosa fiksi. 
2)  Alur Cerita 

Alur cerita sering juga disebut plot. Alur cerita 
merupakan jalan cerita yang dirangkaikan pada peristiwa-
peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Menurut 
Semi (1993: 43) bahwa alur atau plot adalah struktur 
rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai 
interrelasi fungsional yang sekaligus menandai urutan bagian-
bagian dalam keseluruhan fiksi. Dengan demikian, alur 
merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita 
sehingga merupakan kerangka utama cerita. 
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 Nurgiyantoro (1995: 13) berpendapat bahwa alur 
adalah peristiwaperistiwa yang ditampilkan dalam suatu 
cerita yang bersifat sederhana. Pengarang tersebut mengambil 
suatu peristiwa-peristiwa itu lewat hubungan sebab akibat 
yang saling berkaitan. 

Plot atau alur sebuah cerita haruslah bersifat padu. 
Antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain, antara 
peristiwa yang diceritakan terlebih dahulu dan cerita yang 
diceritakan kemudian, ada hubungan dan ada sifat saling 
berkaitan. Hubungan antar peristiwa tersebut hendaklah jelas, 
logis, dapat dikenali hubungan kewaktuannya lepas dari 
tempatnya dalam teks cerita yang mungkin di awal, tengah, 
atau akhir. Plot yang memiliki sifat keutuhan dan kepaduan, 
tentu saja, akan menyuguhkan cerita yang bersifat utuh dan 
padu pula ( Nurgiyantoro, 2002: 42).  

Menurut Siswanto (2008: 159), alur adalah rangkaian 
peristiwa yang direka dan dijalin dengan saksama, yang 
menggerakkan jalan cerita melalui rumitan ke arah klimaks 
dan selesaian. Secara garis beras, tahapan alur terdiri dari 
pengenalan, tahap klimaks dan tahap penyelesaian. Tahap 
pengenalan adalah tahap peristiwa dalam memperkenalkan 
tokoh-tokoh atau latar cerita. Tahap kllimaks adalah tahapan 
konflik mencapai puncak dan mengakibatkan ketegangan yang 
memuncak pula. Tahap penyelesaian adalah tahapan konflik 
yang sudah mendapatkan jalan keluar sehingga konflik mulai 
mereda. 

Menurut  Waluyo (2002: 147) alur cerita meliputi tujuh 
tahapan, yaitu: eksposisi, inciting moment, rising action, 
complication, climax, falling action, dan tahap penyelesaian. 
Berikut definisi ketujuh tahapan tersebut. 
a) Eksposisi adalah pemahaman awal atau awal dari suatu 

cerita. Pada tahap ini pengarang dapat memperkenalkan 
tokoh-tokoh dalam prosa fiksi. 

b) Inciting Moment adalah pengenalan masalah yang dialami 
para tokoh dalam cerita. 
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c) Rising Action adalah masalah yang dialami oleh tokoh 
mengalami penanjakan atau meningkatnya masalah yang 
dialami para tokoh cerita.  

d) Complication adalah masalah yang dialami para tokoh 
semakin beragam. Masing-masing tokoh semakin 
menunjukkan karakter asli mereka. Berbagai masalah 
muncul pada tahapan ini.  

e) Climax adalah puncak dari masalah yang dihadapi para 
tokoh. Pada tahap ini masalah semakin memanas. 

f)  Falling Action adalah masalah yang dialami para tokoh 
mengalami penurunan. Masalah-masalah yang dihadapi 
berangsur menurun. 

g) Denoument / tahap penyelesaian adalah tahapan yang 
menunjukkan adanya penyelesaian dari masalah yang 
dihadapi para tokoh cerita. Pada tahapan ini tokoh-tokoh 
cerita menemukan jalan keluar terhadap masalah yang 
dihadapinya. 

 Waluyo (2002: 140) mengemukakan pengertian tentang 
plot. Menurutnya, plot mengandung indikator-indikator 
sebagai berikut. 
a) Plot adalah kerangka atau struktur cerita yang merupakan 

jalin-menjalinnya cerita dari awal hingga akhir, 
b) Di dalam plot terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat) 

dari peristiwaperistiwa, baik dari tokoh, ruang maupun 
waktu, 

c) Jalinan cerita dalam plot erat kaitannya dengan perjalanan 
cerita tokohtokohnya, 

d) Konflik batin pelaku adalah sumber terjadinya plot yang 
berkaitan dengan tempat dan waktu kejadian cerita, dan 

e) Plot berkaitan dengan perkembangan konflik antara konflik 
antagonis dan tokoh protagonis. 

Plot memberikan peranan penting dalam cerita. Fungsi 
plot memberikan penguatan dalam proses membangun cerita. 
Menurut Waluyo (2002: 146-147) plot memiliki fungsi untuk 
membaca ke arah pemahaman cerita secara rinci dan 
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menyediakan tahap-tahap tertentu bagi penulis untuk 
melanjutkan cerita berikutnya. Penambahan suspense, yaitu 
ketegangan, akan menambah daya tarik tersendiri dalam 
sebuah prosa fiksi. Suspense berupa ketegangan yang dibangun 
sedemikian rupa sehingga mempengaruhi emosi pembaca 
sehingga membuat pembaca untuk menyelesaikan pembacaan 
prosa fiksi. Emosi pembaca yang timbul akibat tarik ulur 
suspense menciptakan sebuah daya tarik terhadap prosa fiksi. 

Plot merupakan salah satu unsur intrinsik dari sebuah 
prosa fiksi. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa cerita dapat 
diketahui dengan mengamati penokohan yang ada. 
Nurgiyantoro (2005: 146-147) mengemukakan bahwa 
peristiwaperistiwa cerita (dan atau plot) dimanifestasikan 
melalui perbuatan, tingkah laku, dan sikap tokoh-tokoh utama 
cerita. 

Menurut Sudjiman (1988: 38) alur dibagi menjadi dua 
macam yaitu alur longgar dan alur padat. Alur longgar yaitu 
jika salah satu peristiwa atau episode dihilangkan dan masih 
dapat dimengerti oleh pembaca. Alur padat yaitu jika tiap-tiap 
rinciannya, tiap-tiap tokoh pelakunya dan peristiwa 
merupakan bagian vital dan integral dari suatu alur yang telah 
dirancang dengan baik, selaras dan seimbang. 

Pendapat lain, alur dikatakan oleh Nurgiyantoro (2005: 
153) terbagi ke dalam beberapa jenis perbedaan yang 
berdasarkan kepada kriteria urutan waktu, kriteria jumlah, 
kriteria kepadatan. 
a) Berdasarkan Kriteria Urutan Waktu 

Urutan waktu di sini adalah waktu terjadinya peristiwa-
peristiwa yang diceritakan dalam fiksi tersebut secara teoritis. 
Urutan waktu dibagi menjadi dua, sebagai berikut. 
(1) Kronologis, jalan cerita yang dibuat adalah dengan jalur 

yang lurus maju atau lebih dikenal dengan alur progresif. 
(2) Tidak kronologis, jalan cerita yang dibuat adalah 

menggunakan alur mundur, sorot balik, flashback atau 
lebih dikenal dengan alur regresif. 



50 

b) Berdasarkan kriteria jumlah adalah banyaknya jalur alur 
dalam karya fiksi. Ada kemungkinan karya fiksi hanya 
terdiri atas: 

(1) Satu jalur saja (alur tunggal) Pada alur ini hanya 
menampilkan kisah tentang seorang tokoh saja, yang 
dikembangkan hanya hal-hal yang berkaitan dengan sang 
tokoh. 

(2) Lebih dari satu alur (sub-sub alur) Pada kriteria ini sub-
sub plot memiliki alur cerita lebih dari satu. Alur terdiri 
dari alur utama dan alur pendukung.  

c) Kriteria kepadatan yang dimaksud sebagai berikut 
(1) Alur padat, yaitu alur yang dipaparkan secara rapat, 

peristiwa fungsional itu terjadi susul-menyusul dengan 
rapat sehingga pembaca seolah-olah diharuskan untuk 
terus-menerus mengikuti jalan cerita dan ketika salah 
satu bagian cerita tersebut dihilangkan maka cerita 
tersebut tidak menjadi utuh. 

(2) Alur longgar, yaitu cerita fiksi yang memiliki alur longgar. 
Pergeseran antara cerita yang satu dengan cerita 
selanjutnya berlangsung lambat. Sekalipun alur terbagi 
menjadi beberapa bagian, tidak tertutup kemungkinan 
jika dalam satu karya sastra terdapat berbagai kategori 
alur selama alur tersebut masih bersifat padu, dan utuh 
sehingga cerita yang ditampilkan dapat dipahami secara 
menyeluruh. Pengarang juga dapat memasukkan sub-sub 
plot dalam sebuah cerita dengan memunculkan konflik-
konflik tambahan yang bersifat menopang, mempertegas, 
dan menginteksifkan konflik utama untuk sampai ke 
klimaks. Berdasarkan beberapa pendapat mengenai alur 
atau plot di atas, peneliti menyimpulkan bahwa alur atau 
plot adalah deretan peristiwa yang terdapat dalam sebuah 
karya sastra termasuk prosa fiksi. 

3) Latar (Setting) 
Latar ialah segala keterangan, petunjuk, dan pengacuan 

yang berkaitan dengan waktu, ruang dan suasana terjadinya 
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peristiwa dalam suatu karya sastra. Latar tempat tidak berdiri 
sendiri, tetapi berhubungan dengan waktu dan ruang. Latar 
waktu dapat juga berarti apakah cerita tersebut terjadi pada 
waktu siang, sore, atau malam hari. Latar ruang dapat berarti 
ruang dalam rumah. Panuti Sudjiman mengatakan bahwa latar 
(setting) sebagai keterangan, petunjuk, pengucapan yang 
berkaitan dengan waktu, ruang dan suasana terjadinya lakuan 
dalam karya sastra. Peristiwa-peristiwa dalam cerita terjadi 
pada suatu bentang waktu tertentu dan pada suatu tempat 
tertentu (Sudjiman, 1992: 46). 

Pendapat lain, W. H Hudson (dalam Waluyo, 2002: 198) 
menambahkan bahwa latar/ setting adalah keseluruhan 
lingkungan cerita yang meliputi adat-istiadat, kebiasaan dan 
pandangan hidup tokoh. Latar tidak hanya menunjukkan 
tempat dalam waktu tertentu tetapi juga ada beberapa hal 
lainnya. 

 Semi (1993: 46) berpendapat bahwa latar/setting 
merupakan lingkungan terjadinya peristiwa, termasuk di 
dalamnya tempat dan waktu dalam cerita. Artinya bahwa latar 
itu meliputi tempat maupun waktu terjadinya peristiwa. 
Menurut Abrams (Nurgiyantoro, 2005: 216) latar/setting 
disebut juga sebagai landas tumpu, mengarah pada pengertian 
tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat 
terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Senada 
dengan Abrams, Robert Stanton (dalam Waluyo, 2002: 198) 
menyatakan bahwa latar adalah lingkungan kejadian atau 
dunia dekat tempat kejadian itu berlangsung. 

Menurut Nurgiyantoro (2005: 216) latar sebagai salah 
satu unsure cerita fiksi yang harus mampu memberikan 
pijakan secara konkret dan jelas. Hal ini penting unuk 
memberikan kesan realistis kepada pembaca sehingga 
menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh ada 
dan terjadi. Pembaca menilai kebenaran, ketepatan dan 
aktualisasi latar yang diceritakan sehinga pembaca merasa 
lebih akrab dengan cerita yang ada.  
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 Sayuti (1997: 80) membagi latar dalam tiga kategori 
yakni, latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat 
merupakan hal yang berkaitan dengan masalah geografis, latar 
waktu berkaitan dengan masalah historis, dan latar sosial 
berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pendapat Sayuti 
didukung dengan pendapat Nurgiyantoro (2005: 227-237) 
yang membedakan unsur latar ke dalam tiga unsur pokok. 
Adapun penjelasan mengenai tiga unsur pokok tersebut 
sebagai berikut: 
a) Latar tempat 

Latar adalah tempat menunjuk pada lokasi peristiwa. 
Nama tempat yang digunakan yaitu nama tempat yang nyata, 
misalnya, nama kota, instansi atau tempat-tempat tertentu. 
Penggunaan nama tempat haruslah tidak bertentangan dengan 
sifat atau geografis tempat yang bersangkutan, karena setiap 
latar tempat memiliki karakteristik dan ciri khas sendiri. 
b) Latar waktu 

Latar waktu berhubungan dengan kapan peristiwa 
tersebut terjadi. Latar yang diceritakan harus sesuai dengan 
perkembangan yang terjadi. Penekanan waktu lebih pada 
keadaan hari, misalnya, pada pagi, siang, atau malam. 
Penekanan ini dapat juga berupa penunjukan wajtu yang telah 
umum, misalnya, maghrib, subuh, ataupun dengan cara 
penunjukan waktu pukul jam tertentu. 
c) Latar sosial 

Latar sosial merujuk pada berbagai hal yang berkaitan 
dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat pada tempat 
tertentu. Hal tersebut meliputi masalah kebiasaan hidup, cara 
berpikir, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, 
cara berpikir, serta hal-hal yang termasuk latar spiritual. 

Fungsi latar menurut Waluyo (2006: 28) berkaitan erat 
dengan unsur-unsur fiksi yang lain, terutama penokohan dan 
perwatakan. Fungsi latar adalah untuk: (1) mempertegas 
watak pelaku, (2) memberikan tekanan pada tema cerita, (3) 
memperjelas tema yang disampaikan, (4) metafora bagi situasi 
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psikis pelaku, (5) sebagai pemberi atmosfir (kesan), dan (6) 
memperkuat posisi plot. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai latar atau 
setting di atas, peneliti menyimpulkan bahwa latar atau setting 
adalah waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita. Latar 
atau setting mempunyai kaitan erat dengan unsur-unsur fiksi 
yang lain. 
4) Tokoh dan Penokohan 

Unsur intrinsik dari prosa fiksi yang lain adalah 
penokohan/perwatakan. Nurgiyantoro (2005: 165) 
mengatakan bahwa penokohan adalah pelukisan gambaran 
yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah 
cerita. Waluyo (2002: 165) menyatakan bahwa istilah 
penokohan berarti cara pengarang menampilkan tokoh-
tokohnya, jenis-jenis tokoh, hubungan tokoh dengan cerita 
lain, watak tokoh-tokoh, dan bagaimana pengarang 
menggambarkan watak tokoh-tokoh itu. 

Tokoh cerita biasanya mengemban suatu perwatakan 
tertentu yang diberi bentuk dan isi oleh pengarang. 
Perwatakan (karakterisasi) dapat diperoleh dengan memberi 
gambaran mengenai tindak tanduk, ucapan atau sejalan 
tidaknya antara yang dikatakan dengan apa yang dilakukan 
(Semi, 1993: 37). 

 Nurgiyantoro (2005: 176) mengatakan bahwa dalam 
sebuah cerita, masing-masing tokoh memiliki peranan yang 
berbeda. Dilihat dari tingkat peranan atau kepentingan tokoh 
dibedakan menjadi dua, yaitu 1) tokoh utama, yaitu tokoh 
yang ditampilkan terus menerus atau paling sering 
diceritakan, dan 2) tokoh tambahan, yaitu tokoh yang 
dimunculkan sekali atau beberapa kali saja dalam sebuah 
cerita. Masih menurut Nurgiyantoro (2005: 181) 
mengemukakan bahwa tokoh cerita dapat dibedakan antara 
tokoh sederhana dan tokoh kompleks. Tokoh sederhana 
adalah tokoh yang dalam penampilannya hanya menampilkan 
sifat atau watak tertentu saja sedangkan tokoh komplek atau 
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bulat adalah tokoh yang memiliki berbagai sifat dan watak 
yang diceritakan secara detail. 

Menurut Sudjiman (1988: 23) menyebutkan penokohan 
adalah penyajian suatu watak dan pencitraan tokoh yang 
secara keseluruhan. Cerita tokoh digambarkan melalui ciri-ciri 
lahir dan batin serta wataknya yang dikenal oleh pembaca. 
Penokohan merupakan suatu hal yang penting kehadirannya 
dalam sebuah karya fiksi atau prosa fiksi karena tidak 
mungkin sebuah karya fiksi tanpa adanya tokoh karena faktor 
utama adalah tokoh. Sebuah cerita tanpa tokoh tidak akan 
mungkin berjalan ceritanya dan tanpa adanya tokoh tak akan 
mungkin bergerak yang akhirnya membentuk alur cerita. 

Menurut Waluyo (2002: 167) mengungkapkan bahwa 
penokohan dapat dibagi melalui fungsi dan melalui 
pembangunan konflik cerita. Berdasarkan fungsi, okoh 
dibedakan menjadi tokoh sentral dan tokoh bawahan. 

Tokoh sentral atau tokoh utama yaitu tokoh yang 
diutamakan dalam cerita dan memegang peranan yang 
terpenting. Tokoh bawahan atau disebut dengan tokoh 
pembantu yaitu tokoh pendukung dalam sebuah cerita. 
Biasanya tokoh bawahan munculnya tidak sesering tokoh 
sentral. Sedangkan pembangunan konflik cerita dibedakan 
menjadi tokoh antagonis dan protagonis. Tokoh antagonis 
yaitu tokoh berperan dalam watak yang jahat dan biasanya 
tokoh antagonis selalu ingin menjadi pemenang. Tokoh 
protagonis yaitu tokoh yang mempunyai sifat atau karakter 
baik dan selalu mengalah, oleh sebab itu tokoh protagonis 
selalu mendapatkan simpatik dari pembacanya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat 
disimpulkan bahwa tokoh dan penokohan adalah cara 
pengarang menentukan pelaku serta memberikan watak atau 
karakter yang jelas pada pelaku cerita. Tokoh dan penokohan 
sangat penting dalam sebuah cerita, tanpanya cerita tidak 
dapat dibangun karena tidak akan ada alur yang tercipta. 
5) Sudut Pandang atau Pusat Pengisahan atau Point of View  



55 

Sudut pandang atau disebut juga point of view, 
merupakan salah satu unsure prosa fiksi yang digolongkan 
sebagai sarana cerita. Sudut pandang dalam prosa fiksi 
mempersoalkan siapa yang menceritakan, atau dari posisi 
mana (siapa) peristiwa dan tindakan itu dilihat. Pada cerita 
prosa fiksi, posisi prosa fiksi diwakili oleh pengarang sebagai 
orang yang berkuasa. Pengarang bertujuan menggambarkan 
tentang tokoh, tindakan, latar dan peristiwa yang berbentuk 
karya fiksi yang akan disuguhkan kepada pembaca. 

Sudut pandang adalah bagian dari unsur intrinsik dalam 
karya sastra. Berkenaan dengan sudut pandang ada yang 
mengartikan sudut pandang dari pengarang dan ada juga yang 
mengartikan dari pencerita, bahkan ada pula yang 
menyamakan antara keduanya. Pada dasarnya sudut pandang 
dalam karya sastra fiksi adalah strategi, teknik, siasat, yang 
secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan 
gagasan dan ceritanya. Sudut pandang merupakan masalah 
teknis yang digunakan pengarang untuk menyampaikan 
makna, karya dan artistiknya untuk sampai dan berhubungan 
dengan pembaca (Nurgiyantoro, 2005: 249). Masih menurut  
Nurgiyantoro (2005: 256-271) membagi sudut pandang cerita 
secara garis besar dapat dibedakan atas dua macam persona, 
pesona pertama gaya “aku” dan pesona ketiga gaya “dia” atau 
kombinasi antara keduanya, yaitu: 
a) Sudut pandang Pesona Pertama “Aku 

Penceritaan dengan menggunakan sudut pandang “aku”, 
berarti pengarang terlibat dalam cerita secara langsung. 
Pengarang adalah tokoh yang mengisahkan kesadaran dunia, 
menceritakan peristiwa yang dialami, dirasakan, serta sikap 
pengarang (tokoh) lain kepada pembaca. Oleh sebab itu, 
persona pertama memiliki jangkauan yang terbatas, karena ia 
hanya dapat memberikan informasi yang sangat terbatas 
kepada pembaca, seperti yang dilihat dan dirasakan oleh sang 
tokoh “aku”. Sudut pandang orang pertama dibedakan menjadi 
dua golongan. Berdasarkan peran dan kedudukan aku dalam 
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cerita yaitu “aku” yang menduduki peran utama dan aku peran 
tambahan/berlaku sebagai saksi. 
(1) “Aku” sebagai tokoh utama 

Sudut pandang “aku” mengisahkan sebagai peristiwa 
dan tingkah laku yang dialaminya. Tokoh “aku” menjadi pusat 
cerita, segala sesuatu diluar tokoh “aku” akan dianggap 
penting jika berhubungan dengan tokoh “aku”. 
(2) “Aku” sebagai tokoh tambahan 

Tokoh “aku” yang muncul bukan sebagai tokoh utama, 
akan tetapi sebagai tokoh tambahan. Tokoh “aku” dalam hal ini 
tampil sebagai saksi. 
b) Sudut Pandang Persona Ketiga “Dia” 

Penceritaan yang menggunakan sudut pandang persona 
ketiga yaitu “dia” Narator dalam sudut pandang ini adalah 
seeorang di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita 
dengan menyebut nama, kata gantinya: ia, dia, mereka. Nama-
nama tokoh cerita, khususnya tokoh utama terus menerus 
disebut dan sebagai variasinya dipergunakan kata ganti. 
Penggunaan kata ganti tersebut dimaksudkan untuk 
mempermudah pembaca mengenali siapa tokoh yang 
diceritakan. 
c) Sudut Pandang Campuran 

Jika dalam suatu cerita digunakan model “aku” dan “dia” 
maka dia menggunakan sudut pandang campuran. Hal 
tersebut bergantung pada kreativitas pengarang bagaimana 
memanfaatkan berbagai teknik yang ada untuk mencapai 
efektivitas yang ideal.  

Pendapat lain, Waluyo (2002: 184) menyatakan bahwa 
point of view adalah sudut pandang dari mana pengarang 
bercerita, apakah sebagai pencerita yang tahu segala-galanya 
ataukah sebagai orang terbatas. Lebih lanjut Waluyo (2002: 
184-185) membagi point of view menjadi tiga yaitu: 
a) Teknik akuan, yaitu pengarang sebagai orang pertama dan 

menyebut pelaku sebagai “aku” 
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b) Teknik diaan, yaitu pengarang sebagai orang ketiga dan 
menyebut pelaku utama sebagai “dia” 

c) Pengarang serba tahu atau omniscient naratif, yaitu 
pengarang 

d) Menceritakan segalanya dan memasuki berbagai peran 
bebas. 

Menurut Sudjiman (1996: 35) menyatakan bahwa sudut 
pandang adalah tempat pencerita dalam hubungan dengan 
cerita, dari sudut mana pengarang menyampaikan ceritanya. 
Istilah lain dari sudut pandang adalah pusat pengisahan atau 
point of view. Henry Guntur Tarigan (dalam Waluyo, 2002: 
185) menyebutkan empat point of view yakni: tokoh utama 
menceritakan ceritanya sendiri, cerita disalurkan oleh 
pengarang peninjau yang merupakan partisipan dalam cerita 
itu, pengarang cerita bertindak sebagai peninjau saja, dan 
pengarang bercerita sebagai orang ketiga. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
sudut pandang pengarang adalah posisi pengarang dalam 
hubungannya dengan cerita. Sudut pandang pengarang terbagi 
menjadi tiga, yaitu sudut pandang persona pertama, sudut 
pandang persona ketiga, dan sudut pandang campuran. 
6) Amanat 

Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang 
lewat karyanya, cerpen, novel atau prosa fiksi lainnya kepada 
pembaca atau pendengar (Dick Hartoko dan B. Rahmanto: 
1985: 10). Pendapat lain disampaikan oleh Zulfahnur (1996: 
26) amanat diartikan sabagai pesan berupa ide, gagasan, 
ajaran moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang ingin 
disampaikan pengarang lewat cerita. Amanat sering pula 
disebut pesan moral atau himbuan-himbauan yang terdapat 
dalam cerita. Pada masa lampau, pesan moral seringkali 
disampaikan oleh pengarang secara tertulis atau eksplisit 
tetapi di zaman modern ini agaknya penyampaian amanat 
disajikan secara tersirat atau implisit.  
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Teknik demikian selain menghilangkan kesan 
menggurui juga memberi keleluasaan kepada pembaca untuk 
menemukan sendiri pesan moal suatu cerita. Berdasarkan 
uaian di atas dapat disimpulkan bahwa amanat adalah pesan 
yang disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. 
Amanat dapat disampaikan dengan dua cara, yaitu tersurat 
atau ekplisit dan tesirat atau implisit. 
b. Konstruksi Eksrinsik 

Unsur ekstrinsik novel adalah unsur-unsur di luar novel 
yang mempengaruhi bangun cerita novel, mencakup biografi 
pengarang, kondisi sosial masyarakat, dan nilai-nilai sosial. 
Uraian ketiga unsur tersebut diuraikan berikut ini: 
1) Biografi 

Penyebab utama lahirnya karya sastra adalah 
penciptanya sendiri, yaitu pengarang. Novel merupakan 
bentuk ungkapan seorang pengarang. Oleh karena itu keadaan 
subjekvitas individu pengarang memiliki sikap, keyakinan, dan 
pandangan hidup yang kesemuanya itu akan mempengaruhi 
karya yang ditulisnya. Artinya unsur biografi pengarang akan 
turut menentukan corak karya yang dihasilkannya 
(Nurgiyantoro, 1995: 24) 

Biografi adalah genre yang sudah kuno, dan 
sesungguhnya merupakan bagian dari penulisan sejarah 
sebagai historigrafi. Berger dan Luckmann (dalam Ratna, 
2003: 199) berpendapat bahwa biografi sebagai pendekatan 
dokumenter dan alegoris berasal dari sedimentasi berbagai 
pengalaman individu, pengalaman-pengalaman yang 
tersimpan di dalam kesadaran yang pada saat-saat tertentu 
muncul kembali ke dalam ingatan. Pendapat tersebut 
diinterprestasikan Ratna (2003: 199-200) bahwa biografi 
harus dipahami sebagai referensi-referensi personalitas yang 
dikondisikan secara personal. 

Waluyo (2003: 68) menyatakan bahwa proses 
penciptaan cerita fiksi bersifat individual, artinya cara yang 
digunakan oleh pengarang yang satu dengan yang lainnya. 
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Dalam penjelasannya, yang bersifat individual bukan hanya 
metodenya, tetapi juga munculnya proses kreatif dan cara 
mengekspresikan apayang ada dalam diri pengarang itu. 

Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Wellek 
dan  Warren (1989: 82) bahwa biografi dapat jg dianggap 
sabagai studi yang sistematis tentang psikologi pengarang dan 
proses kreatif. Goldman (dalam Ratna, 2003: 198) pada 
dasarnya memandang struktur psikologis yang berkaitan 
dengan kehidupan penulis sehari-hari sebagai memiliki 
relevansi terhadap pemahaman karya. Hal ini sekaligus 
menjawab pertayaan tentang sejauh mana boigrafi itu relevan 
dan penting untuk memahami karya sastra. 

Menurut Goldmann (dalam Ratna, 2003:89) karya sastra 
yang valid adalah karya sastra yang didasarkan atas 
keseluruhan kehidupan manusia, yaitu pengalaman subjek 
kreator sebagai warisan tradisi dan konvensi. Konvensi yang 
dipakai jelas berdasarkan pengalaman dan hidupnya sendiri. 
Dalam hubungan ini intensi-intensi penulis, didasari atau 
tidak, dipahami melalui referensi eksistensi penulis secara 
aktual yang pada umunya dikaitkan dengan unsur-unsur 
biografinya (Ratna, 2003: 202). 

Pada karya sastra, novel khususnya studi biografi 
bermanfaat menjelaskan aktivitas sebagai penjelasan makna-
makna individualitas, terutama mengenai hakikat psikologis 
pengarang (Ratna 2003:198). Biografi juga mengumpulkan 
bahan untuk menjawab sejarah sastra seperti bacaan 
pengarang, persahabatan pengarang dengan sastrawan lain, 
serta daerah dan kota-kota yang pernah dikunjungi dan 
ditinggalinya (Wellek dan Warren, 1989:88). Maka itu, 
keterlibatan sosial, sikap, dan ideologi pengarang dapat juga 
dipelajari melalui dokumen biografi. 

Di samping itu, biografi sebagai pernyataan-penyataan 
data mentah sebagai manifestasi fisikal struktur dan 
personalitas merupakan aspek inheren, artinya selalu 
menampakkan diri dalam proses pemahaman sastra (Ratna, 
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2003:202). Manfaat lain dari pendekatan biografi dalam 
konteks konvensi yang dipakai berguna untuk menjelaskan 
makna alusi dan kata-kata yang dipakai dalam novel. Kerangka 
biografi pun dapat membantu dalam mempelajari masalah 
pertumbuhan kedewasaan dan merasa kreativitas pengarang 
(Wellek dan Warren, 1990:288). 
2) Sosial Budaya Masyarakat 

Pandangan mengenai sastra adalah ungkapan 
masyarakat (literature is an expression of society) memberikan 
asumsi bahwa sastra sebagai cermin masyarakat. George 
Lukacs (dalam Sangidu, 2004:440 mengengkapkan teorinya 
sebagai pencerminan masyarakat. Ia mengatakan bahwa seni, 
(sastra) yang sejati tidak hanya merekam kenyataan bagaikan 
sebuah tustel foto tetapi melukiskan dalam keseluruhannhya. 
Maksud mencerminkan berarti menyusun sebuah struktur 
mental. Sebuah novel tidak hanya mencerminkan realits, tetapi 
lebih dari itu, lebih lengkap, lebih hidup dan lebih dinamik 
yang mungkin melampaui pemahaman umum.  

Kemudian Goldmann (dalam Faruk, 2003:43) 
mengukuhkan adanya hubungan antara sastra dan masyarakat 
melalui pandangan dunia, ideologi yang diekspresikannya. Ia 
meyakini bahwa karya sastra memiliki titik tolak yang kuat 
dalam menjelaskan aspirasi-aspirasi masyarakat tertentu 
(Ratna, 2003: 60). 

Pendekatan sosiologi sastra memiliki pandangan 
terhadap keterkaitan aspek sastra dengan sosio budaya. 
Mempelajari pengaruh sosiobudaya terhadap karya sastra. 
Aspek pertama tersebut terkait masalah refleksi sastra 
sedangkan aspek kedua berhubungan konsep pengaruh 
(Suwardi Endraswara, 2003: 93). 

Sementara itu, Grebstein (dalam Endraswara, 2003: 92) 
memberikan asumsi dasar kajian konteks sosiobudaya. 
Asumsi dasar tersebut di antaranya: 
a) Karya sastra tidak dapat dipahami selengkap-lengkapnya 

apabila dipisahkan dari lingkungan atau kebudayaan atau 
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perubahan atau yang telah mengahsilkannya. Ia harus 
dipealajari dalam konteks yang seluas-luasnya dan tidak 
hanya dirinya sendiri. Setiap karya sastra adalah hasil 
pengaruh timbal balik yang rumit antar faktorfaktor sosial 
kultural, dan karya itu sendiri merupakan obyek nkultural 
yang rumit. Bagaimanapun karya sastra bukanlah gejala 
yang tersendiri. 

b) Gagasan yang ada dalam karya sastra sama pentingnya 
dengan bentuk dan tekhnik penulisanny; bahkan boleh 
dikatakan bahwa bentuk dan tekhnik ditentukan oleh 
gagasan tersebut. Tidak ada karya besar yang diciptakan 
berdasrakan gagasan sepele dan dangkal; dalam pengertian 
ini sastra adalah kegiatan yang sungguhsungguh. 

c) Setiap karya sastra yang bisa bertahan lama pada 
hakikatnya suatu moral, baik dalam hubungannya dengan 
kebudayaaan sumbernya maupun dalam hubungannya 
dengan orang-seorang. Karya sastra bukan moral dalam 
arti sempit, yakni yang sesuai dengan suatu kode atau 
sistem tindak tanduk tertentu, melainkan bahwa ia terlibat 
dalam kehidupan dan menampilkan tanggapan evaluatif. 
Dengan demikian sastra adalah eksperimen moral. 

d) Masyarakat dapat mendekati sastra dari dua arah: pertama, 
sebagai suatu kekuatan atau faktor material istimewa; dan 
kedua sebagai tradisi, yakni kecnderungan-kecerendungan 
spiritual maupun kultural yang bersifat kolektif. Bentuk 
dan isi dengan sendirinya dapat mencerminkan 
perkembangan sosiologis, atau menunjukkan perubahan-
perubahan yang halus dalam watak kultural. 

Jika mengacu pada teori Taine (dalam Junus, 1985:19) 
karya sastra memang dapat dipengaruhi oleh kondisi 
sosiobudaya masyarakat, yaitu ras, waktu, dan lingkungan. 
Dalam hal ini, sastra akan dipengaruhi leh kondisi sejarah dan 
kelas masyaratkat yang akan tampak dalam gaya maupun 
bentuk sasta. Bahkan lebih jauh lagi, superstruktur 
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masyarakat kadang-kadang sangat besar pengaruhnya 
terhadap kehidupan sastra. 

Karya sastra khususnya novel, menamplikan latar 
belakang sosial budaya masyarakat. Menurut Waluyo (2002: 
51) latar belakang yang ditampilkan meliputi: tata cara 
kehidupan, adat istadat, kebiasaan, sikap, upacara adat dan 
agama, konvensi-konvensi lokal, sopan santun, hubungan 
kekerabatan masyarakat, dalam cara berfikir, cara 
memandang sesuatu dan sebagainya. Latar belakang sosial 
budaya tersebut menjadi deskripsi permasalahan yang 
diangkat dalam cerita novel. 

Uraian dalam karya sastra tentang latar belakang sosial 
budaya dan kenyataan berhubungan erat denagan warna 
lokal. Cerita rekaan akan senantiasa menampilkan warna lokal 
agar ceritanya kuat dan meyakinkan. Warna lokal dapat 
berupa keadaan alam, jalan, perumahan, paparan tentang 
kesenian, upacara adat, dan dialog (cakapan) yang diwarnai 
dengan dialek (Waluyo, 2002: 54). 

Faktor sosiologis sering pula dikaitkan dengan faktor 
historis karena setiap perkembangan sejarah menunjukkan 
perbedaan situasi masyarakat. Oleh karena itu, cerita yang 
ditampilkan oleh pengarang mengandung permasalahan 
masyarakat yang sesuai dengan permasalahan masyarakat 
pada zaman tertentu. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan 
untuk menjawab masalah mendasar masyarakat. Karya sastra 
angkatan 20-an misalnya merupakan cermin keadaan 
masyarakat 1920-an, demikian pula karna sastra 1930-an, 
1945-an, dan seterusnya. 

Konteks karya sastra yang cenderung memantulkan 
keadaan masyarakat menjadikan karya sastra sebagai saksi 
zaman (Endraswara, 2003:89). Dalam kaitan ini sebenarnya 
karya sastra, melalui kreatif pengarang, ingin berupaya untuk 
mendokumentasikan zaman sekaligus sebagai alat komunikasi 
dengan pembacanya (masyarakat itu sendiri). Sastra yang 
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ditulis pada suatu kurun waktu tertentu pada umumnya 
berkaitan dengan norma-norma dan adat-istiadat zaman itu. 

Hal tersebut juga mengacu pada fungsi yang berbeda-
beda dari zaman di berbagai masyarakat. Di suatu zaman dan 
masyarakat tertentu sastra dapat berfungsi sebagai alat 
penyebarluas ideologi; atau di zaman dan masyarakat lain 
sastra mungkin dianggap sebagai tempat pelarian yang aman 
dari kenyataan sehari-hari yang tidak tertahankan. Bahkan 
sastra dapat digunakan menggambarkan peristiwa 
kemanusiaan (Endraswara: 2003: 91). 

Sastra adalah bagian dari masyarakat yang dihasilkan 
oleh pengarang yng notabene merupakan anggota kelompok 
masyarakatnya. Karya sastra dengan hakikat rekaannya 
memampukan manusia, baik manifestasi individualitas 
maupun kolektivitas untuk memahami dan memecahkan 
masalah-masalah sosial yang berbeda dengan cara yang sama 
(Ratna, 2003: 99). Dengan demikian, karya sastra bersumber 
dalam kehidupan masyarakat dalam konfigurasi status dan 
peranan yang berbentuk dalam struktur sosial dan dengan 
sendirinya menerima pengaruh sosial (Ratna, 2003: 33). 
Dalam istilah Sangidu (2004: 41) sastra dipandang sebagai 
gejala sosial. 
3) Nilai-nilai sosial kemasyarakatan 

Nilai adalah sesuatu yang abstrak, tetapi secara 
fungsional mempunyai ciri mampu membedakan antara yang 
satu dengan lainnya. Suatu nilai jika dihayati oleh sesorang, 
maka nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap cara 
berpikir, cara bersikap, maupun cara bertindak dalam 
mancapai tujuan hidupnya (Ahmadi dan Uhbiyati, 2007: 25). 
Sutrisno dan Putranto (2005: 67) mengemukakan bahwa nilai 
adalah sesuatu yang dipandang berharga oleh orang atau 
kelompok orang serta dijadikan acuan tindakan maupun 
pengarti arah hidup. 
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Kattsoff (dalam Mulyadi, 2009: 1) menyatakan bahwa 
pertanyaan mengenai hakikat nilai dapat dijawab dengan tiga 
macam cara yaitu: 
a) Subyektivitas yatu nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. 

Ditinjau dari sudut pandang ini, nilai merupakan reaksi 
yang diberikan manusia sebagai pelaku dan keberadaannya 
tergantung dari pengalaman. 

b) Objektivisme logis yaitu nilai merupakan kenyataan 
ditinjau dari segi ontologi, namun tidak terdapat dalam 
ruang dan waktu.Nilai-nilai tersebut merupakan esensi 
logis dan dapat diketahui melalui akal. 

c) Objektivisme metafisik yaitu nilai merupakan unsur 
objektif yang menyusun kenyataan. 

Kuperman (Mulyadi, 2009: 1) mendefinisikan bahwa 
nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia 
dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan 
alternatif. Penekanan utama definisi ini pada factor eksternal 
yang mempengaruhi prilaku manusia. Pendekatan yang 
melandasi definisi ini adalah pendekatan sosiologis. 
Penegakan norma sebagai tekanan utama dan terpenting 
dalam kehidupan sosial akan membuat seseorang menjadi 
tenang dan membebaskan dirinya dari tuduhan yang tidak 
baik. Adapun Semi (1993: 54) berpendapat bahwa pada 
hakikatnya yang dimaksud nilai adalah sifat-sifat hal-hal yang 
penting dan berguna bagi kemanusiaan. Nilai juga menyangkut 
masalah bagaimana usaha untuk menentukan sesuatu itu 
berharga dari yang lain, serta tentang apa yang dikehendaki 
dan apa yang ditolak. Nilai bersifat objektif dan subjektif, 
bergantung dari sudut pandang yang memberikan penilaian. 
Nilai bersifat objektif jika ia tidak bergantung pada subjek atau 
kesadaran yang menilai. Nilai juga dapat bersifat subjektif jika 
eksistensi, makna, dan validitasnya bergantung pada reaksi 
subjek yang melakukan penilaian (Rieseri Frondizi, 2001: 20). 

Pandangan nilai menurut Max Scheler filsuf besar dari 
Jerman mengemukakan bahwa sebagai usaha awal dari 
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aksiologi adalah perlu membedakan yang ada (being) dari nilai 
(value). Nilai berasal dari dunia nilai yang keberadaannya 
secara esensial tidak bergantung kepada objek bernilai yang 
bersifat empiris. Nilai merupakan kualitas yang tidak 
bergantung pada benda, keberadaan nilai tidak bergantung 
sama sekali pada pemahaman subjek. Nilai harus dipahami 
sebagai yang bersifat absolute, tetap tidak berubah, serta tidak 
bergantung pada dunia inderawi yang selalu berubah dalam 
sejarah. Suatu nilai tidak dapat direduksi atau dikembalikan 
pada ungkapan atau perasaan. Lebih lanjut, Max Scheler 
(dalam Paulus Wahana, 2004: 51) menyatakan bahwa nilai 
merupakan suatu kualitas yang tidak bergantung pada 
pembawanya, merupakan kualitas apriori (yang telah dapat 
dirasakan manusia tanpa melalui pengalaman indrawi terlebih 
dahulu). 

Berdasarkan pengertian nilai menurut Max Scheler di 
atas, maka nilai dapat dibagi atas dua golongan, 1) nilai yang 
bersifat material sebagai lawan formal. Material artinya berisi 
atau berkualitas. Menurut Scheler, nilai merupakan kualitas 
yang tidak bergantung, dan tidak berubah seiring dengan 
perubahan barang. Sebagaimana warna biru tidak berubah 
menjadi merah ketika objek warna biru dicat menjadi merah. 
Tidak bergantungnya nilai mengandung arti juga bahwa nilai 
tidak dapat berubah. Nilai bersifat absolut; 2) nilai yang 
bersifat apriori, merupakan kualitas apriori, artinya 
kebernilaian nilai mendahului pengalaman (yang telah dapat 
dirasakan manusia melalui pengalaman indrawi terlebih 
dahulu). 

Berpijak dari uraian tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa nilai Dengan nilai manusia dapat 
merasakan kepuasaan, baik kepuasan lahiriah maupun 
bathiniah. Nilai adalah merupakan kualitas yang tidak 
bergantung pada benda, keberadaan nilai tidak bergantung 
sama sekali pada pemahaman subjek. Nilai harus dipahami 
sebagai yang bersifat absolute, tetap tidak berubah, serta tidak 
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bergantung pada dunia inderawi yang selalu berubah dalam 
sejarah. Suatu nilai tidak dapat direduksi atau dikembalikan 
pada ungkapan atau perasaan. 

Max Scheler (Wahana, 2004: 62-67) membagi kriteria 
nilai menjadi lima kriteria sebagai berikut, 
a) Lamanya bertahan, yaitu kencenderungan instrinsik untuk 

memepertahankan keberadaannya. Menurut Scheler, objek 
nilai yang abadi selalu lebih disukai daripada yang bersifat 
sementara dan mudah berubah. Lamanya waktu tidak tidak 
harus menunjuk pada hal atau barang yang bernilai, namun 
tidak diragukan lagi ketahanan nilai itu berkaitan dengan 
nilai itu sendiri. Nilai yang paling rendah adalah 
kesementaraan mendasar, sedangkan nilai yang lebih tinggi 
adalah nilai keabadian. 

b) Ketidakmungkinan untuk dibagi. Nilai yang kurang dapat 
dibagi, yaitu semakin tidak harus dibagi untuk dapat 
dirasakan oleh sejumlah orang, merupakan nilai yang lebih 
tinggi. Materi berada di tingkat derajat yang paling rendah. 
Materi dapat memisahkan orang, karena benda harus 
dimiliki. Adapun, spiritual menyatukan orang karena 
menjadi milik bersama. Oleh karena itu, nilai spiritual 
berada pada derajat paling tinggi. 

c) Dasar atau ketergantungan relatif satu nilai dari nilai 
lainnya. Apabila satu nilai menjadi dasar bagi nilai lainnya, 
berarti nilai tersebut lebih tinggi daripada nilai yang 
lainnya itu. Seluruh nilainilai berdasarkan pada nilai-nilai 
tertinggi, yaitu nilai-nilai religius. 

d) Kedalaman kepuasan. Bentuk paling murni dari kepuasan 
diberikan dalaam perasaan penuh kedamaian dan dalam 
suatu perasaan yang secara penuh memiliki suatu hal 
bernilai; kepuasan hadir pada saat kehendak atau 
keinginan reda. 

e) Relativitas suatu nilai terhadap suatu nilai absolut. Semakin 
kurang relative suatu nilai, tingkatannya dalam hierarki 
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semakin tinggi. Nilai tertinggi dari suatu nilai adalah nilai 
absolut. 

Berdasarkan kriteria nilai di atas, maka hierarki nilai 
menurut Max Scheler (dalam Paulus Wahana, 2004: 60-62) 
terdiri dari empat tingkatan sebagai berikut, 
a) Tingkat terendah adalah nilai kesenangan, kesusahan, 

kenikmatan dan kepedihan. Tingkatan nilai ini berkaitan 
dengan fungsi dari perasaan inderawi, yaitu rasa nikmat 
dan rasa sakit atau pedih. 

b) Nilai vitalitas atau kehidupan, yang terdiri dari rasa 
kehidupan, meliputi yang luhur, halus atau lembut hingga 
yang kasar atau biasa, dan juga yang bagus. Nilai yang 
dituju adalah nilai kesejahteraan baik pribadi atau 
komunitas. Nilai vital tidak tergantung dan tidak dapat 
direduksi dengan kenikmatan dan ketidaknikmatan. 

c) Nilai Spiritual, yang memiliki sifat tidak tergantung pada 
seluruh lingkungan badaniah serta lingkungan alam sekitar. 
Tingkat nilai ini memiliki kedudukan lebih tinggi dari nilai 
vitalitas. Orang wajib untuk mengorbankan nilai vitalitas 
demi nilai spiritual ini. Nilai spiritual dapat dibedakan 
secara hierarkis sebagai berikut: 
(1) Nilai estetis, berkaitan dengan keindahan dan 

kejelekan; 
(2) Nilai benar atau salah atau nalai adil atau tidak adil, 

yang merupakan dasar utama suatu tatanan hokum; 
(3) Nilai dari pengetahuan murni demi dirinya sendiri, 

yang dicoba filasafat untuk diwujudkannya. 
d) Nilai kesucian dan kesopanan. Nilai religius tidak dapat 

direduksi menjadi nilai spiritual, dan memiliki keberadaan 
khas yang menyatakan diri kepada kita dalam berbagai 
objek yang hadir untuk kita sebagai sesuatu yang mutlak. 

Hierarki nilai menurut Max Scheler di atas, dimulai dari 
kenikmatan menuju kekudusan atau kesucian, dengan 
menggunakan nilai vital dan nilai spiritual. Keempat tingkat 
nilai yang telah digambarkan di atas tidak memasukan nilai 
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moral baik dan jahat. Alasan Max Scheler adalah nilai-nilai 
moral ini berada pada segi yang berbeda. Nilai moral 
ditemukan dalam perwujudan nilai-nilai nonmoral. Nilai moral 
melekat pada tindakan yang mewujudkan nilai-nilai lainnya 
dalam tata tertib yang benar. Kebaikan moral adalah keinginan 
untuk mewujudkan nilai lebih tinggi atau nilai tertinggi, 
adapun kejahatan moral adalah memilih nilai yang lebih 
rendah atau nilai terendah. Tindakan baik secara moral adalah 
tindakan mewujudkan nilai yang dimaksudkannya sebagai 
nilai yang lebih tinggi, serta menolak nilai yang lebih rendah; 
adapun tindakan jahat adalah tindakan yang menolak nilai 
yang lebih tinggi, dan mewujudkan nilai yang lebih rendah 
(Paulus Wahana, 2004: 62). 

Berpijak pada beberapa pengertian nilai di atas, maka 
dapat disimpulkan hierarki nilai adalah sesuatu yang abstrak, 
tetapi secara fungsional mempunyai ciri mampu membedakan 
antara yang satu dengan lainnya. Nilai adalah segala sesuatu 
tentang baik buruk yang memiliki sifat-sifat atau hal-hal 
penting dan berguna bagi kemanusiaa. Dengan nilai manusia 
dapat merasakan kepuasaan, baik kepuasan lahiriah maupun 
bathiniah. 

Berdasarkan hierarki nilai yang dikemukakan oleh Max 
Scheler, maka nilai-nilai pada novel dapat dikemukakan 
sebagai berikut. 
a) Nilai Vitalitas atau Kehidupan Sosial 

Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh masyarakat, 
mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap 
buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang menganggap 
menolong memiliki nilai baik, adapun mencuri bernilai buruk. 
Nilai sosial termasuk pada nilai vitalitas atau kehidupan sosial. 

Ukuran untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik 
atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses 
menimbang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang 
dianut masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang satu dan 
masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai. Contoh 
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masyarakat yang tinggal diperkotaan lebih menyukai 
persaingan Karena dalam persaingan akan muncul perubahan-
perubahan. Sementara pada masyarakat tradisional lebih 
cenderung menghindari persaingan karena dalam persaingan 
akan mengganggu keharmonisan dan tradisi yang turun-
temurun. 

Kimbal Young mengemukakan nilai sosial adalah asumsi 
yang abstrakdan sering tdak disadari tentang apa yang 
dianggap penting dalam masyarakat. Adapun A.W Green 
memandang nilai sosial seabagai kesadaran yang secara relatif 
berlangsung disertai emosi terhadap objek. Menurut Woods, 
nilai social merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah 
berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dalam 
kehidpan sehari-hari, (Fikri, 2010). 

 Nurgiyantoro (2010: 334) menyatakan bahwa banyak 
karya sastra yang memperjuangkan nasib rakyat kecil yang 
menderita, nasib rakyat kcil yang memang perlu dibela, rakyat 
kecil yangseperti dipermainkan oleh tangan-tangan 
kekuasaan, kekuasaan yang kini lebih berupakekuatan 
ekonomi. Memperjuangkan nasib rakyat kecil yang 
dimaksudkan Burhan Nurgiyantoro adalah perwujudan nilai 
moral dalam karya sastra. 
b) Nilai Spiritual 
(1) Nilai agama 

Agama adalah risalah yang disampaikan Allah kepada 
nabi sebagai petunjuk bagi manusia dalam menyelenggarakan 
tata cara hidup yang nyata sertamengatur hubungan dan 
tanggung jawab kepada Allah, manusia dan masyarakat serta 
alam sekitarnya.Agama dan pandangan hidup kebanyakan 
orang menekankan kepada ketentraman batin, keselarasan 
dan keseimbangan serta sikap menerima apa yang terjadi. 
Pandangan hidup yang demikian jelas memperhatikan apa 
yang dicari adalah kebahagiaan jiwa, sebab agama adalah 
pakaian hati, batin atau jiwa.  
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Adapun, Mangunwijaya (dalam Burhan Nurgiyantoro, 
2010: 326) mengatakan bahwa, kehadiran unsur keagamaan 
dan religious dalam sastra adalah suatu keberadaan sastra itu 
sendiri. Nilai religius dapat dikatakan nilai dasar kemanusiaan 
yang berkaitan dengan ketuhanan secara umum dan diakui 
oleh semua pemeluk agama. Adapun nila dasar religious, 
semua pemeluk agama mengakunya seperti: (1) membantu, 
membela kaum yang lemah; (2) mengakui persamaan derajat 
manusia (hak azasimanusia); (3) memperjuangkan keadilam, 
kebenaran, kejujuran, kemerdekaan, dan perdamaian; (4) 
menentang adanya penindasan sesame manusia, dan lain 
sebagainya. 
(2) Nilai Ajaran Hidup 

Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam 
keseimbangan, kesatuan organis, harmonis, dinamis guna 
mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Pendidikan nasional 
adalah suatu sistem yang memuat teori praktek pelaksanaan 
pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh 
filsafat bangsa yang bersangkutan guna diabdikan kepada 
bangsa itu untuk merealisasikan cita-cita nasionalnya.  

Adapun filsafat pendidikan nasional adalah suatu sistem 
yang mengatur dan menentukan teori dan praktek 
pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan 
dijiwai oleh filsafat hidup bangsa “Pancasila” yang diabdikan 
demi kepentingan bangsa dan Negara dalam usaha 
merealisasikan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia. Nilai 
pendidikan merupakan hal-hal penting dan ajaran yang 
berguna bagi kemanusaiaan untuk meningkatkan harkat dan 
martabat serta menjadikan manusia berbudaya. Nilai 
pendidikan adalah nilai yang bermoral. Moral merupakan 
tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari nilai baik-
buruk, benar dan salah berdasarkan adat dan kebiasaan di 
mana individu itu berada. Nilai moral di bagi dua yaitu segi 
positif dan negatifnya. Kedua hal itu perlu diasampaikan, 
sebab kita dapat memperoleh teladan yang bermanfaat. Segi 
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positif harus ditonjolkan sebagai hal yang ditiru dan 
diteladani.  

Demikian segi negatif perlu juga diketahui serta 
disampaikan kepada pembaca. Hal ini dimaksudkan agar kita 
tidak tersesat, bisa membedakan mana yang baik mana yang 
buruk. Seperti halnya orang belajar. Ia akan berusaha untuk 
bertindak lebih baik jika tidak tahu hal-hal yang buruk dan 
tidak pantas dilakukan. Nilai moral mencakup seluruh 
persoalan hidup dan kehidupan, seluruh persoalan yang 
menyangkut harkat dan martabat manusia, mencakup semua 
persoalan yang boleh dikatakan tak terbatas. Setiap karya 
sastra selalu berorientasi pada hal-hal yang bersifat 
membangun melalui pesan moral.  

Nilai-nilai moral dalam karya sastra dapat dijadikan 
bahan perenungan sekaligus menjadi kaidah pendamping 
dalam menjalankan kegiatan kehidupan. Sebuah karya sastra 
(novel) tentu saja dapat mengandung dan menawarkan pesan 
moral, tentunya banyak sekali jenis moral dan wujud ajaran 
moral yang dipesankan. Karya sastra disebut memiliki nilai 
moral apabila menyajikan, mendukung, dan mengharagai nilai 
kehidupan yang berlaku. Moral dalam karya sastra biasanya 
mencerminkan pandangan hidup pengarang yang 
bersangkutan, pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran, 
dan hal itulah yang ingin disampaikan kepada pembaca. Moral 
dalam karya sastra dapat dipandang sebagai amanat, Burhan 
Nurgiyantoro (2010: 324). Berdasarkan dari beberapa ahli di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai moral adalah pesan 
yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, 
merupakan makna yang terkandung dalam suatu karya yaitu 
makna yang disarankan lewat cerita. 
(3) Nilai Budaya 

Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan 
tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, 
lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, 
kepercayaan (believe), simbol-simbol, dengan karakteristik 
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tertentu yang dapat dibedakan dan lainnya sebagai acuan 
prilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang 
terjadi.  

Kluckhon dan Strodtbeck (dalam Koentjaraningrat, 
2000: 78) menyatakan bahwa konsepsi mengenai isi dari nilai 
budaya yang secara universal ada dalam tiap kebudayaan 
menyangkut paling sedikit lima hal, yaitu 1) masalah human 
nature, atau makna hidup manusia; 2) masalah man nature, 
atau makna dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya; 
3) masalah time, atau persepsi manusia mengenai waktu; 4) 
masalah activity, atau soal makna dari pekerjaan, karya dan 
amal perbuatan manusia, dan 5) masalah relational, atau 
hubungan manusia dengan sesama manusia. Kelima masalah 
tersebut sering disebut sebagai orientasi nilai budaya (value 
orientation). Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-
simbol, slogan, moto, visi, misi atau sesuatu yang nampak 
sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau organisasi. 
Ada tiga hal yang terkait dengan nila-nilai budaya yaitu: 
(a) Simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kelihatan 

kasat mata. 
(b) Sikap, tindak laku, gerak gerik yang muncul akibat slogan, 

moto tersebut. 
(c) Kepercayaan yang tertanam (believe system) yang 

mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak 
dan berperilaku (tidak terlihat). 

Berlandasakan pada pengertian nilai budaya di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa nilai budaya adalah nilai-nilai 
yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, 
lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar 
pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol-simbol, 
dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan dan 
lainnya sebagai acuan prilaku dan tanggapan atas apa yang 
akan terjadi atau sedang terjadi. 
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RANGKUMAN 

Sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa 
pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan 
dalam suatu bentuk gambar konkret dengan alat bahasa. 
Sastra telah menjadi bagian dari pengalaman hidup manusia 
sejak dahulu, baik dari aspek manusia sebagai penciptanya 
maupun aspek manusia sebagai penikmatnya. Karya sastra 
merupakan curahan pengalaman batin pengarang tentang 
fenomena kehidupan sosial dan budaya masyarakat pada 
masanya. Sastra termasuk ungkapan peristiwa, ide, gagasan 
serta nilai-nilai kehidupan yang diamanatkan didalamnya. 
Sastra mempersoalkan manusia dalam segala aspek 
kehidupannya sehingga karya itu berguna untuk mengenal 
manusia dan kebudayaan.  

Ciri-ciri karya sastra diantaranya adalah: (1) Sastra 
adalah sebuah ciptaan atau kreasi. Karena sastra adalah kreasi, 
maka sastra bukanlah imitasi atau tiruan. Penciptanya disebut 
seniman lantaran menciptakan sebuah dunia baru. (2) Sastra 
bersifat otonom. Ini berarti tidak mengacu pada sesuatu yang 
lain. Sastra tidak bersifat komunikatif. Sang penyair hanya 
mencari keselarasan di dalam karya sastra sendiri. (3) Sastra 
memiliki unsur kohesi. Artinya, unsur-unsur di dalamnya 
memiliki keselarasan antara bentuk dan isi. Setiap isi 
berkaitan dengan bentuk atau ungkapan tertentu. Hubungan 
antara bentuk dan isi bersifat fleksibel. (4) Sastra berisi 
tentang sintesis atau unsur-unsur yang selama ini dianggap 
bertentangan. Pertentangan tersebut sendiri atas berbagai 
bentuk. Ada pertentangan yang disadari, tanpa disadari, antara 
ruh dan benda, pria dan wanita dan seterusnya. (5) Satra 
berisi ungkapan-ungkapan yang “tidak bisa terungkapkan”. 
Penyair menghasilkan karya-karya untuk memotret sebuah 
fakta aktual atau imajinatif yang tidak bisa digambarkan oleh 
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orang lain. Ketika dijelaskan oleh sastrawan, maka fakta itu 
kemudian terlihat jelas oleh orang-orang awam atau pembaca.  

Fungsi karya sastra meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) 
sebagai hiburan atau kreasi yang bersifat estetis, (2) sebagai 
renungan moralitas, (3) sebagai pembelajaran sesuatu dengan 
cara menghibur, (4) sebagai media komunikasi simbolik, (5) 
pembuka paradigm berfikir, (6) dapat bersifat religius dan 
sama derajatnya dengan karya nabi, (7) alat untuk 
meneruskan tradisi, (8) menjadi tempat bagi nilai dapat 
tumbuh sewajarnya, dipertahankan, dan disebarluaskan. 
Manfaat karya sastra adalah memberi motivasi kepada 
pembaca, memberi akses terhadap latar belakang budaya, 
memberi akses terhadap pemerolehan bahasa, memberi 
perhatian kepada siswa/mahasiswa terhadap bahasa, 
mengembangkan kemampuan interpretatif, dan mendidik 
siswa secara keseluruhan. 

Ragam sastra secara umum dibagi dalam tiga kategori 
yaitu sastra berupa puisi, sastra berupa prosa, dan sastra 
berupa drama. Secara konstruktif, sastra dibangun atas dua 
unsur utama yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 
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EVALUASI 

Untuk menyempurnakan pemahaman mahasiswa pada 
materi seluk-beluk sastra ini, kerjakan tugas berikut: 
1. Kemukakan pendapatmu mengenai hakikat sastra sebagai 

karya seni yang mengandung unsur estetika! 
2. Secara spesifik, kemukakan pembeda antara sastra ragam 

puisi, sastra ragam prosa, dan sastra ragam drama! 
3. Kemukakan pendapatmu mengenai kedudukan pengarang 

di dalam karya sastra yang diciptakannya! 
4. Kemukakan pendapatmu, mengapa teks sastra prosa fiksi 

tidak dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah? 
5. Kemukakan pendapatmu mengenai kondisi kebudayaan 

lokal yang semakin tergerus oleh arus perkembangan 
zaman! 

6. Temukan nilai teguh (Toddopuli) yang selalu dijunjung 
tinggi masyarakat Makassar di dalam cerita rakyat “Datu 
Museng” selain dari nilai-nilai yang telah diuraiakan. 
Kemudian, uraikan pentingnya nilai tersebut di dalam 
kehidupan sehari-hari! 
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BAB III 

TENTANG FIKSI 

A. Pengantar 
Pada bagian ini, diuraikan mengenai fiksi atau cerita 

rekaan. Mahasiswa akan memahami hakikat fiksi yang 
sebenarnya serta mengenal beragam jenis fiksi yang ada. 
Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki pemahaman 
tentang fiksi yang lebih luas. Dengan demikian, mahasiswa 
akan menjadi lebih mudah untuk melalui tahapan 
pembelajaran sastra berikutnya. Adapun yang akan diuraikan 
pada bagian ini meliputi (a) hakikat fiksi, (b) fiksi serius dan 
fiksi populer, (c) cerpen, dan (d) novel.  
 
B. Indikator Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pada bagian ini, mahasiswa 
diharapkan memiliki kompetensi-kompetensi berikut: 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan seluk-beluk fiksi terkait 

(1) hakikat fiksi,(2) Fiksi Serius dan Fiksi Populer (3) 
cerpen, dan (4) novel 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh 
nilai-nilai kearifan lokal Makassar yang terdapat pada 
bagian ini 

3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai kearifan 
lokal Makassar dalam bentuk tulisan. 

 
C. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada bagian ini yaitu diharapkan 
mahaiswa dapat memahami seluk-beluk fiksi terkait (1) 
hakikat fiksi, (2)  fiksi serius dan fiksi popular (3) cerpen, dan 
(4) novel. Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami dan 
menghayati nilai-nilai kearifan lokal Makassar yang 
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diintegrasikan pada bagian ini kemudian nilai-nilai tersebut 
diimplementasikan dalam tuturan dan tingkah laku. 
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KEARIFAN LOKAL 

RELIGIUS “TEPPE’” 

Nilai religius dimaknai sebagai kearifan lokal 
sebab Masyarakat Makassar memiliki warnah keIslaman 
yang sangat kental dan unik. Begitu banyak nilai dalam 
Agama Islam yang turut mengatur dan mempengaruhi 
kebudayaan asli Makasaar (Wahid, 2007: 68). Diantara 
sekian banyak nilai, beberapa nilai ditampilkan di dalam 
bahan ajar seperti nilai kekuasaan Batara (Tuhan) dan 
nilai tentang masa depan. Nilai religius Makassar tentang 
kekuasaan Batara (Tuhan adalah keyakinan bahwa 
seluruh alam semesta (yang tampak maupun yang tak 
tampak) diciptakan, dikuasai, dan dikendalikan oleh Sang 
Batara. Hidup, mati, rezeki, dan jodoh adalah kehendak 
sang Batara ((Wahid, 2007: 69). 

Bacalah cerita pendek berikut ini! 
 

RUMAH TRIPLEKS  
 

Bu... sudah hampir pagi. Nanti subuhnya habis. 
Akh... bapak subuh kok habis, seperti makanan saja. 

Sudah shalat subuhnya Bu... ! 
Sudah Pak ! 
Terus kenapa Ibu berdiam diri saja. Kata agama 

kita berkegiatan di pagi hari akan banyak berkahnya. 
Bapak benar, tapi Ibu harus lakukan apa, mau 

mencuci pakaian Bapak dan si kecil, sabun habis ! Mau 
buatkan Bapak sarapan teh dan gula juga habis. Buatkan 
bubur untuk si Dede, beras kita sisa tempatnya saja Pak. 
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Bu... maafin Bapak ! Sudah bawa Ibu ke dalam 
situasi seperti ini. 

Pak...Pak... seandainya saya menyesal sudah lama 
saya pergi dan mencari bangsawan kaya. Tapi Pak... 
mungkin ada yang mau menerima saya tapi belum tentu 
bisa menerima Dede dan Dede tidak mungkin menjadi 
anak orang lain karena Dede anaknya Bapak. 

Apa hanya karena alasan Dede, Bu ? 
Tidak... Pak! 
Ibu rasa tidak ada yang salah pada kehidupan kita, 

semuanya kita harus hadapi berdua biar kekuatannya 
penuh. 

Ibu adalah pendamping hidup Bapak yang paling 
istimewa. 

Dan Bapak kekuatan Ibu. 
Suami istri itu berangkulan saling menghilangkan 

beban. 
Bapak kan mengajar, rangkulannya sudah dulu, itu 

dilihat lain sama Dede ibu mengingatkan. 
Akh... Ibu, Dede kan belum juga dua tahun. 
De... Bapak mau ngajar dulu, Dede temani ibu, 

jangan rewel, semoga sebentar Bapak pulang ada rejeki 
bisa beli beras buat buburnya Dede ya... 

Seolah mengerti anak kecil itu tersenyum, 
walaupun senyum itu merupakan luka untuk orang 
tuanya. 

Maafkan Bapak, De ! Bapak tidak bisa menjadi 
Bapak yang sempurna dan sanggup penuhi kebutuhan 
Dede. Bapak membatin. 

*** 
Siang belum lagi menunjukkan pukul tengah hari 

bolong, di kompleks sekolah tempat bapak, ibu, Dede, 
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bermukim dengan dinding-dinding tripleks sebagai 
pelindung, ribuan harapan bergantung di langit-langit 
kamar tanpa plafon. 

Tapi hidup bukan untuk menyerah. 
Paling tidak itulah harapan yang selalu tumbuh di 

hati ibu. Ketika bapak masih menjalani aktivitasnya di 
sekolah, ibu berjalan di sekitar rumah, dilihatnya banyak 
sisa-sisa botol plastic bekas minum anak sekolah. Sambel 
menggandeng tangan Dede, dipungutinya barang-barang 
bekas tersebut, dikumpulkan dalam kantong plastik. 

Ada senyum dibibir ibu. Dede yang belum 
mengerti kehidupan juga ikut tersenyum. 

Sekembalinya, ibu kembali memunguti barang-
barang plastik di dalam rumah tripleksnya yang sudah 
tak layak pakai. Melebihi semangat para pejuang di 
gendongnya si Dede menyelinap di belakang sekolah 
menuju tempat penampungan barang-barang bekas. 

Dede... jangan nangis dan jangan pernah 
menyerah... masih banyak orang yang hidupnya lebih 
menderita di banding kita. 

Dede hanya diam sekali-sekali memegangi dada 
ibunya. 

Dede lapar ya sayang... sabar ya... sebentar lagi Ibu 
buatkan bubur buat Dede. 

Dede seolah mengerti dan ikut tersenyum. 
Dua jam lebih Ibu mengumpulkan barang-barang 

bekas tapi setelah dijual harganya tak lebih dari dua ribu 
rupiah. Tapi sungguh tak ada penyesalan di wajah Ibu 
sebaliknya rasa suka cita yang begitu besar. 

Dengan perasaan serupa dihampirinya toko 
barang campuran didekat penampungan barang bekas, 
ditanyanya satu demi satu makanan yang kira-kira cukup 
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dengan uangnya yang dua ribu rupiah. Akhirnya dia bisa 
membeli dua bungkus mie kualitas rendah. 

Alhamdulillah, Dede dan Bapak sepulang ngajar 
bisa makan. Dengan bergegas tiba kembali menyelinap 
pulang ke rumah tripleks. 

Setelah mengumpulkan kayu bakar dengan nafas 
terengah-engah, ditiupnya api di depannya setelah 
nyalanya agak besa, dinaikkan panci air untuk merebus 
mie untuk Dede. 

Dede masih terlihat agak lahap makan mie, ketika 
Bapak pulang. 

Dede sudah makan bu ! 
Itu... masih sibuk dengan air mienya yang sengaja 

di buat banyak oleh Ibu. Ini juga buat bapak bajunya 
dilepas dulu, biar bisa dipakai besok lagi. 

Bu... hari ini ibu bisa beli beras, Bapak ada rejeki, 
setetes air mafa di pipi Babak. 

Bapak menangis ? 
Tidak bu ! Bapak hanya terharu mengingat 

peristiwa tadi di sekolah. 
Memannya ada apa Pak ! 
Maaf sebelumnya Bu ! tapi sesungguhnya. Bapak 

sudah membawa Ibu menderita. 
Bapak ! itu lagi.. .itu lagi. Cerita Pak apa yang 

terjadi. 
Tadi.. .tadi... Bapak semakain terisak dan 

merangkul Ibu. 
Tadi, Bapak ketemu dengan orang tua siswa yang 

memberikan amplop ini pada Bapak yang kebetulan 
anaknya Bapak ajar. Katanya ucapan terima kasih sudah 
mendidik anaknya yang katanya agak bandel tapi 
belakangan ini sudah berubah dan Bapak itu katanya 
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bertemu Ibu tadi di tempat penampungan barang bekas. 
Bapak tak kuasa lagi melanjutkan ceritanya. Pipinya 
basah bersimbah air mata. 

Alhamdulillah, berarti ini rejeki halal kan Pak ! 
Jangan sedih Pak, apapun yang Ibu lakukan itu juga halal. 
Maafkan Ibu kalau itu membuat Bapak malu. 

Tidak Bu... 
Semoga Dede belajar dari perjalanan hidup orang 

tuanya. 
Amin !!!. 

(Kepada suamiku tertinta, semoga hari-hari di sekolah 
menyenangkan. 10 -02-09) 
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Nilai Kearifan Lokal Religius Masyarakat 
Makassar dalam Cerita Pendek “Rumah 
Tripleks” 

 
Masyarakat Makassar adalah masyarakat religius. 

Kereligiusan tersebut ditunjukkan dengan sikap saling 
memberikan petunjuk, nasihat, atau peringatan baik 
kepada keluarga dekat (anak atau istri) atau pun kepada 
masyarakat disekitarnya. Masyarakat Makassar meyakini 
bahwa kunci kesuksesan dunia dan akhirat ada pada 
kekuatan iman dan ketakwaan seseorang terhadap 
Tuhannya. Semakin baik keimanan dan ketakwaan 
seorang maka akan semakin baik pula hubungannya 
dengan Tuhan, sesama manusia, dan makhluk hidup 
lainnya. Tidak menunjukkan sifat atau perilaku tercela, 
serta selalu berusaha untuk menjalankan segala hal yang 
diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi segala hal yang 
dilarang. 

Berikut ini nilai-nilai religius yang ditampilkan di 
dalam cerita pendek “Rumah Tripleks” yang dapat 
dijadikan sebagai renungan dan evaluasi diri terhadap 
tata sikap dan perilaku kita selama ini. 

Bu... sudah hampir pagi. Nanti subuhnya habis”.  
Akh... bapak subuh kok habis, seperti makanan saja. 
Kutipan di atas bercerita tentang seorang suami 

yang mengingatkan istrinya untuk beribadah (salat 
subuh). Sebab, saat itu, waktu shlat subuh sudah hamper 
usai.  

Dari kutipan cerita tersebut, kita bisa melihat 
betapa pentingnya peran seorang suami kepada 
keluarganya (istri dan anak-anaknya) untuk 
membimbing dan mengarahkan mereka kepada jalan 
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yang benar dan dirahmati oleh Allah Swt. Sebab, suami 
memiliki tanggung jawab yang besar sebagai kepala 
rumah tangga atau pemimpin.  

Selanjutnya, dari kutipan di atas kita bisa melihat 
bahwa sang istri memberikan jawaban terhadap 
peringatan suaminya “Akh... bapak subuh kok habis, 
seperti makanan saja). Dari pernyataan tersebut 
pengarang ingin memberikan pemahaman kepada 
pembaca bahwa ibadah shalat dapat dianalogikan 
sebagai makanan, yang jika tidak dimakan dengan segera 
maka akan habis dimakan oleh orang lain atau dimakan 
tikus, atau bahkan busuk. Dalam artian ini, pengarang 
melukiskan bahwa ibadah yang baik itu harus 
dilaksanakan sesegara mungkin sesuai waktu yang 
ditetapkan. Jangan menunda-nunda ibadah. 

Selanjutnya, nilai religius lainnya yang terdapat 
dalam cerita pendek “Rumah Tripleks” adalah merasa 
bersyukur dengan apapun yang ada pada diri setiap 
pribadi seperti pada kutipan berikut; 

Alhamdulillah, Dede dan Bapak sepulang ngajar 
bisa makan. Dengan bergegas tiba kembali 
menyelinap pulang ke rumah tripleks 
Pada kutipan di atas diceritakan bahwa seorang 

istri mengucap syukur atas segala hal yang diberikan 
Allah Swt. kepada anak, suami, dan dirinya sendiri 
sehingga mereka dapat menimkati makan sepulang 
mengajar lalu kembali kerumah tripleks. Dari kutipan di 
atas kita diajarkan untuk senantiasa bersykur dengan 
segala yang kita punya. Jangan hanya beryukur jika 
mendapat harta belimpah, barang mewah, atau cita-cita 
tercapai. Tetapi bersyukur dan teruslah bersyukur. 
Meskipun apa yang kau cita-citakan belum tercapai, atau 
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apa yang kau dapatkan hari ini belum memuaskan. Hal 
ini ditekankan oleh pengarang sebab Masyarakat 
menghayati perintah Allah di dalam firmannya (Alquran) 
bahwa semakin pandai seorang hamba untuk bersyukur 
maka akan semakin bertambah nikmat tersebut. 
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TENTANG FIKSI 

1. Hakikat Fiksi 
Kata fiksi dalam bahasa Indonesia merupakan 

terjemahan dari kata Inggris, fiction. Sementara itu, kata 
fiction dalam bahasa Inggris merupakan serapan dari bahasa 
Latin, fictio. Kata fictio itu sendiri berasal dari kata kerja 
fingere, fictum, yang dalam bahasa Inggris diartikan dengan to 
fashion, to form, dan kadang-kadang feign (Shipley, 1970: 119). 
Dengan mengutip Cassel’s Latin Dictionary (1956), Kleden 
(1998: 14) menambahkan arti kata fingere, yaitu to construct, 
to invent, to fabricate. Jadi, kata fictio berarti “sesuatu yang 
diciptakan”, dibentuk, dikonstruksikan, ditemukan, atau 
dikarang-karang/dibuat-buat. 

Sebagai penjelas, dua kata pembanding yang penting 
dikemukakan adalah data dan fakta. Secara etimologis, data 
adalah istilah Latin yang persis sama arti dan bentuknya 
dengan kata given dalam bahasa Inggris. Dare dalam bahasa 
Latin adalah to give dalam bahasa Inggris dalam bentuk 
infinitif. Data/given adalah bentuk past participle. Jadi data 
(sebagai bentuk plural dari datum) berarti sesuatu yang sudah 
diberikan. “Diberikan” dimaksud dilakukan oleh alam (Kleden, 
1998: 13). Oleh karena itu, istilah data terutama sekali 
digunakan dalam bidang ilmu alam. Kalaupun istilah itu 
digunakan dalam ilmu-ilmu sosial humaniora, tampaknya 
ilmu-ilmu dimaksud sangat kuat dipengaruhi oleh cara 
pandang positivisme. 

Istilah fakta, yang merupakan terjemahan dari kata fact 
dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa Latin factum. Istilah 
itu memiliki arti “hasil dari apa yang sudah dilakukan dengan 
suatu tindakan nyata” (Kleden, 1998: 14). Dengan arti yang 
demikian diduga kuat kata itu berkaitan erat dengan cara 
pandang behaviorisme. Oleh karena itu, istilah ini terutama 
sekali digunakan dalam ilmu-ilmu sosial karena objek ilmu-
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ilmu tersebut terutama berkenaan dengan tindakan dan hasil 
tindakan manusia. 

Pembandingan dengan dua kata tersebut menunjukkan 
bahwa kata fiksi terutama sekali berkenaan dengan dunia 
pikiran manusia. Dalam perkembangan lanjut, arti kata itu 
menjadi meluas. 

Dalam bahasa Inggris, kata fiction masih 
mempertahankan arti aslinya, meskipun dalam beberapa hal 
ada perubahan arti. Dalam Longman Dictionary of 
Contemporary English (1998:377) kata itu memiliki arti: 1) 
cerita-cerita atau novel-novel tentang orang-orang atau 
peristiwa-peristiwa khayal yang bisa dibandingkan dengan 
jenis-jenis sastra yang lain seperti sejarah atau puisi, 2) suatu 
temuan pikiran; suatu cerita yang tidak benar. Dalam A 
Glossary of Literary Terms (Abrams, 1999: 94), kata itu 
dikatakan memiliki pengertian yang inklusif dan terbatas. 
Dalam pengertian yang inklusif kata itu berarti: 1) sastra 
naratif, balk dalam bentuk prosa maupun sajak, yang 
ditemukan mewakili keberadaan cerita tentang peristiwa-
peristiwa yang sesungguhnya terjadi (any literary narrative, 
whether in prose or verse, which is invented instead of being an 
account of events that in fact happened). Dalam pengertian 
terbatas kata itu menunjuk hanya pada narasi yang ditulis 
dalam bentuk prosa (novel atau cerita pendek), dan kadang-
kadang digunakan sebagai sinonim untuk novel. Dalam A 
Glossary of Contemporary Literary Theory (Hawthorn, 2000: 
119-120), istilah fiksi menunjuk pada karya-karya imajinatif 
yang menempati kategori yang berbeda dari tulisan yang 
berisi kebenaran dan jugs dari bentuk-bentuk pembohongan 
dan penipuan. Dalam Dictionary of World Literary Terms 
(Shipley, 1970: 119), kata fiction berarti istilah umum untuk 
narasi imajinatif; sebuah karya-bagaimanapun dihubungkan 
secara tertutup pada kehidupan atau orang atau peristiwa 
yang sesungguhnya yang di dalamnya imajinasi pengarang 
membentuk materialnya. Fiksi dioposisikan dengan fakta 
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karena keberadaannya tidak sungguh-sungguh, tetapi suatu 
temuan, untuk menipu, menghibur, atau dengan saran-
sarannya tentang kenyataan untuk mengajar. Dalam Merriam-
Webster’s Encyclopedia of Literature (1995: 414), istilah fiksi 
menunjuk pada sastra yang diciptakan dari imajinasi, bukan 
dihadirkan sebagai fakta, meskipun hal itu mungkin 
didasarkan pada cerita atau situasi yang benar. 

Uraian di atas menunjukkan perubahan arti yang terjadi, 
tetapi juga menunjukkan arti asli yang masih bertahan. 
“Sesuatu” dalam arti kata fiction cenderung menunjuk pada 
sesuatu yang spesifik, yaitu “cerita.” Lebih dari itu, cerita 
dimaksud cenderung dimengerti sebagai “dibuat-buat, 
dikarang-karang” daripada “diciptakan, dibuat, atau 
dikonstruksikan.” Hal itu berarti bahwa fiksi cenderung berisi 
kebohongan, tipuan. Pengertian fiksi yang demikian, meskipun 
hanya salah satunya, masih terus menggema sampai sekarang 
dan masih sering mengganggu novelis-novelis serius yang 
tahu betul bahwa fiksi lebih menunjukkan kebenaran (Wellek 
dan Warren, 2014: 254). 

Sebaliknya, bertahannya arti itu tampak pada masih 
melekatnya pengertian “sesuatu yang diciptakan, dikonstruksi, 
atau dibuat” pada arti kata tersebut: Longman menyebutnya 
“suatu temuan pikiran,” Abrams menyebutnya “prosa atau 
sajak yang ditemukan”; Hawthorn menyebutnya “karya 
imajinatif”; Shipley menyebutnya “membentuk materialnya”; 
dan yang terakhir menyebutnya “sastra yang diciptakan dari 
imajinasi”. Meskipun kurang dominan, masih melekatnya arti 
itu merupakan bukti penting tentang arti positif kata fiction. 

Tekanan pada “diciptakan, dikonstruksi, dibuat” masih 
tetap muncul baik dalam kamus Inggris-Indonesia maupun 
kamus bahasa Indonesia, tetapi kurang dominan. Yang 
berkesan kuat pada kata fiksi tetaplah arti tidak nyatanya. 
Dalam kamus yang ditulis oleh Echols dan Shadily (2003: 238) 
kata fiction berarti: 1) fiksi, cerita rekaan, 2) khayalan. Dalam 
kamus yang ditulis oleh Salim (2006: 816) kata itu memiliki 
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pengertian: 1) cerita yang tidak berdasarkan kenyataan; fiksi 
2) sesuatu yang dikhayalkan; khayalan, 3) tindakan 
mengkhayal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
(2002: 316), kata fiksi memiliki pengertian: 1) cerita rekaan 
(roman, novel, dsb.), 2) rekaan; khayalan; tidak berdasarkan 
kenyataan, 3) pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan 
atau pikiran. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa kata “fiksi” memiliki 
arti “dikonstruksi, dibuat”. Hal itu tampak pada arti “rekaan” 
yang merupakan hasil “mereka”. Kata “mereka” memiliki arti 
yang bersinonim dengan mengkonstruksi dan membuat, yaitu 
1) menyusun (mengatur, mengarang) baik-baik, 2) mencari 
akal, 3) memikirkan (sesuatu); merancang; merencanakan, 4) 
membayangkan (dalam angan-angan); mencita-citakan, 5) 
menduga; mengira-ngirakan. 

Meskipun demikian, kata “fiksi” jauh lebih mengesankan 
secara kuat pada arti “sesuatu yang tidak nyata”. Arti kata 
tersebut yang menunjuk pada “cerita” selalu menunjuk pada 
cerita yang tidak nyata atau dibuat-buat. Oleh karena itu, 
orang menganggap sebuah cerita itu fiktif bila cerita itu tidak 
sungguh-sungguh terjadi. Jarang sekali ada pemahaman 
bahwa cerita adalah suatu hasil konstruksi, apalagi temuan. 
Pengertian yang demikian tentulah menimbulkan kesan 
negatif terhadap karya fiksi. 

Dalam kajian sastra, kata “fiksi” biasa dibatasi untuk 
menyebut “fiksi naratif” atau “cerita” (Wellek dan Warren, 
2014: 260) yang dibedakan dengan drama dan puisi. Ada 
beberapa pendapat berkenaan dengan pembedaan fiksi 
sebagai cerita rekaan. Wellek dan Warren (2014: 260) 
menyebut dua ragam fiksi naratif yang utama, yaitu romansa 
(romance) dan novel. Novel adalah gambaran dari kehidupan 
dan perilaku yang nyata dari zaman pada saat novel itu ditulis, 
sedangkan romansa menggambarkan apa yang tidak pernah 
terjadi dan tidak mungkin terjadi. Novel bersifat realistis, 
sedangkan romansa bersifat puitis dan epik (atau untuk 
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sekarang bisa disebut dengan mitos). Bila pendapat ini 
dikaitkan dengan karya fiksi di Indonesia, yang disebut dengan 
romansa tampaknya bisa menunjuk pada apa yang selama ini 
terkategori sebagai sastra lama, yaitu dongeng, hikayat, dan 
sejenisnya (Prihatmi, 1993: 1). 

Shipley (1970: 119-120) menyebut adanya tiga tipe 
utama, yaitu satir, apologue, dan novel. Satir adalah karya yang 
diorganisasi yang menyerbu atau mengejek hal-hal eksternal 
pada dunia fiksional di dalamnya. Apologue adalah contoh 
fiksional dari kebenaran tentang pernyataan yang dapat 
diformulasikan. Novel adalah karya fiksional yang 
mengenalkan tokoh-tokoh (tentang yang memiliki nasib yang 
kita seharusnya buat untuk peduli) di dalam hubungan yang 
goyah yang dikomplikasikan lebih jauh hingga bergerak dari 
kegoyahan yang direpresentasikan. 

Pengertian fiksi dalam bahan ajar ini lebih dipahami 
sebagai karya “yang diciptakan, dikonstruksi, dibuat” daripada 
suatu hasil angan-angan yang tidak nyata. Dalam hal 
ragamnya, fiksi dimaksud, dengan mengacu pada pendapat 
Shipley (1970: 119) dan Abrams (1999: 94), hanya menunjuk 
pada novel dan cerpen. Selain itu, karya fiksi dimaksud 
dibatasi pada karya fiksi Indonesia. Kata Indonesia yang 
melekat di dalamnya terutama sekali menunjuk pada bahasa 
yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia. Hal itu karena 
penggunaan bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 
pergerakan umum yang bersangkut paut dengan kebudayaan 
Indonesia (Teeuw, 1990: 54). Karena bahasa Indonesia 
merupakan media yang digunakan fiksi Indonesia, pergerakan 
umum yang bersangkut-paut dengan kebudayaan itu pun 
tentulah tampak pula dalam karya fiksi Indonesia. 

Fiksi sering disebut juga dengan cerita rekaan, 
merupakan cerita dalam prosa, hasil olahan pengarang 
berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaiannya tentang 
peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, ataupun pengolahan 
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tentang peristiwa-peristiwa yang hanya berlangsung dalam 
khayalan (Semi, 1993: 31).  

Meskipun fiksi adalah cerita rekaan, tetapi nilai-nilai 
yang diacu di dalamnya memang benar-benar ada di 
masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa fiksi tidak berangkat 
dari kekosongan imajinasi belaka. 

Sedangkan Nurgiyantoro (2002: 2) mengatakan: 
Fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan. Hal itu 
disebabkan fiksi merupakan karya naratif yang 
isinya tidak menyaran pada kebenaran sejarah. 
Dengan demikian, menyaran pada suatu karya 
yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, 
khayalan, sesuatu yang tidak ada dan terjadi 
sungguh-sungguh sehingga tidak perlu dicari 
kebenarannya pada dunia nyata.  
 

Istilah fiksi sering dipergunakan dalam pertentangannya 
dengan realitas, yaitu sesuatu yang benar dan terjadi di dunia 
nyata sehingga kebenarannya pun dapat dibuktikan dengan 
data empiris. Fiksi menceritakan berbagai masalah kehidupan 
manusia dalam interaksinya dengan lingkungan dan sesama. 
Fiksi merupakan hasil dialog dan reaksi pengarang terhadap 
lingkungan dan kehidupan. Walaupun berupa khayalan, tidak 
benar jika fiksi dianggap sebagai hasil kerja lamunan belaka, 
melainkan penghayatan dan perenungan secara intens, 
perenungan terhadap hakikat hidup dan kehidupan, 
perenungan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan 
tanggung jawab. Fiksi merupakan karya imajinatif yang 
dilandasi kesadaran dan tanggung jawab dari segi kreativitas 
sebagai karya seni. Fiksi menawarkan “model-model” 
kehidupan sebagaimana yang diidealkan oleh pengarang 
sekaligus menunjukkan sosoknya sebagai karya seni yang 
berunsur estetik dominan. Nurgiyantoro (2002: 166) juga 
mengatakan: “Fiksi suatu bentuk karya kreatif, maka 
bagaimana pengarang mewujudkan dan mengembangkan 
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tokoh-tokoh ceritanya pun tidak lepas dari kebebasan 
kreativitasnya. Fiksi mengandung dan menawarkan model 
kehidupan seperti yang disikapi dan dialami tokoh-tokoh 
cerita sesuai dengan pandangan pengarang terhadap 
kehidupan itu sendiri.” 

Lebih lanjut, Sumardjo dan Saini (1988:25) menjelaskan, 
kaitan karya-karya sastra imajinatif dengan fakta kehidupan 
atau realitas kehidupan memang amat tipis. Sastrawan 
bersentuhan dengan realitas dan kemudian menafsirkannya, 
menjelaskannya atau bereaksi terhadapnya dalam sala h satu 
karya imajinatif. Dengan demikian, sastra imajinatif lebih 
bertugas untuk menerangkan, menjelaskan, memahami, 
membuka pandangan baru, memberikan makna kepada 
realitas kehidupan. Dengan kata lain, sastra imajinatif 
“menyempurnakan” realitas agar manusia lebih mengerti dan 
bersikap yang semestinya terhadap realitas kehidupannya. 
Fakta atau realitas hidup sehari-hari tidak begitu penting 
dalam sastra imajinatif, karena memang tujuannya bukan 
memberikan informasi tentang fakta-fakta kepada pembaca. 
Kaitan sastra imajinatif dengan realitas, sastra imajinatif 
memberi makna yang baru terhadap realitas meskipun dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan realitas.  

Fiksi yang merupakan sebuah cerita dan karenanya 
terkandung juga di dalamnya tujuan memberikan hiburan 
kepada pembaca di samping adanya tujuan estetik. Daya tarik 
cerita inilah yang pertama-tama akan memotivasi orang untuk 
membacanya. Hal itu disebabkan setiap orang senang cerita, 
apalagi yang sensasional, baik yang diperoleh dengan cara 
melihat maupun mendengarkan. Melalui sarana cerita itu 
pembaca secara tidak langsung dapat belajar, merasakan dan 
menghayati berbagai permasalahan kehidupan yang secara 
sengaja ditawarkan pengarang. Cerita fiksi tersebut akan 
mendorong pembaca untuk ikut merenungkan masalah hidup 
dan kehidupan. 
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Realitas dalam karya fiksi merupakan ilusi kenyataan 
dan kesan yang meyakinkan yang ditampilkan, namun tidak 
selalu merupakan kenyataan sehari-hari. Sarana untuk 
menciptakan ilusi yang dipergunakan untuk memikat pembaca 
agar mau memasuki situasi yang tidak mungkin atau luar biasa 
adalah dengan cara patuh pada detil-detil kenyataan 
kehidupan sehari- hari. Realitas kehidupan karya fiksi akan 
membuat distansi estetis, membentuk dan membuat artikulasi 
(sendi). Dengan cara seperti itu akan mengubah hal- hal yang 
terasa pahit dan sakit jika dialami dan dirasakan pada dunia 
nyata, namun menjadi menyenangkan untuk direnungkan 
dalam karya sastra. 

Dewasa ini penyebutan untuk karya fiksi lebih ditujukan 
terhadap karya yang berbentuk prosa naratif. Karya-karya lain 
yang penulisannya tidak berbentuk prosa, misalnya berupa 
dialog seperti dalam drama atau sandiwara, termasuk 
skenario untuk film, juga puisi-puisi drama dan puisi balada, 
pada umumnya tidak disebut sebagai karya fiksi. Bentuk-
bentuk karya itu dipandang sebagai hal yang berbeda. 
Walaupun demikian, sebenarnya tidak dapat disangkal bahwa 
karya-karya itu juga mengandung unsur rekaan. Dalam 
penulisan ini istilah dan pengertian fiksi sengaja dibatasi pada 
karya yang berbentuk prosa, prosa naratif atau teks naratif, 
seperti novel. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa fiksi merupakan suatu hasil karya sastra berbentuk 
prosa yang bersifat imajinatif, isinya menceritakan kehidupan 
manusia yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui 
sudut pandang pengarang terhadap kehidupannya. 

 
2. Fiksi Serius dan Fiksi Populer 

Pertama-tama, perlulah dikemukakan bahwa dari segi 
maksudnya, baik fiksi serius maupun fiksi populer berusaha 
menyajikan pengalaman kemanusiaan. Di dalam dua jenis fiksi 
tersebut terdapat fakta-fakta cerita, tema, dan sarana-sarana 
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cerita. Namun, ketika seorang pembaca melakukan 
pembacaan, terdapat kesulitan yang berbeda dalam upaya 
memahami keduanya. Fiksi serius lebih sulit dibaca ketimbang 
fiksi populer. Untuk dapat memahami fiksi serius dengan balk 
seorang pembaca biasanya harus membaca dua tiga kali atau 
lebih, sedangkan untuk memahami fiksi populer seorang 
pembaca cukup membaca satu kali saja. 

Adanya perbedaan tingkat kesulitan itulah sebenarnya 
yang merupakan dasar pembedaan antara fiksi serius dan fiksi 
populer. Perbedaan tingkat kesulitan itu terjadi karena 
karakteristik dua jenis karya fiksi tersebut juga berbeda. Yang 
segera dapat dirasakan, perbedaan itu tampak pada beberapa 
hal berikut. Pertama, fiksi populer hanya sebatas 
menceritakan sesuatu, sedangkan fiksi serius juga 
menceritakan sesuatu, tetapi di dalam menceritakan sesuatu 
itu fiksi serius menggunakan fakta-fakta dan sarana-sarana 
cerita yang lebih rumit hingga untuk memahami temanya pun 
harus melewati langkah-langkah analisis yang serius pula. 
Kedua, fiksi populer menggambarkan tokoh yang stereotip 
(pada umumnya), sedangkan fiksi serius menggambarkan tipe 
tokoh. Dengan penggambaran yang stereotip, fiksi populer 
sebenarnya hanya mengulang-ulang cerita-cerita dalam karya 
fiksi yang sudah ada sebelumnya. Sebaliknya, dengan 
menggambarkan tipe tokoh, fiksi serius menghadirkan 
keunikan tokoh tersebut. Di pihak lain, keunikan tipe tokoh 
tersebut bisa dirasakan dan kemudian dipahami oleh 
pembaca, di mana saja dan kapan saja. Pembaca akan tetap 
bisa menikmati fiksi serius meskipun karya itu telah terbit 
berpuluh tahun sebelumnya. Kenyataan yang demikian 
menunjukkan bahwa di dalam fiksi serius terkandung dua sifat 
sekaligus, yaitu unik dan universal. 

 
3. Cerpen 

Cerita pendek menurut Oemarjati (1991: 41) 
merupakan salah satu ragam sastra, karena menunjuk pada 
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keanekaan jenis karya tulis, selain cerita bersambung, sajak, 
novel, cerita rekaan, dan sejenisnya. Istilah ragam dibedakan 
dari “genre” yang lazimnya diartikan sebagai “bentuk” sastra, 
seperti prosa, puisi, dan drama. 

Cerita pendek merupakan cerita fiksi bentuk prosa yang 
singkat padat, dengan unsur cerita berpusat pada satu 
peristiwa pokok sehingga jumlah dan pengembangan pelaku 
terbatas, dan keseluruhan ceritanya memberikan kesan 
tunggal. Ciri utama cerita pendek dari segi struktur luar dapat 
dikenali dari bentuk yang singkat dan padat, sedangkan dari 
segi struktur dalam dapat dikenali bahwa ceritanya berpusat 
pada satu konflik pokok. Kedua macam ciri utama cerita 
pendek ini dapat memberikan peluang bagi ragam cerita 
pendek itu sendiri dalam menangkap dan mengungkap 
berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia.  

Menurut Nuryatin (1989: 225-226), cerita pendek ialah 
kisahan pendek yang dimaksudkan untuk memberikan kesan 
tunggal yang dominan, dan yang berpusat pada satu tokoh 
dalam satu situasi dan pada satu ketika. Ciri lain cerita pendek 
ialah kepaduan, yakni menampilkan tokoh atau kelompok 
tokoh secara kreatif dalam satu latar dan lewat lakuan lahir 
atau batin dalam satu situasi; sedangkan inti cerita pendek 
adalah tikaian dramatik, yaitu pembenturan antara kekuatan 
yang berlawanan. Dengan kata lain, tikaian tersebut sering 
juga disebut dengan istilah konflik cerita, yaitu terjadinya 
konflik batin pada diri setiap tokoh atau konflik antara tokoh 
yang satu dengan tokoh lainnya.   

Dalam cerita pendek dikisahkan salah satu momen 
dalam kehidupan manusia. Waktu penceritaannya pendek, 
jumlah baris (halamannya) pendek dapat dibaca dalam “a 
single setting” (Waluyo, 2002: 33). Ian Reid (1977: 54). 
menyebutkan tiga kualitas yang esensial dari cerita pendek, 
yakni (1) adanya kesan (impresi) yang menyatu dalam diri 
pembaca; (2) adanya konsentrasi dari krisis (konflik); dan (3) 
adanya pola (desain) yang harmonis (unity of impresion, 
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concentrating of crisis, and symmetry of design. Jassin (1983: 
71) menjelaskan bahwa dalam cerita pendek, pengarang 
mengambil seri ceritanya saja. Karena itu, ceritanya pendek 
(singkat) saja. Kejadian-kejadian perlu dibatasi, yakni dibatasi 
pada kejadian-kejadian yang benar-benar dianggap penting 
untuk membentuk kesatuan cerita. Di samping itu, cerita harus 
diperhatikan agar tidak mengurangi kebulatan cerita dan 
biasanya berpusat pada tokoh utama dari awal hingga akhir.  

Cerita pendek terjadi pemusatan perhatian pada satu 
tokoh saja yang ditempatkan pada situasi sehari-hari tetapi 
posisinya sangat menentukan (artinya menentukan perubahan 
dalam perspektif, kesadaran baru, dan keputusan). Dalam 
cerita pendek, sering dijumpai penyelesaian cerita yang 
mendadak dan penyelesaian cerita itu bersifat open ending 
(terbuka untuk diselesaikan sendiri oleh pembaca). Ceita 
pendek menggunakan bahasa yang sederhana tetapi sugestif. 
Hartoko (1986: 132) menyebutkan bahwa cerita pendek 
pertama kali muncul di Amerika Serikat pada abad XIX dan 
kemudian dipopulerkan oleh Edgar Allan Poe dan Nathaniel 
Hawthorne (keduanya kemudian dipandang sebagai guru dan 
tokoh utama yang mempopulerkan cerita pendek   

Definisi cerita pendek yang cukup lengkap adalah yang 
diberikan oleh Edgar Allan Poe yang kemudian dikutip oleh. 
Hudson (1953: 338). Ia menyatakan sebagai berikut: 

Cerita pendek merupakan cerita berbentuk prosa “yang 
memerlukan waktu setengah jam sampai satu atau dua jam 
dalam membacanya”. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan 
bahwa cerita pendek merupakan cerita yang dapat dengan 
mudah dibaca dalam waktu sekali duduk. Namun, ciri khas 
cerita pendek yang dikatakan ringkas atau tidak 
membutuhkan waktu lama untuk membacanya tersebut 
mengalami perubahan. Perubahan tersebut sejalan dengan 
perkembangan dari beberapa karakteristik organisme cerita 
pendek. Cerita pendek yang sesungguhnya bukanlah semata-
mata sebuah novel dalam ukuran kecil, atau ringkasan dalam 
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ukuran tiga puluh halaman yang telah menjadi sama efektifnya 
atau mungkin lebih efektif dibaca dibandingkan yang 
berhalaman tiga ratusan.   

Tentang gagasan yang dikemukakan dalam cerita 
pendek, Hudson menyatakan bahwa gagasan itu harus hanya 
satu kesatuan. Ia menyatakan: 

Cerita pendek harus mengandung sebuah gagasan yang 
perlu diinfromasikan dan itu merupakan satu-satunya gagasan 
yang dapat digarap untuk mencapai simpulan yang logis 
dengan satu tujuan yang pasti dan metode yang langsung  

Sementara itu, Damono (1980: 25) mengemukakan 
bahwa cerita pendek, sebagaimana halnya karya sastra lainnya 
memiliki pertautan budaya dengan tempat tumbuhnya karya 
tersebut. Oleh karena itu, cerita pendek dan karya sastra pada 
umumnya tidak akan dapat dipahami secara lengkap apabila 
dipisahkan dari lingkungan kebudayaan, atau peradaban yang 
telah menghasilkannya. Kehadiran cerita pendek tidak akan 
terlepas dari situasi budaya masyarakat pada setiap 
zamannya. Hal ini berarti setiap karya sastra mengandung 
unsur kreativitas, baik menyangkut permasalahannya maupun 
media bahasa yang digunakan, sedangkan peristiwa yang 
ditampilkan dapat menunjuk ke masa silam, masa kini, atau 
pun masa yang akan datang. Mengingat di dalamnya 
terkandung unsur kreativitas, maka cerita pendek mempunyai 
peranan penting dalam pengembangan budaya bangsa. 
Dengan membaca cerita pendek, orang akan tergugah 
terhadap suatu ide atau gagasan baru, suatu kemungkinan 
baru, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan 
kemampuan berpikir yang lebih dinamis. 

Tentang ciri-ciri cerita pendek. Tarigan (1984: 177) 
memberikan penjelasan antara lain sebagai berikut: (1) 
singkat padu, dan intensif (brevity, unity, dan intensity); (2) 
memiliki unsur utama berupa adegan, tokoh, dan gerak (scene, 
charater, dan action); (3) bahasanya tajam, sugestif, dan 
menarik perhatian (incisive, suggestive, dan alert); (4) 
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mengandung impresi pengarang tentang konsepsi kehidupan; 
(5) menimbulkan efek tunggal dalam pikiran pembaca; (6) 
mengandung detil dan inseden yang benarbenar terpilih; (7) 
memiliki pelaku utama yang menonjol dalam cerita; (8) 
menyajikan kebulatan efek dan kesatuan emosi.  

Menurut panjangnya cerita, cerita pendek dapat 
diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni (1) cerita pendek 
yang pendek (short-short story) dan (2) cerita pendek yang 
panjang (long short story) ( Tarigan, 1984: 179). Yang  pendek 
memiliki kurang lebih 5.000 kata-kata (kurang lebih 12 
halaman folio). Yang penjangnya 50 sampai 90 halaman folio 
dapat diklasifikasikan sebagai novelet, sedangkan lebih dari 
itu diklasifikasikan sebagai novel. Sementara itu, tentang 
panjangnya cerita pendek ini, Ian Reid menyebutkan antara 
1.600 kata hingga 20.000 kata (1977: 10); sedangkan oleh 
Tasrif seperti yang dikutip Mochtar Lubis menyatakan bahwa 
panjang cerita pendek antara 500 sampai 32.000 kata. 
Pendpata ini didasarkan atas naskah-naskah Sugerson (1981: 
12). Notosusanto(1984: 170-171) menyebutkan cerita pendek 
kurang lebih memiliki 5.000 kata atau 17 halaman  kuarto 
spasi rangkap yang terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri 
(dalam Tarigan, 1984: 176). Sementara  Tarigan sendiri 
menyatakan bahwa panjang cerita pendek kurang lebih 10.000 
kata (bandingkan dengan novel yang memiliki 35.000 kata); 
30 halaman kertas folio (bandingkan dengan novel sepanjang 
1000 halaman); dibaca dalam 10-30 menit (bandingkan 
dengan novel yang menghabiskan 120 menit); mempunyai 
impresi tunggal (bandingkan dengan novel yang impresinya 
lebih dari satu); seleksi sangat ketat (dalam novel lebih 
longgar); dan kelajuan cerita sangat cepat (dalam novel 
kelajuannya lebih lamban). Perbedaan pendapat tentan 
panjang cerita pendek kiranya dapat dirangkum dalam 
pandangan bahwa cerita pendek memiliki kepanjangan antara 
10 sampai 30 halaman folio spasi rangkap. 
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Meski hal-hal yang telah dibicarakan pada bagian 
sebelumnya berlaku sama, baik pada novel maupun cerpen, 
dua genre ini tetap tidak dapat dipukul rata. Ketidaksamaan 
sifat ini pula yang melAndasi perbedaan pendekatan bagi 
keduanya. Perbedaan paling jelas dari novel dan cerpen 
tampak dari panjang-pendeknya. Lazimnya, cerpen terdiri atas 
lima belas ribu kata atau sekitar lima puluhan halaman. Novel 
tersingkat terdiri atas tiga puluh ribu kata atau seratusan 
halaman. Jenis yang terdapat di antara dua kategori tersebut 
dinamakan cerpen panjang, novella (nouvelle atau novelette), 
dan novel pendek. Perbedaan lain di luar ukuran panjang sulit 
diketahui, tetapi ada. Kadangkala kita mendengar opini yang 
mengatakan bahwa cerpen adalah novel yang diperluas atau 
novel tak lebih sekadar cerpen yang diperpanjang. Penilaian 
semacam ini didasarkan pada kriteria lain di luar ukuran 
panjang. 

Persoalannya, fiksi tidak memiliki bentuk tetap sehingga 
tidak dapat diperlakukan seperti simfoni atau soneta yang 
secara fisik mudah dihedakan. Perbedaan mendasar antara 
cerpen dengan novel telah berevolusi dan berkembang lebih 
dari sekadar perbedaan ukuran. Misalnya, ukuran novel yang 
panjang memungkinkan pengarang untuk mengisahkan topik-
topik tertentu di dalamnya; sejarah sate keluarga contohnya. 
Pengarang tidak dapat melakukan hal ini lewat cerpen. 
Keterbatasan dari segi bentuk juga dapat berdampak pada hal-
hal lain karena para pengarang mampu mengubah 
keterbatasan ini menjadi kelebihan. Ukuran cerpen yang 
mengungkung memaksa para pengarang untuk berkarya 
melampaui kemampuannya. Seiring dengan berlalunya 
kreativitas para pengarang demi mendobrak berbagai 
keterbatasan, banyak bermunculan pernak-pernik menarik 
yang menghiasi karya sastra. Hal-hal tersebut berdampak baik 
yaitu bertambahnya kepuasan dan pengetahuan yang 
diperoleh pembaca. Dalam bagian ini akan dibahas berbagai 
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hal tipikal pada cerpen. Untuk novel, uraian akan dilakukan 
pada bab selanjutnya. 

Satu yang terpenting, cerita pendek haruslah berbentuk 
‘padat’. Jumlah kata dalam cerpen harus lebih sedikit 
ketimbang jumlah kata dalam novel. Setiap bab dalam novel 
menjelaskan unsurnya satu demi satu. Sebaliknya, dalam. 
cerpen, pengarang menciptakan karakter-karakter, seinesta 
mereka, dan tindakan-tindakannya sekaligus, secara ber-
samaan. Sebagai konsekuensinya, bagian-bagian awal dari 
sebuah cerpen harus lebih padat ketimbang novel. 

Umumnya, pembacaan cerpen membutuhkan waktu 
singkat. Cerpen hanya dilengkapi dengan detail-detail terbatas 
sehingga tidak dapat mengulik perkembangan karakter dari 
tiap tokohnya, hubungan-hubungan mereka, keadaan sosial 
yang rumit, 'atau kejadian yang telah berlangsung dalam 
kurun waktu yang lama dengan panjang lebar. Lalu, apa yang 
melengkapi sebuah cerpen? Menurut ulasan Edgar Allan Poe 
(1842) atas karya Nathaniel Hawthorne yang berjudul Twice-
Told Tales, keunggulan cerpen atas novel terletak pada 
fisiknya yang ringkas. Cerpen dapat dibaca hanya dengan 
sekali duduk sehingga efek ‘kebersatuan’-nya akan lebih terasa 
ke pembaca. Menurut Poe, untuk memunculkan efek ini, 
pengarang hendaknya tidak berboros-boros kata. Menurutnya, 
“Jika kalimat pertama yang dituliskan seorang pengarang 
sengaja dibuat tidak menimbulkan efek, sama saja ia telah 
jatuh pada langkah pertama. Langsung maupun tidak, 
keseluruhan komposisi cerpen hendaknya ditujukan untuk 
memenuhi tuntutan awal (desain awal saat pengarang berniat 
menulisnya)”. Poe mengutarakan bahwa ada dua ‘efek’ yang 
cocok dimunculkan pada cerpen. Efek pertama adalah ‘hasrat’ 
atau yang diuraikannya sebagai ‘kengerian’, sedangkan efek 
kedua adalah ‘kebenaran’ atau ‘usaha untuk menjelaskan 
secara cerdas’ seperti yang ada pada cerita detektif. 

Hukum Poe mengenai ‘kebersatuan’ tidak terbukti valid. 
Sejarah menyaksikan bahwa sejak zamannya pulalah cerpen 
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mengalami perubahan signifikan. Bahkan, pada hingga akhir 
abad ke-19, bentuk-bentuk cerpen mulai menunjukkan ke-
ragaman. Sejarah cerpen sangatlah rumit. Sebagian kerumitan 
tersebut disebabkan lompatan zaman. Kerumitan sisanya 
disumbangkan oleh genre-genre sastra di luar cerpen dan fiksi-
fiksi dari daerah lain. Selain mengulas sisi kesejarahan cerpen, 
ada baiknya kita membandingkan cerpen-cerpen modern 
dengan cerpen-cerpen karya Edgar Allan Poe. 

Menurut teori Poe, cerita dalam cerpen dilingkupi oleh 
dua efek yaitu ‘kengerian’ dan ‘kecerdasan’. Dua efek ini 
menguras habis emosi dan intelegensi pembaca. Berlawanan 
dengan hukum Poe, cerpen-cerpen Hawthorne (yang diulas 
oleh Poe) dan lalu cerpen-cerpen sesudahnya lebih sering 
disatukan oleh ‘tema’. Apa yang paling diintikan oleh cerpen 
bukanlah efek melainkan ‘pemahaman’ yang sebagian di 
antaranya menyangkut masalah nilai. Buktinya, beberapa 
cerpen Poe dibangun dengan pondasi tema 

Realisme bukanlah sekadar gaya. Realisme bukan hanya 
mantel keserupaan yang dapat memoles sebuah cerita. 
Perbedaan yang ada amat sangat mendasar sifatnya. Ketika 
membaca karya-karya Poe dan Hawthorne, kita akan tahu 
bahwa dua pengarang ini mereka-reka kejadian dan 
menyusunnya dengan tujuan membangun tema atau efek 
emosional. Akan tetapi, sebuah cerita realis sengaja mem-
perlihatkan diri lewat kejadian tertentu sehingga struktur rasa 
dan makna kejadian tersebut harus benar-benar dimengerti. 
Walau terkadang dimulai dengan satu kejadian aktual, cerita 
realis bukanlah sekadar pencatat bagi kejadiankejadian 
macam ini. Seorang pengarang realis wajib menampakkan 
makna melalui berbagai detail yang signifikan, perkembangan 
konflik yang memuncak, dan plot yang mengerucut tanpa 
harus merobohkan keserupaan cerita karangannya. Oleh 
karena mengeksplorasi realitas, mengandung atmosfer 
realitas, dan tersusun atas berbagai gaya bahasa dan 
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maknanya (misalnya alegori) cerita menjadi dua kali lebih 
realistis. 

Perbedaan ketiga hanya terjadi pada segelintir cerita 
modem (jumlahnya tidak lebih dari separo). Bagi pembaca-
pembaca tertentu, cerita-cerita ini bagaikan link pada puisi 
atau kuartet biola pada musik karena mengilustrasikan genre 
dengan jalan yang termurni dan terbaik. Meski demikian, bagi 
beberapa pembaca pemula, cerita-cerita ini akan terasa tanpa 
alur dan tidak berujung. Sebabnya, pola eksternal yang mereka 
gunakan untuk membentuk cerita ini sama sekali berbeda 
(dari segi kerapian) jika dibandingkan dengan cerita-cerita 
kebanyakan. Alur yang mengalir dalam ceritacerita ini bersifat 
fragmentaris, terbelah, dan cenderung inkonklusif. Butuh 
waktu yang lama untuk menelisik tokohtokoh, atmosfer, atau 
hubungan-hubungan emosional dalam cerita-cerita ini meski 
sesungguhnya pola yang diterapkan di dalamnya masih 
bersifat koheren dan lengkap.  

Seorang pengarang cerita ‘terencana’ terkonsentrasi 
pada satu tujuan yaitu ‘mengomunikasikan’ makna kejadian-
kejadian yang ia tuliskan. Pengarang seperti ini merasa bahwa 
tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian dalam ceritanya haruslah 
mirip dengan dunia nyata. Akan tetapi, berhubung si 
pengarang tersebut adalah seniman dan bukan reporter dan 
memandang karyanya sebagai seni (bukan fakta), ia tidak 
merasa perlu untuk mereproduksi segala ‘ketidakcocokan’ 
dalam dunia. Pengarang ‘terencana’ mirip dengan seorang 
pecatur karena ia lebih suka mengontrol permainan. 
Sebaliknya, seorang pengarang Chekhovian lebih mirip 
pemain poker karena selalu berada dalam bahaya. Satu yang 
harus dimengerti, distingfikasi seperti di atas tidak mutlak 
adanya. Cerita yang tidak memiliki rencana atau bentuk akan 
menjadi tidak bermakna. Sebaliknya, cerita yang terencana 
terlalu ketat juga akan kehilangan nyawa. 

Kewajiban seorang pengarang cerpen untuk 
mengeksplorasi kelebihan sekaligus mengatasi kekurangan 
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ketika menulis cerpen (yang secara fisik pendek). Dari poin 
pertama ini kita tahu bahwa untuk kemudian, genre cerpcn 
berkembang pesat dengan berbagai keunikannya. Cerpen 
tersatukan melalui ‘tema’ dan ‘efek’. Cerpen bergaya padat; 
salah satu perangkat kepadatan yang lazim digunakan di 
dalamnya adalah simbolisme. Cerpen tersusun atas berbagai 
macam tingkatan; ia menggugah kepekaan realisme pembaca, 
pemahamannya, emosinya, dan kepekaan moralnya secara 
simultan. Cerpen memiliki efek mikrokosmis karena mampu 
mengungkap satu makna yang demikian besar melalui 
sepotong kejadian saja. Meski semua keunikan di atas 
bukanlah milik cerpen semata-mata dan meski tidak semua 
cerpen mengandung keunikan tersebut, keunikan-keunikan 
tersebut sangat lekat dengan genre ini dan pantas diberi 
perhatian lebih oleh pembaca. 

 
4. Novel 

Kata novel berasal dari kata Latin novellus yang 
diturunkan pula dari kata novies yang berarti baru. Dikatakan 
baru karena jika dibandingkan dengan jenis-jenis sastra 
lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain, maka jenis novel ini 
kemudian muncul. Menurut Robert Liddell (dalam Tarigan, 
1984: 164), 

Novel merupakan salah satu jenis karangan prosa. Hal 
tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jassin (1977: 
64), yaitu novel merupakan karangan prosa yang bersifat 
cerita yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari 
kehidupan orang-orang (tokoh), luar biasa karena kejadian ini 
terlahir dari suatu konfliik, suatu pertikaian, yang 
mengalihkan jurusan nasib tokoh tersebut. Menurut Suroto 
(1990:4), karangan prosa adalah karangan yang 
menerangjelaskan secara terurai mengenai suatu masalah 
atau hal atau peristiwa dan lain-lain. Novel tergolong ke dalam 
jenis karagan prosa baru. Lebih lanjut dijelaskan beberapa ciri 
dari prosa baru antara lain: (1) prosa baru bersifat dinamis 
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yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan 
masyarakatnya; (2) masyarakatnya sentris, yaitu cerita 
mengambil bahan dari kehidupan masyarakat sehari-hari; (3) 
bentuknya roman, novel, cerpen, kisah, drama; (4) terutama 
dipengaruhi kesusastraan barat; dan (5) diketahui siapa 
pengarangnya karena dinyatakan dengan jelas.  

Ada beragam istilah novel yang dikenal di beberapa 
negara. Dalam Bahasa Jerman disebut novelle. Sedangkan 
dalam bahasa perancis disebut nouvelle. Kedua istilah tersebut 
dipakai dalam pengertian yang sama yaitu prosa yang agak 
panjang dan sederhana karena hanya menceritakan maksud 
kejadian yang memunculkan suatu konflik yang 
mengakibatkan adanya perubahan nasib pelakunya. Dalam 
bahasa Italia, novel disebut novella. Secara harfiah novella 
berarti sebuah barang baru yang kecil, dan kemudian diartikan 
sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa (Abrams, 1981: 
119). Dalam perkembangannya, istilah novella dan novelle 
mengandung pengertian yang sama dengan istilah Indonesia 
novelet, yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya 
cukupan, tidak terlalu panjang, nam un juga tidak terlalu 
pendek (Nurgiyantoro, 2002: 9). 

Berkaitan dengan pengertian novel sebagai karya sastra 
berbentuk prosa fiksi, perlu juga dipahami terlebih dahulu 
pengertian fiksi. Abrams (1971:59) menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan fiksi adalah: 

Fiction in the inclusive sense, is any narrative which 
is feigned or invented rather than historically or 
factually true. In most present day discussion, 
however, the term fiction is applied primarily to 
prose narrative (the novel and the story), and is 
sometimes used simply as synonym for novel. 
  

Berdasarkan pendapat Abrams dapat dijelaskan bahwa 
fiksi adalah cerita rekaan atau dibuat-buat, sedangkan yang 
termasuk fiksi adalah novel dan cerpen. Namun, kadangkala 
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fiksi juga sering digunakan sebagai sinonim dari novel. Waluyo 
(2009:1) sependapat dengan Abrams, bahwa yang dimaksud 
karya fiksi adalah fiksi dari kata fiction yang artinya hasil 
khayalan atau sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Cerita-
cerita sastra, seperti roman, novel, dan cerita pendek 
diklasifikasikan sebagai prosa fiksi, sedangkan prosa yang 
bukan karya sastra yang merupakan deskripsi dari kenyataan 
dinyatakan prosa non fiksi, misalnya: biografi, catatan harian, 
laporan kegiatan, dan sebagainya yang merupakan karya yang 
bukan hasil imajinasi. 

Selanjutnya Wardhani (2009:13) menjelaskan tentang 
kedudukan prosa dengan istilah fiksi yang diramu dari 
beberapa pendapat ahli sastra sebagai berikut. 

Ahli sastra sering menyebut prosa dengan istilah fiksi, 
teks naratif, atau wacana naratif. Istilah fiksi dipergunakan 
untuk menyebutka karya naratif yang isisnya perpaduan 
antara kenyataan dan imajinatif. Tidak semua fiksi 
sepenuhnya merupakan khayalan. Dunia fiksi berada di 
samping dunia realitas. Pengarang dalam menciptakan karya 
sastranya selalu menghubungkan tokoh-tokoh, latar peristiwa, 
dengan tokoh, latar dan peristiwa seperti yang ada dalam 
kehidupan nyata. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa 
novel merupakan salah satu jenis karya fiksi, namun dalam 
perkembangannya novel dianggap bersinonim dengan fiksi, 
sehingga fiksi berlaku juga bagi novel. 

Abrams (1971:110) juga menjelaskan bahwa novel 
adalah cerita pendek yang diperpanjang, dan yang setengah 
panjang disebut roman. 

The term of novel is no applied to greas variety of 
writings that have in common only the attribute of 
being extended works of prose fiction. As an 
extended narrative, the novel is distinguished from 
the shortstory and from the work of middle length 
called the novellet . 



107 

Fiksi merupakan salah satu genre sastra yang kian 
berkembang dan digemari masyarakat. Hal itu disebabkan 
dalam karya fiksi disuguhkan berbagai masalah kehidupan 
dalam hubungannya dengan sesame dan lingkungan. Menurut 
Nurgiyantoro (1995: 163), dalam novel disajikan sebuah 
dunia, dunia imajiner yang dibangun melalui cerita, tokoh, 
peristiwa demi peristiwa, dan latar yang semuanya bersifat 
imajiner.  

Senada dengan hal tersebut, Goldmann menjelaskan 
bahwa novel didefinisikan sebagai cerita mengenai pencarian 
yang terdegradasi akan nilai-nilai yang otentik dalam dunia 
yang juga terdegradasi (Faruk, 2010:73-74). Pencarian 
tersebut dilakukan oleh seorang hero yang problematik. Lebih 
lanjut dijelaskan, nilainilai yang otentik itu adalah totalitas 
yang secara tersirat muncul dalam novel, nilainilai yang 
mengorganisasi sesuai dengan mode dunia sebagai totalitas. 
Nilai-nilai otentik itu hanya dapat dilihat dari kecenderungan 
terdegradasinya dunia dan problematikanya sang hero. 
Karena itu, nilai-nilai itu hanya ada dalam kesadaran penulis/ 
pengarang/ novelis, dengan bentuk konseptual dan abstrak. 

 Tarigan, (1984: 164) menjelaskan mengenai pengertian 
novel yang merupakan suatu cerita prosa yang fiktif dalam 
panjang yang tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak, 
serta adegan kehidupan nyata yang representative dalam 
suatu alur atau suatu keadaan yang agak kacau dan kusut. 
Selain itu, dalam buku “The Advance Learner‟s Dictonary of 
Current English”, dapat diperoleh keterangan yang 
menyatakan bahwa novel adalah suatu cerita dengan suatu 
alur, cukup panjang mengisi satu buku atau lebih, yang 
menggarap kehidupan pria dan wanita yang bersifat imajinatif. 

Pada kenyataannya, novel juga lahir karena adanya 
reaksi terhadap suatu keadaan di dalam masyarakat sehingga 
novel menceritakan latar kehidupan manusia di dalam 
masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Rampan (1984:7) 
yang menyatakan bahwa novel adalah penggambaran 
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lingkungan kemasyarakatan serta jiwa tokoh yang hidup di 
suatu masa di suatu tempat. Secara sosiologis, manusia 
manusia dan peristiwa dalam novel adalah pantulan realitas 
yang dicerminkan olehpengarang dari suatu keadaan tertentu 
dalam suatu masyarakat dan tempat tertentu. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa novel 
merupakan karangan yang melukiskan perbuatan pelakunya 
menurut isi dan jiwanya masing-masing yang diolah menjadi 
sebuah kisah sesuai dengan tujuan pengarang. 

Menurut Sumardjo (1983: 10-11), ada dua jenis novel, 
yaitu novel pop dan novel serius. Penjelasannya sebagai 
berikut: 
a. Novel Pop 

Ada beberapa ciri dari novel pop, yaitu: (1) temanya 
selalu menceritakan kisah asmara belaka tanpa masalah lain 
yang lebih serius; (2) terlalu menekankan plot cerita sehingga 
mengabaikan karakterisasi, problematika kehidupan dan 
unsur novel lainnya; (3) biasanya cerita disampaikan dengan 
gaya emosional; (4) cerita yang dibahas kadang tidak nyata 
dalam kehidupan; (5) karena cerita ditulis untuk konsumsi 
massa, maka pengarang rata-rata tunduk pada hukum cerita 
konvensional; (6) bahasa yang dipakai adalah bahasa aktual, 
yang hidup di kalangan muda-mudi kontemporer. 
b. Novel Serius 

Ada beberapa ciri dari novel serius, yaitu: (1) tema tidak 
hanya berputar pada masalah cinta tetapi juga membuka diri 
terhadap semua masalah yang penting untuk 
menyempurnakan hidup manusia; (2) cerita diimbangi dengan 
bobot lain selain alur cerita, seperti karakterisasi, setting 
cerita, tema, dan sebagainya; (3) selalu membahas masalah 
secara mendalam dan mendasar; (4) peristiwa yang ada daam 
cerita bias dialami atau sudah dialami oleh manusia pada saat 
kapan saj; (5) selalu bergerak, segar, baru dan inovatif; (6) 
bahasa yang dipakai adalah bahasa standar, bukan mode 
sesaat. 
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Selain jenis-jenis novel tersebut, Goldmann juga 
mengklasifikasikan novel menjadi tiga macam, yaitu: 
a. Novel Idealisme Abstrak 

Jenis novel ini menampilkan tokoh yang ingin bersatu 
dengan dunia, karena itulah novel ini masih memperlihatkan 
suatu idealisme. Akan tetapi, karena persepsi tokoh itu tentang 
dunia bersifat subjektif, didasarkan pada kesadaran yang 
sempit, idealismenya menjadi abstrak. 
b. Novel Romantisme Keputusasaan 

Jenis novel ini menampilkan kesadaran hero yang 
terlampau luas. Kesadarannya lebih luas daripada dunia 
sehingga menjadi berdiri sendiri dan terpisah dari dunia. 
Itulah sebabnya, sang hero cenderung pasif dan cerita 
berkembang menjadi analisis psikologis semata-mata. 
c. Novel Pendidikan 

Pada jenis novel ini, sang hero di satu pihak mempunyai 
interioritas, tetapi di lain pihak juga ingin bersatu dengan 
dunia. Karena ada interaksi antara dirinya dengan dunia, hero 
itu mengalami kegagalan namun dia menyadari penyebab dari 
kegagalan tersebut. 

Oleh karena bentuknya yang panjang, novel tidak dapat 
mewarisi kesatuan padat yang dipunyai cerpen. Novel juga 
tidak mampu menjadikan topiknya menonjol seperti prinsip 
mikrokosmis cerpen. Sebaliknya, novel mampu menghadirkan 
perkembangan satu karakter, situasi sosial yang rumit, 
hubungan yang melibatkan banyak atau sedikit karakter, dan 
berbagai peristiwa ruwet yang terjadi beberapa tahun silam 
secara lebih mendetil. Ciri khas cerpen terletak pada 
kekuatannya yang mampu menghadirkan sesuatu lebih dari 
yang is ceritakan, sedangkan ciri khas novel ada pada 
kemampuannya untuk menciptakan satu semesta yang 
lengkap sekaligus rumit. Ini berarti bahwa novel lebih mudah 
sekaligus lebih sulit dibaca jika dibandingkan dengan cerpen. 
Dikatakan lebih mudah karena novel tidak dibebani tanggung 
jawab untuk menyampaikan sesuatu dengan cepat atau 
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dengan bentuk padat dan di katakan lebih sulit karena novel 
dituliskan dalam skala besar sehingga mengandung satuan-
satuan organisasi yang lebih luas ketimbang cerpen. 
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RANGKUMAN 

Fiksi sering disebut juga dengan cerita rekaan, 
merupakan cerita dalam prosa, hasil olahan pengarang 
berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaiannya tentang 
peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, ataupun pengolahan 
tentang peristiwa-peristiwa yang hanya berlangsung dalam 
khayalan. Berdasarkan tingkat kerumitannya, fiksi dibagi 
menjadi dua yaitu fiksi serius dan fiksi populer. Pertama, fiksi 
populer hanya sebatas menceritakan sesuatu, sedangkan fiksi 
serius juga menceritakan sesuatu, tetapi di dalam 
menceritakan sesuatu itu fiksi serius menggunakan fakta-fakta 
dan sarana-sarana cerita yang lebih rumit hingga untuk 
memahami temanya pun harus melewati langkah-langkah 
analisis yang serius pula. Kedua, fiksi populer menggambarkan 
tokoh yang stereotip (pada umumnya), sedangkan fiksi serius 
menggambarkan tipe tokoh. Dengan penggambaran yang 
stereotip, fiksi populer sebenarnya hanya mengulang-ulang 
cerita-cerita dalam karya fiksi yang sudah ada sebelumnya. 
Sebaliknya, dengan menggambarkan tipe tokoh, fiksi serius 
menghadirkan keunikan tokoh tersebut. Di pihak lain, 
keunikan tipe tokoh tersebut bisa dirasakan dan kemudian 
dipahami oleh pembaca, di mana saja dan kapan saja. Pembaca 
akan tetap bisa menikmati fiksi serius meskipun karya itu 
telah terbit berpuluh tahun sebelumnya. Kenyataan yang 
demikian menunjukkan bahwa di dalam fiksi serius 
terkandung dua sifat sekaligus, yaitu unik dan universal. 

Dalam buku ini, ada dua klasifikasi prosa fiksi yang 
dijelaskan yaitu cerpen dan novel. Cerita pendek merupakan 
cerita fiksi bentuk prosa yang singkat padat, dengan unsur 
cerita berpusat pada satu peristiwa pokok sehingga jumlah 
dan pengembangan pelaku terbatas, dan keseluruhan 
ceritanya memberikan kesan tunggal. Ciri utama cerita pendek 
dari segi struktur luar dapat dikenali dari bentuk yang singkat 
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dan padat, sedangkan dari segi struktur dalam dapat dikenali 
bahwa ceritanya berpusat pada satu konflik pokok. Kedua 
macam ciri utama cerita pendek ini dapat memberikan 
peluang bagi ragam cerita pendek itu sendiri dalam 
menangkap dan mengungkap berbagai peristiwa dalam 
kehidupan manusia. 

Kata novel berasal dari kata Latin novellus yang 
diturunkan pula dari kata novies yang berarti baru. Dikatakan 
baru karena jika dibandingkan dengan jenis-jenis sastra 
lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain, maka jenis novel ini 
kemudian muncul. Novel merupakan salah satu jenis karangan 
prosa. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh H.B 
Jassin (1977: 64), yaitu novel merupakan karangan prosa yang 
bersifat cerita yang menceritakan suatu kejadian yang luar 
biasa dari kehidupan orang-orang (tokoh), luar biasa karena 
kejadian ini terlahir dari suatu konfliik, suatu pertikaian, yang 
mengalihkan jurusan nasib tokoh tersebut. Menurut Suroto 
(1990:4), karangan prosa adalah karangan yang 
menerangjelaskan secara terurai mengenai suatu masalah 
atau hal atau peristiwa dan lain-lain. Novel tergolong ke dalam 
jenis karagan prosa baru. Lebih lanjut dijelaskan beberapa ciri 
dari prosa baru antara lain: (1) prosa baru bersifat dinamis 
yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan 
masyarakatnya; (2) masyarakatnya sentris, yaitu cerita 
mengambil bahan dari kehidupan masyarakat sehari-hari; (3) 
bentuknya roman, novel, cerpen, kisah, drama; (4) terutama 
dipengaruhi kesusastraan barat; dan (5) diketahui siapa 
pengarangnya karena dinyatakan dengan jelas. 
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EVALUASI 

Untuk menyempurnakan pemahaman mahasiswa pada 
materi fiksi ini, kerjakan tugas berikut: 
1. Kemukakan hakikat fiksi jika berangkat dari anggapan 

bahwa sastra merupakan karya yang mewakili suatu 
realitas sosial! 

2. Berikan masing-masing satu contoh dari fiksi serius dan 
fiksi populer! 

3. Kemukakan beberapa karakteristik cerpen yang 
membedakannya dengan novel! 

4. Kemukakan pendapatmu mengenai kedalaman 
penggambaran realitas sosial antara cerpen dan novel! 

5. Kemukakan pentingnya kelengkapan unsur-unsur intrinsik 
dan ekstrinsik di dalam sebuah karya sastra (prosa)! 

6. Kemukakan hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang 
mahasiswa dalam melestarikan kebudayaan lokal! 

7. Setelah membaca cerita pendek “Rumah Tripleks” 
temukanlah nilai religius lainnya yang senantiasa dijunjung 
tinggi masyarakat Makassar di dalam cerita pendek 
tersebut!  
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BAB IV 

MEMBACA FIKSI 
Sebagai Bentuk Apresiasi 

A. Pengantar 
Buku ini ditulis dengan maksud untuk membantu 

mahasiswa dalam membaca dan kemudian memahami karya 
fiksi serius. Mungkin terasa aneh bahwa untuk memahami 
karya fiksi serius saja seorang mahasiswa perlu panduan. 
Bukankah ketika dibaca oleh seorang pembaca karya fiksi itu 
telah memberikan informasi secara penuh dan langsung 
padanya? Bukankah tanpa buku panduan mahasiswa sudah 
mampu memahami karya fiksi serius yang dibacanya? 
Mungkin untuk beberapa mahasiswa memang demikian 
adanya. 

Namun, penting dicermati bahwa tidak semua 
mahasiswa juga pembaca karya fiksi pada umumnya adalah 
orang yang memiliki keahlian tertentu dalam membaca karya 
fiksi serius. Pada umumnya, mereka membaca karya fiksi 
serius sebatas untuk mengetahui ceritanya. Padahal, cerita 
hanyalah salah satu aspek karya fiksi. Ada banyak elemen lain 
yang merupakan pembangun karya fiksi yang penting 
dicermati dengan lebih teliti. Selain itu, berbeda dengan fiksi 
populer yang bisa dipahami dengan mudah dalam sekali baca 
fiksi serius harus dibaca dua tiga kali atau lebih dan 
membutuhkan kecermatan tersendiri agar didapatkan 
pemahaman yang komprehensif mengenainya. Lebih dari itu, 
untuk dapat memahami secara lebih dalam karya fiksi serius 
dibutuhkan suatu pengetahuan tertentu. Asumsi demikianlah 
yang mendasari penulisan buku ini. 

Agar tujuan penulisan buku ini dapat tercapai, sebelum 
sampai pada uraian mengenai bagaimana cara membaca karya 
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fiksi, terlebih dahulu diuraikan beberapa konsep yang 
berhubungan dengan tujuan tersebut. 
 
B. Indikator Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pada bagian ini, mahasiswa 
diharapkan memiliki kompetensi-kompetensi berikut: 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat apresiasi sastra 

serta hal-hal yang berkaitan dengan pembacaan fiksi. 
2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh 

nilai-nilai kearifan lokal Makassar yang terdapat pada 
bagian ini. 

3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai kearifan 
lokal Makassar dalam bentuk tulisan, tuturan dan tingkah-
laku.  

 
C. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada bagian ini yaitu diharapkan 
mahasiswa dapat memahami pembacaan fiksi sebagai bentuk 
apresiasi serta konsep-konsep terkait tujuan yang akan 
dicapai. Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami dan 
menghayati nilai-nilai kearifan lokal Makassar yang 
diintegrasikan pada bagian ini kemudian nilai-nilai tersebut 
diimplementasikan dalam bentuk tulisan, tuturan dan tingkah 
laku. 
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KEARIFAN LOKAL 

KERJA KERAS “RESO” 
 

Nilai yang menjadi identitas setiap pribadi Makassar 
adalah usaha atau kerja keras (dalam bahasa Makassar reso). 
Siapa yang tidak mengenal masyarakat Makassar dengan jiwa 
keberaniannya sebagi manisfetsasi dari usaha atau kerja keras 
yang dilakukan. Nenek moyang Makassar terkenal sebagai 
pelaut handal. Kehandalan tersebut lahir dari keyakinan 
terhadap usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan 
pantang menyerah (kerja keras). Rahim (1985: 165) 
menggambarkan bahwa nilai usaha atau kerja keras adalah 
kunci kesuksesan dari semua  nilai yang dijunjung tinggi oleh 
masyarakat Makassar. Di dalam Lontara, nenek moyang 
Makassar mencela dan sangat membenci orang orang yang 
tidak mau berusaha atau bekerja keras dan hanya bermalas-
malasan untuk menghabiskan waktunya. Sebab, bermalas-
malasan akan menjauhkan seseorang dari rahmat sang Batara 
(Tuhan). 
 
Bacalah cerita pendek berikut ini! 
 

Dahsyatnya Uang Panai 
 

Mungkin sebagian orang atau seluruh penduduk 
Indonesia tidak banyak yang tahu apa itu uang panai’. Tapi 
kami dikalangan orang Suku Bugis Makassar paham betul apa 
itu dan untuk apa tujuannya. Sebagian dari kami menganggap 
itu seperti mahar padahal bukan. Uang panai’ yang datang 
istilah bahasa bugis, salah satu ragam suku dari tanah 
Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan. Uang Panai’ adalah 
sejumlah uang yang diwajibkan oleh orang tua wanita sebagai 
syarat yang harus dipenuhi sebelum laki-laki resmi 
mempersunting wanita tersebut. Dan parahnya, jumlah yang 
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begitu besar menjadi tantangan bagi kami yang hendak 
mendapatkan pasangan hidup. 

Dalam agama Islam tidak pernah ada anjuran atau 
hukum tertulis akan hal itu. Yang kita kenal hanya mahar yang 
menyertai Ijab Qabul. Tapi dalam budaya Suku Bugis Makassar 
dan sekitarnya hal itu sudah menjadi suatu keharusan atau 
mungkin lebih tepatnya suatu kewajiban mutlak yang harus 
ada. Benar-benar suatu budaya yang entah dari mana 
dilestarikan hingga bertahan dan jadi sebuah fenomena besar 
dalam hidup kami suku bugis. Terkadang kita sebagai Kaum 
Adam heran untuk apa ada uang panai’ setinggi itu padahal 
nantinya juga sudah mutlak kewajiban kami sebagai suami 
menafkahi istri dan anak-anak kami. 

Dan dari sinilah kisahku berawal. Perkenalkan namaku 
Muh. Nazrul Khalid. Saya seorang pemuda 26 Tahun yang 
tinggal di salah satu kota di Sulawesi Selatan. Terlahir sebagai 
keturunan Bugis Makassar asli dari tanah Sulawesi yang 
penuh dengan budaya yang terkadang tidak masuk akal. Salah 
satunya adalah uang panai’ yang begitu menyiksa pemuda 
seusiaku yang berniat untuk menikah. Entah datang darimana 
dan kapan mulainya hingga budaya itu ada. Aku sering 
bertanya sama orangtuaku kenapa budaya seperti itu harus 
ada jika hanya seringkali membawa dampak yang tidak baik 
ketika tidak bisa dipenuhi. Orangtuaku hanya tersenyum dan 
berkata kalau itu sudah takdirnya orang Bugis Makassar. 

Dulu waktu masih kuliah, aku pernah punya pacar 
sesama orang bugis. Namanya Kasmiranti Nurvitasari dan 
biasanya dipanggil Amira. Ya orangnya dia baik, pintar, rajin 
dan lumayan cantik. Waktu itu kalau tidak salah saya semester 
5 dan dia semester awal. Kami sempat berpacaran lama hingga 
kami selesai perguruan tinggi. Sekarang aku bekerja di salah 
satu dealer mobil di kotaku. Sepanjang tahun berjalan 
hubungan kami sering bergejolak layaknya pasangan muda-
mudi biasanya. Hingga pada akhirnya suatu hari dia 
menelepon saya dan katanya sore nanti mau ketemu di taman. 
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Aku cuma mengiyakan dan fokus dengan pelanggan yang 
datang sorenya setelah kantor saya tutup. Saya pun meluncur 
dengan motor saya menuju taman. 

Sampai di sana, aku melihat dia duduk di salah satu 
bangku sambil memandang kosong ke depan. Aku 
menghampirinya berkata, “sudah lama di sini dek?”, “baru aja 
kak”, jawabnya kaget. Kami mengobrol panjang lebar hingga 
tiba pada satu titik, dia minta putus. Alasannya dia harus 
memenuhi tuntutan orangtuanya untuk berkeluarga 
secepatnya. “maafkan aku kak Naz,” pintanya sambil menyebut 
namaku. “aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi”, 
tambahnya sambil menitiskan air mata. “sudahlah dek, jangan 
merasa bersalah terus, aku tahu ini bukan kehendak kamu 
sepenuhnya,” balasku sok menghibur padahal dalam hati aku 
juga menangis sejadi-jadinya. “semua orangtua ingin sesuatu 
yang terbaik untuk anaknya, dan aku berharap dia benar-
benar yang terbaik untukmu”, jelasku menasehati. “tapi aku 
gak mau pisah sama kamu kak”, katanya sambil tersungut. 
“aku tuh udah jalanin semua cerita hidup yang begitu lama 
dengan kakak, dan semua pahit manisnya kehidupan sudah 
aku lalui dan itu semua karena kakak selalu ada untukku”, 
jelasnya panjang lebar. 
“tapi melawan kehendak orangtua itu juga bukan hal yang 
baik, bahkan dianggap sebagai dosa.  

Dalam budaya kita, pamali akan hal itu dek”, jawabaku. 
“Boleh aku tahu siapa orang yang sudah datang melamar dan 
akhirnya mau diterima sama bapak kamu”, tanyaku. “aku juga 
gak tahu persis, tapi kata mama, dia anak pengusaha bahan 
bangunan yang terkenal, dan aku pasti tidak akan kekurangan 
kalau bersuamikan dia kata mama” jawabnya seraya 
menunduk. Segalanya masih tentang uang ya, sungutku dalam 
hati. Dalam hidup kami orang bugis kenapa seolah-olah mata 
itu sudah indentik untuk terpesona ketika memandang uang. 
Bahkan seolah-olah anak wanita saja dianggap sebagai barang 
dagangan yang ingin diperjual belikan dengan harga fantastis. 
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Entah apa yang sedang aku pikirkan hingga aku 
termenung dan membuat dia heran. “kak, kenapa jadi 
melamun begitu?”, katanya dengan nada sedih. “hehehe, maaf 
dek aku tuh tadi ber p ikir”, jawabku. “malah ketawa kakak 
sudah solusi untuk masalah mengenai masa depanku ini?”, 
timpalnya lagi. aku hanya menggelengkan kepala. “apa kau 
sudah cerita tentang hubungan kita sama orangtuamu dek?”, 
Tanyaku balik. “sudah kak, tapi bapak bilang itu hanya cinta 
biasa, cinta anak muda yang bisa diganti cinta baru di masa 
depan dari ikatan pernikahan”, jawabnya. “apa kamu tidak 
bilang juga kalau aku tuh serius sama kamu, hanya saja…”, 
kataku terpotong. “hanya saja kenapa kak?” Tanyanya heran. 
“hanya saja aku belum siap dek”, jawabku terbata. “mungkin 
hal itulah yang mendasari bapakku ingin menerima lamaran 
anak pengusaha itu, daripada menunggu aku yang tidak jelas 
kapan datangnya, lebih baik terima saja yang telah datang 
membawa kemapanannya dengan sendirinya”, Terangku 
sedikit bercanda. Dia marah kemudian berkata, “maksud 
kakak apa? Bukankah selama ini kita sudah saling berjanji 
untuk menerima kekurangan masing-masing, terus kenapa 
sekarang kakak berkata seperti itu seakan rela kalau aku harus 
bersanding di pelaminan dengan orang yang tidak pernah saya 
cintai.” “bukan begitu maksud aku dek, dengar dulu”, bujukku. 
“mana mungkin aku rela melihat kamu bersama yang lain 
tanpa berusahan melakukan apa-apa dulu, kalah sebelum 
bertanding dong”, jelasku lagi sambil menunggingkan senyum. 
“nah sekarang kamu pulang, insya allah besok saya akan 
ketemu langsung dengan bapak kamu,” kataku padanya. 
“kakak mau bicara apa sama bapak?”, tanyanya. “nanti besok 
saja kamu lihat jawabannya, “jawabkan sambil mengusap 
kepalanya. Kita pun berpisah dan pulang ke rumah masing-
masing. 

Malam harinya saya bicara sama kedua orangtuaku 
dan minta pendapat mengenai masalah ini. Mereka bilang 
tidak ada masalah biar dengan siapa saya menikah asalkan dia 
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orang baik-baik dan soleha. “siapa saja boleh saja kamu 
persunting nak asalkan dia bisa menghargai dan menerima 
setiap kekurangan keluarga kita” jelas ayahku. “dan ingat 
orang laki-laki keluarga bugis itu tidak kenal kata menyerah 
sebelum berjuang Nenek moyang kita bilang hanya kerja keras 
yang memudahkan rahmat tuhan mengalir dengan penuh 
berkah,” jelasnya lagi seraya menasehati. “ya kalau kamu 
benar-benar serius sama Amira, sana pergi datangi rumahnya, 
dan temui orangtuanya buktikan pada mereka kalau kamu itu 
sungguh-sungguh nak, kalau tidak diterima ya itu berarti 
kamu sama Amira itu tidak berjodoh,” timpal ibuku sambil 
tersenyum. 

Esok harinya karena hari minggu aku tidak masuk 
kantor.dan sesuai janjiku aku akan datang ke rumahnya. Aku 
pun mandi kemudian bergegas memacu motorku ke rumah 
yang kurang lebih 18 km jaraknya dari rumah. Sampai di sana, 
aku langsung memarkir motorku. “assalamu alaikum”, kataku 
seraya mengetuk pintu. “waalaikum salam,” jawab wanita 
sambil membukakan pintu. Dia mamanya Amira. “bapak, ada 
tante?”, tanyaku lagi. “ohh cari bapak, dia lagi keluar sebentar, 
kamu bisa tunggu di ruang tamu aja, ayo masuk”, jawabnya 
sambil mempersilahkan. “kalau tidak salah kamu pacarnya 
Amira ya?”, Tanyanya membuka percakapan. “iya tante. Saya 
pacarnya dan itu pula saya datang kesini” jawabku. “ohh, 
begitu, kalau begitu tunggu bapak aja ya, saya mau ke belakang 
dulu, nanti Amira yang bawakan minuman” katanya sambil 
tersenyum dan pergi ke belakang. “kakak, kapan datangnya?”T 
anya seseorang dari belakang yang kutahu pasti itu wanita 
impianku. “baru saja dek,” jawabku tanpa menoleh. “assalam 
alaikum, bapak pulang”, kata seseorang yang sepertinya 
bapaknya Amira. “waalaikum Salam”, jawab kami bersamaan.  

Dia pun masuk dan berjalan keruangan tengah sambil 
tersenyum. “eh, rupanya ada tamu”, katanya sambil menoleh 
padaku. “maaf sebelumnya kalau saya lancang datang kesini 
om, tapi tujuan utama saya memang untuk bertemu sama om”, 
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kataku. “silahkan, apa yang kamu bicarakan”, jawabnya 
mempersilahkan. “dengan segala kerendahan hati dan tujuan 
yang iklhas, saya ingin melamar anak om” jelasku tegas. Dia 
diam sejenak sepeerti sedang memikirkan sesuatu. Lalu aku 
melanjutkan kata-kataku. “saya tahu kalau baru-baru ini ada 
laki-laki yang datang melamar anak om. Dan saya juga tahu 
kalau dia adalah orang yang cukup mapan untuk membuat 
Amira tidak kekurangan. Tapi aku adalah pacar Amira sejak 
dari Kuliah dan dari dulu aku sudah berkomitmen untuk 
menjadikan dia pasangan hidupku. Jadi saya mohon om bisa 
mempertimbangkan lamaran saya sebelum benar-benar 
mengambil keputusan”, jelasku panjang lebar. 

Ayah Amira menghela nafas panjang seraya 
bergumam, “Kamu orang Bugis toh, apa kamu sanggup 
memenuhi syarat yang aku ajukan?”, Tanyanya kemudian. 
“insya allah saya akan berusaha om” jawabku antusias. “orang 
yang kemarin datang melamar Amira adalah anak kenalan 
saya waktu sekolah dulu. Apa kau tahu, dia justru mengajukan 
tawaran bahkan sebelum saya mengajukan syarat. Dia 
menawarkan 150 juta sebagai uang panai”, jelasnya. “saat itu 
saya belum mengambil keputusan, dan memberi tahu mereka 
kalau saya perlu waktu untuk mendiskusikan dengan anak dan 
istri saya”, tambahnya lagi. “kalau kamu memang serius, 
anggaplah ini persaingan sehat untuk mendapatkan Amira, 
kamu harus bisa mendapatkan 150 juta lebih cepat sebelum 
mereka kembali untuk menagih kepastianku”, katanya. Aku 
diam sejenak kemudian mengiyakan seraya memohon pamit. 
Dalam perjalanan pulang aku kebingungan. Di mana 
mendapatkan uang 150 juta dalam waktu sesingkat itu. 
Kenapa dalam budaya bugis ada hal konyol seperti ini ya, 
gumanku dalam hati sambil berlalu dengan motorku. Kalau 
aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu, maka aku akan 
kehilangan Amira dan orang itu sebagai gantinya. 

Hari demi hari berlalu aku bekerja seperti biasa. 
Bahkan berusaha lebih giat siapa tahu ada rejeki tambahan 
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untuk tambah-tambah uang panai, hehehe. Hingga tiba pada 
batas waktu yang dijanjikan masih saja aku belum bisa 
mengumpulkan uang sebanyak itu. Aku tidak tahu harus 
berbuat apa lagi. nyatanya aku putus asa sekarang. Ingin 
rasanya aku menelepon keluarga Amira dan mengatakan kalau 
menyerah. Tapi pas melamun, ibu datang menghampiri, “kalau 
seseorang itu benar-benar tulus, tidak ada sesuatu pun yang 
bisa membuat ketulusan itu berubah. Cinta itu memang harus 
diperjuangkan nak apalagi kalau menyangkut calon menantu 
ibu”, katanya sambil tersenyum seperti dia tahu isi hatiku. 
“ibu, pintarnya bicara begitu, ini juga anak ibu sudah pusing 
tujuh keliling gara–gara syarat budaya suku kita buu” 
gerutuku. “sssttt, tidak baik bicara seperti sayang, apapun 
yang terjadi jangan menyalahkan kehidupan termasuk budaya 
dari nenek moyang kita dulu. Karena kita tidak pernah tahu 
apa maksud orangtua kita dulu menanam budaya seperti itu.” 
ceramahnya lembut. “aku tahu kamu lagi pusing sekarang, tapi 
barangkali besok kamu bisa bicara lagi sama bapaknya Amira, 
beri tahu sejujurnya soal kemampuan kau. Tidak baik kamu 
memaksakan sesuatu yang kamu tidak bisa, itu hanya akan 
menyakitimu.”, jelasnya lagi. 
“iya ibu sayang, besok akan ketemui keluarganya Amira. 
terima kasih sudah member nasehat yang bijak untuk anakmu, 
ibu yang terbaik”, kataku seraya memeluknya. 

Besoknya aku berangkat kantor pagi-pagi. Rencananya 
habis pulang kantor saya mau langsung ke rumahnya Amira. 
Sorenya, saat pekerjaan selesai saya bergegas menuju kesana. 
Sampai di sana saya melihat Amira dan keluarganya lagi 
berkumpul di taman depan rumahnya. Saya pun melangkah 
kesana dengan penuh percaya diri seraya berfikir optimis. 
Mudahan-mudahan ada jalan keluar yang engkau berikan ya 
allah, gumanku dalam hati. “assalamu alaikum” salamku. 
“waalaikum salam”, jawab mereka hamper bersamaan. “mari 
duduk kak, mau minum apa?” kata Amira mempersilahkan. 
“tidak usah repot-repot dek, apa saja boleh”, jawabku. Amira 
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masuk ke dalam rumah dan saya mulai membuka 
pembicaraan sama bapaknya. “begini om, mengenai tempo 
hari, syarat yang om ajukan, saya…”, kataku terpotong. Dia 
mengangguk kemudian tersenyum membuatku heran. “belum 
bisa penuhi pastinya, iya kan”, katanya tegas. “iya om, saya 
sudah berusaha sekuat tenaga, meskipun sudah terkumpul 
tapi itu belum cukup”, jelasku terbata. “hahahahaha,.. sudah 
saya duga” katanya tertawa tidak jelas. Aku semakin heran 
sekaligus tambah kesal. “sudahlah, sekarang begini saja, 
karena kamu tidak bisa memenuhi syarat yang saya ajukan 
berarti kamu gugur dalam persaingan ini” jelasnya menatap 
mataku. “tapi karena kamu sudah berusaha dan itu sudah 
maksimal, maka kamu saya kasih bonus”, tambahnya lagi. aku 
semakin heran dan Amira keluar membawa minuman sambil 
tersenyum dan dikuti senyuman dari ibunya. “minum dulu 
kak”, katanya mempersilahkan.  

Aku hanya mengiyakan dan menyeruput teh hangat 
buatannya masih dengan muka keheranan. “boleh saya 
bertanya om” kataku memulai pembicaraan lagi. “apa 
maksudnya bonus itu om, jujur aku heran dengan semua ini”, 
tanyaku lagi. Amira dan ibunya hanya tersenyum. Bapaknya 
tersenyum dan kemudian berdehem. “kalau kamu mau tahu 
apa bonusnya, maka pulang nanti Tanya bapak sama ibu kamu 
suruh suruh datang ke sini. Kita sekeluarga perlu mencari hari 
baik“ katanya bersemangat. Aku menoleh ke arah Amira 
dengan muka penuh tanda Tanya. Dan dia hanya tersenyum 
kemudian mengangguk mengiyakan. Sejurus kemudian aku 
langsung tersenyum karena paham maksud perkataannya itu. 
“saya bisa lihat seberapa keras kamu berusaha dan seberapa 
berani kamu datang ke sini, dari situ aku tahu kalau kamu itu 
betul-betul serius serius dengan Amira”, kata bapaknya. 
“mengenai apa yang saya ucapkan tempo hari mengenai syarat 
150 juta, itu adalah ujian untukmu nak. Orang yang datang 
melamar dengan menawarkan uang bukanlah laki-laki yang 
patut dijadikan sebagai pemimpin keluarga, makanya saya 
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tolak dengan halus dan mengatakan kalau Amira punya pilihan 
sendiri untuk calon Imamnya, kebahagiaan itu apalagi jika 
menyangkut masalah masa depan rumah tangga tidak serta 
merta harus diukur dengan uang dan kekayaan”, jelasnya 
seraya menceramahi. “kan nantinya kamu sama Amira yang 
akan menjalaninya, kami sebagai orangtua hanya mendukung 
apa yang menurut kalian baik dan benar tanpa pernah 
melupakan Yang Di atas”, kata Ibu Amira menambahkan. 
“mengenai uang panai’ itu sebenarnya hanya syarat yang tidak 
harus berdasarkan besaran nominalnya. Berapa pun yang 
engkau mampu dan semua menyetujui demi rahmat maka itu 
sudah mencerminkan jati diri kita sebagai suku Bugis 
Makassar dari tanah Sulawesi”, jelasnya lagi. Aku hanya 
tersenyum sambil mengangguk. 

Aku memacu motorku dengan semangat menuju 
rumah. Tidak sabar untuk sampai di rumah dan menceritakan 
semua ini sama Ayah dan ibu. tiba hari H kita pun menikah dan 
semua berjalan lancar kemudian hidup bahagia. 3 tahun 
berselang, saya yang sudah resmi menjadi bagian keluarga 
Amira. kami duduk di bangku-bangku taman memangku buah 
hati kami yang pertama, Muh. Affan Giyatsa. Aku sempat 
tersenyum lucu karena mengingat peristiwa itu. Istriku hanya 
ikut tersenyum seakan tahu apa yang sedang aku fikirkan. 
Cepatlah tumbuh putraku, karena engkau adalah putra 
keturunan Suku Bugis. Maka bersiaplah untuk tantangan 
dahsyatnya Uang panai’. Bukan sekedar budaya tapi 
merupakan sebuah ujian untukmu dalam proses membina 
rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. 
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Nilai-Nilai Kearifan Lokal Usaha atau Kerja Keras 
(Reso) Masyarakat Makassar dalam Cerpen 
“Dahsyatnya Uang Panai” 

 
Uang panai adalah istilah dalam bahasa Makassar yang 

secara harafiah berarti “uang yang dinaikkan”. Istilah ini dapat 
diartikan sebagai mahar pernikahan atau uang lamaran. Bagi 
masyarakat Makassar, uang panai bukan sekadar uang 
lamaran biasa seperti masyarakat umum kebanyakan. Tetapi, 
uang panai bagi masyarakat Makassar mengandung banyak 
nilai di dalamnya yaitu nilai harga diri, nilai menghargai, nilai 
kasih sayang, nilai usaha atau kerja keras. Dikatakan 
mengandung nilai harga diri, sebab, uang panai adalah wujud 
kebangaan atau orang Makassar dalam memberikan 
penghargaan terhadap orang lain (bukan hanya calon istri, 
tetapi semua keluarganya). Sebab, orang Makassar yang 
mampu memuliakan orang lain akan pula dimuliakan dengan 
baik oleh orang lainnya. Selanjutnya, uang panai 
mencerminkan kasih saying seorang kekasih terhadap 
pasangannya. Dengan uang panai (yang relative lebih mahal 
dari budaya lainnya) bukan berarti membeli atau menilai 
perempuan dengan uang tersebut, tetapi wujud kebanggan 
laki-laki terhadap perempuan. 

Nilai reso atau kerja keras sebagai prasyarat dari uang 
panai adalah usaha yang dibutuhkan seorang laki-laki untuk 
berusaha dengan sungguh-sungguh mendapatkan nilai rupiah 
yang akan ditawarkan kepada calon pengantin. Tanpa nilai 
reso, harapan untuk mendapatkan hal yang dicita-citakan 
mustahil untuk dicapai. 

Nilai reso yang ditampilkan di dalam cerita pendek 
“Dahsyatnya Uang Panai” sebagai berikut; 

Ayah Amira menghela nafas panjang seraya bergumam, 
“Kamu orang Bugis toh, apa kamu sanggup memenuhi 
syarat yang aku ajukan?”, Tanyanya kemudian. “insya 
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allah saya akan berusaha om” jawabku antusias. “orang 
yang kemarin datang melamar Amira adalah anak 
kenalan saya waktu sekolah dulu. Apa kau tahu, dia 
justru mengajukan tawaran bahkan sebelum saya 
mengajukan syarat. Dia menawarkan 150 juta sebagai 
uang panai”, jelasnya. 
Pada kutipan di atas, diceritakan seorang pemuda yang 

berhadapan langsung denga orang tua (bapak) dari calon istri 
(Amira) yang dilamarnya. Orang tua Amira menanyakan 
langsung kepada calon menantunya mengenai 
kesanggupannya untuk meberikan uang panai’. Sebab, calon 
suami yang sebelumnya telah datang memberikan 
kesanggupan hanya pada 150 juta saja. Tetapi, dengan 
pertanyaan tersebut, sang pria berpasrah diri kepada Allah 
Swt. atas segala keinginannya untuk menikahi Amira. 

Aku menoleh ke arah Amira dengan muka penuh tanda 
Tanya. Dan dia hanya tersenyum kemudian 
mengangguk mengiyakan. Sejurus kemudian aku 
langsung tersenyum karena paham maksud 
perkataannya itu. “saya bisa lihat seberapa keras kamu 
berusaha dan seberapa berani kamu datang ke sini, dari 
situ aku tahu kalau kamu itu betul-betul serius dengan 
Amira”, kata bapaknya. 
Kutipan di atas menunjukkan nilai kerja keras yang 

dilakukan oleh kekasih Amira yang hendak meminang Amira. 
Diceritakan bahwa bapak Amira hanya menguji usaha dan 
keteguhan dari calon suami anaknya. Alhasil, lelaki tersebut 
diterima dengan baik oleh keluarga perempuan sebab mereka 
menilai kerja keras dan keseriusan yang ditunjukkan oleh 
calon suami untuk menikahi anaknya benar-benar serius. Nilai 
kerja keras dalam cerita ini bukan hanya kemampuan sang 
lelaki untuk menggunakan ototnya mencari uang tetapi 
kegigihannya untuk meyakinkan kedua orang tua Amira juga 
merupakan bentuk dari nilai kerja keras atau usaha tersebut. 
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MEMBACA SASTRA 
Sebagai Bentuk Apresiasi 

1. Pengertian Apresiasi 
Secara etimologis istilah apresiasi berasal dari bahasa 

Latin apreciatio yang berarti “menghargai”. Dalam bahasa 
Inggris appreciate yang berarti “menyadari, memahami, 
menghargai, dan menilai”. Dari kata appreciate dapat dibentuk 
kata appreciation yang berarti “penghargaan, pemahaman, 
dan penghayatan”. Kata apresiasi dalam bahasa Indonesia 
mengandung pengertian yang sejajar dengan kata apreciatio 
(Latin) kata appreciation (Inggris) tersebut. Apresiasi 
diartikan juga sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap 
kualitas sesuatu dan memberi penghargaan yang tepat 
terhadapnya. Menurut Rusyana (1982: 7) apresiasi berarti 
pengenalan nilai pada bidang nilai-nilai yang lebih tinggi. 
Orang yang telah memiliki apresiasi tidak sekadar yakin 
bahwa sesuatu itu dikehendaki sebagai perhitungan akalnya, 
tetapi benar-benar menghasratkan sesuatu, dan menjawab 
dengan sikap yang penuh kegairahan terhadapnya.  Hal ini 
senada dengan pendapat Oemarjati (1991: 57) yang 
menjelaskan kata apresiasi mengandung arti tanggapan 
sensitif terhadap sesuatu atau pemahaman sensitif terhadap 
sesuatu. 

Melengkapi pendapat ahli sastra di atas,  Natawijaya 
(1982: 1) mengungkapkan bahwa apresiasi adalah 
penghargaan dan pemahaman atas suatu hasil seni atau 
budaya. Lebih jauh Natawijaya menjelaskan bahwa sesuatu itu 
baik dan mengerti mengapa itu baik.  Dengan demikian, 
kegiatan apresiasi terhadap sesuatu itu akan membentuk 
suatu pengalaman baru yang berkenaan dengan hal atau suatu 
peristiwa kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 
membaca sebuah karya sastra. Apresiasi menurut Hartoko 
(1990: 25) adalah suatu tindak penghargaan. Sebagaimana 
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dijelaskan di atas, kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris 
"appreciation" yang berarti penghargaan. Apresiasi meliputi 
tiga aspek, yaitu kognitif, emosi, dan evaluasi. Aspek kognitif 
adalah kemampuan memahami masalah teori dan prinsip-
prinsip intrinsik sebuah karya sastra. Aspek apresiasi yang 
kedua yaitu emotif. Aspek emotif adalah kemampuan memiliki 
nilai-nilai keindahan karya sastra. Indikasi untuk  mengukur 
aspek emotif yang dapat  digunakan  adalah sebagai berikut : 
(1) mahasiswa dapat menemukan dan  menunjukkan indah 
tidaknya karya sastra prosa  itu; (2) mahasiswa dapat 
menemukan  dan menunjukkan cara penulisan  latar  belakang 
cerita/ setting; (3) mahasiswa dapat menemukan dan 
menunjukkan indah  tidaknya  pemakaian  ungkapan  dalam  
karya  sastra puisi.  

Aspek ketiga yaitu aspek evaluatif. Aspek evaluatif 
adalah kemampuan menilai. Aspek ini merupakan aspek 
tertinggi dalam kegiatan apresiasi. Indikator untuk menilai 
dan mengukurnya adalah kemampuan untuk menafsirkannya. 
Penilaian ini dapat disejajarkan dengan kegiatan 
mempertimbangkan nilai yang ada dalam karya. Mahasiswa  
yang mampu menguasai tiga  aspek  di atas, dapat dikatakan 
sebagai apresiator yang  baik. Akibat  yang timbul setelah 
siswa telah berhasil  memahami sebuah karya adalah 
terciptanya jiwa yang matang, sehingga dapat  menghargai 
orang lain selayaknya  manusia,  wawasan berpikirnya  
bertambah  luas  serta  memanusiakan  manusia karena  sastra 
memiliki nilai humaniora (Suyitno, 1985:190).  

Sejalan dengan itu, Wardani (dalam Sayuti, 1985: 204) 
berpendapat bahwa proses apresiasi dalam kaitannya dengan 
tujuan pengajaran dapat dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu 
tingkat menggemari, menikmati, mereaksi,  dan tingkat 
menghasilkan. Tingkat menggemari ditandai oleh adanya rasa 
tertarik terhadap karya sastra serta berkeinginan 
membacanya.  Dalam  tingkat menikmati, seseoranng (siswa)  
mulai  dapat menikmati  karya  sastra  karena  pengertian  
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sudah  mulai tumbuh.  Tingkat mereaksi ditandai oleh  adanya  
keinginan untuk  menyatakan  pendapatnya tentang  karya  
yang  telah dinikmati, sedangkan tingkat selanjutnya adalah  
tingkatan produktif  yakni bahwa seseorang sudah mulai  
menghasilkan karya sastra. 

 Tarigan (1986: 233) menjelaskan bahwa apresiasi 
merupakan penaksiran karya sastra serta pemberian nilai 
yang wajar kepadanya berdasarkan pengalaman yang wajar 
dan kritis. Pengalaman dalam hal ini adalah pengalaman 
bersastra. Pengalaman bersastra dapat diperoleh melalui 
peristiwa sastra. Pada dasarnya, apresiasi berarti suatu 
pertimbangan (judment) mengenai arti penting atau nilai 
sesuatu. Dalam penerapannya, apresiasi sering diartikan 
sebagai penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda, 
baik abstrak maupun kongkrit yang memiliki nilai luhur. 
Apresiasi adalah gejala ranah afektif yang pada umumnya 
ditujukan pada karya-karya seni budaya seperti: seni sastra, 
seni musik, seni lukis, drama, dan sebagainya (Syah, 2000: 
121).  

Bertalian dengan istilah sastra, Semi (1988: 8) 
menjelaskan bahwa sastra adalah suatu bentuk dan hasil 
pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan 
kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai 
mediumnya; sedangkan Sumardjo dan Saini (1994: 3) 
menjelaskan bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia 
yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, 
keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kongkrit yang 
membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Sementara itu 
Riswan Hidayat menjelaskan, sastra adalah karya imajinatif 
bermediakan bahasa dan mempunyai nilai estetik yang 
dominan. Oemarjati (1991: 58) menjelaskan bahwa apresiasi 
sastra berarti tanggapan ataupun pemahaman sensitif 
terhadap karya sastra. Jelasnya, penekanannya pada 
pengertian sensitif terutama menyangkut tanggapan 
seseorang terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya 
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sastra. Dengan demikian, mengapresiasi karya sastra berarti 
menanggapi karya sastra dengan kemampuan afektif yang di 
satu pihak peka terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 
karya sastra yang bersangkutan, baik yang tersurat maupun 
yang tersirat dalam kerangka tematik yang mendasarinya; dan 
di lain pihak, kepekaan tanggapan tersebut bermanfaat bagi 
upaya memahami pola tata nilai yang diperolehnya dari 
bacaan di dalam proporsi yang sesuai dengan konteks 
persoalannya.  

Tentang apresiasi sastra, Effendi (2002: 6) 
mengungkapkan bahwa, apresiasi sastra adalah kegiatan 
menggauli cipta sastra dengan sungguh-sungguh hingga 
tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan 
kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra. Sejalan 
dengan Effendi, Semi (1988) mengemukakan bahwa untuk 
mengetahui atau menilai siswa yang telah memiliki 
kemampuan apresiasi sastra dapat dipergunakan seperangkat 
indikator, yaitu:: 1) siswa mampu menginterpretasikan 
perilaku atau perwatakan yang ditemuinya dalam karya sastra 
yang dibacanya; 2) siswa memiliki sensitivitas terhadap 
bentuk dan gaya bahasa; 3) siswa mampu menangkap ide dan 
tema; 4) siswa menunjukkan perkembangan atau kemajuan 
selera personal terhadap karya sastra.   

Berdasarkan dari kedua istilah tersebut (apresiasi dan 
sastra), selanjutnya dapat dijelaskan bahwa, apresiasi sastra 
berarti tanggapan ataupun pemahaman sensitif terhadap 
karya sastra. Jelasnya, penekanannya pada pengertian sensitif 
terutama menyangkut tanggapan seseorang terhadap nilai-
nilai yang terkandung dalam karya sastra. Dengan demikian, 
mengapresiasi karya sastra berarti menanggapi karya sastra 
dengan kemampuan afektif yang di satu pihak peka terhadap 
nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra yang 
bersangkutan, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam 
kerangka tematik yang mendasarinya; dan di lain pihak, 
kepekaan tanggapan tersebut bermanfaat bagi upaya 
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memahami pola tata nilai yang diperolehnya dari bacaan di 
dalam proporsi yang sesuai dengan konteks persoalannya 
(Oemarjati, 1991: 58).  

Pendapat Oemaryati tersebut lebih jelas jika 
dibandingkan dengan pendapat Rusyana, karena Oemaryati 
bukan hanya mengungkapkan bahwa apresiasi merupakan 
pengenalan nilai saja, melainkan memperjelas kata apresiasi 
tersebut  dengan menanggapi karya sastra dengan 
kemampuan afektif yang di satu pihak peka terhadap nilai-
nilai yang terkandung dalam karya sastra yang bersangkutan, 
baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam kerangka 
tematik yang mendasarinya. 

 
2. Struktur Pembacaan Fiksi 

Bagian berikut akan mengulas beberapa terma dan 
metode yang digunakan untuk membaca dan mendiskusikan 
fiksi serius. Topik-topik tersebut akan dikelompokkan ke 
dalam tiga subjudul di antaranya fakta-fakta, tema, dan 
sarana-sarana sastra. Sebenarnya, mereduksi sastra dan seni-
seni lain ke dalam kategori-kategori sama saja dengan 
mendistorsi dan menggampangkan subjeksubjek yang ada 
padanya; sastra bersifat fleksibel, subtil, dan majemuk. Setiap 
karya yang berhasil merupakan satu individu unik karena 
sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa ‘menguraikan’ 
sebuah organisme secara menyeluruh. Meski demikian, 
sebagaimana yang dialami oleh filsafat, biologi, dan 
kedokteran, semuanya harus diawali dari prinsip-prinsip 
umum. Pembaca perlu mewaspadai adanya modifikasi-
modifikasi atau kontradiksi-kontradiksi yang terjadi pada 
sebuah cerita meski dia mengawalinya dari suatu generalisasi. 
Konsep-konsep seperti ‘terra’, ‘simbolisme’, ‘konflik’, dan 
sebagainya dapat membantu pembaca memahami sebuah 
cerita. Satu yang tidak dapat dilakukan adalah merekayasa 
cerita agar cocok dengan konsep-konsep tertentu. 
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Dengan demikian dapat dikatakan, tidak ada satu pun 
konsep atau prinsip kesastraan yang dapat menggantikan 
peran membaca (terutama yang penuh penghayatan). Patut 
diakui bahwa pembacaan yang sesuka hati kerap muncul 
karena beberapa pengarang melahirkan karya yang sulit 
dicerna.  Dibutuhkan kejelian bahkan untuk memahami satu 
peristiwa sekali pun. Dan meski kejadian tersebut dapat 
dimengerti tetap saja pemahaman kita akan keseluruhan 
cerita bersifat prematur.  
a. Fakta-fakta Cerita 

Karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita. 
Elemen-elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian 
imajinatif dari sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi satu, 
semua elemen ini dinamakan ‘struktur faktual’ atau ‘tingkatan 
faktual’ cerita..  

Karya yang sudah dianggap final hendaknya 
mengombinasikan logika faktual dengan pemaknaan 
maksimal. Apa yang disebut sebagai struktur faktual cerita 
hanyalah salah satu cara bagaimana detail-detail 
diorganisasikan. Di samping itu, detail-detail tersebut juga 
membentuk berbagai pola yang pada gilirannya akan 
mengemban tema. Apa yang terjadi pada cerita ini sama 
dengan apa yang tergambar pada lukisan. Detail-detail pada 
lukisan menggambarkan objek-objek sekaligus membentuk 
berbagai pola seperti simetri, keseimbangan, harmoni warna, 
dan seterusnya. 

Oleh karena detail-detail cerita mengandung fungsi yang 
ambivalen, sikap pembaca hendaknya juga ambivalen. Untuk 
mengapresiasi struktur faktual cerita, hendaknya kita 
‘mempercayai cerita’, membenamkan diri pada ilusi yang 
dibuatnya. Sebaliknya, untuk mengapresiasi pola-pola yang 
mengemban tema, pembaca haruslah mengenyampingkan 
ilusi-ilusi tersebut dan bertanya pada diri sendiri, mengapa 
pengarang memilih detail-detail tertentu saja dan 
menyusunnya sedemikian rupa? Jika dua pendekatan ini 
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dilakukan dengan benar, pembaca akan tahu bahwa detail--
detail dalam cerita ‘masuk akal’ dan ‘signifikan’. Oleh karena 
persyaratan pertama yaitu sifat ‘masuk akal’ hadir melalui 
struktur faktual, seyogianya kita mengamatinya lebih dekat. 

Tidak seharusnya menghakimi sebuah cerita dengan 
mengatainya tidak realistis hanya karena situasi-situasi 
karakter-karakter, dan latar-latarnya tidak ‘tipikal’ atau tidak 
‘seperti kebanyakan’. Realitas dijejali berbagai hal-hal aneh, 
sifat ‘umum’ hanyalah generalisasi saja. 

Apa yang dimaksud dengan ‘masuk akal’ dalam fiksi jika 
bukan ‘mungkin’ dan ‘realistis’? Pertama, “Apakah semua 
karakter dan semesta cerita tersebut dapat diimajinasikan?” 
Kedua, “Apakah semua karakter dan berbagai sifat tersebut 
mungkin ada?” Ujian untuk dua persyaratan di atas berwujud 
‘konsistensi’. Bila tidak konsisten atau bertentangan dalam 
dirinya sendiri, karakter-karakter tersebut tidak akan dapat 
sepenuhnya diimajinasikan. Sebaliknya, bila bertindak sesuai 
dengan kepribadian dan motivasinya, karakter-karakter 
tersebut dikategorikan masuk akal. Jadi pertanyaannya 
bukanlah “Akankah ada orang yang berlaku seperti karakter 
tersebut?” melainkan, “Akankah karakter dalam situasi 
tersebut bertindak sesuai dengan apa yang harus 
dilakukannya?”  

Cerita yang masuk akal batasaan selalu berarti tiruan 
kehidupan. Koherensi pengalamart adalah satu-satunya hal 
yang harus dikandungnya. Koherensi tersebut akan tampak 
meyakinkan karena bertaut satu sama lain. Pengalaman 
pengalaman kita akan tampak koheren di mata kita karena 
hukum sebab-akibat yang menghubungkannya akrab dan 
menyatu dengan dunia yang kita alami. Sebaliknya, pe-
ngalaman pertama yang tidak lazim seperti kala memasuki 
bangku kuliah atau saat mendaftar sebagai tentara kadang 
akan terkesan inkoheren. Bila seorang pengarang bermaksud 
mengeksplorasi inkoherensi ini dalam ceritanya, hendaknya ia 
membatasi sebab-akibat yang mengurai kejadian-kejadian di 
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dalamnya. ‘Masuk akal’ dan ‘tidak terhindarkan’ dipahami 
bukan sebagai alat untuk menilai sebuah cerita. Dua hal ini 
dimaksudkan agar kita sadar akan hukum sebab akibat yang 
mempertautkannya. 
1) Alur 

Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa--
peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas 
pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal saja. 
Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan 
atau menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain dan tidak 
dapat diabaikan karena akan berpengaruh pada keseluruhan 
karya. Peristiwa kausal tidak terbatas pada hal-hal yang fisik 
saja seperti ujaran atau tindakan, tetapi juga mencakup 
perubahan sikap karakter, kilasan-kilasan pandangannya, 
keputusan-keputusannya, dan segala yang menjadi variabel 
pengubah dalam dirinya.  

Peristiwa-peristiwa yang tidak terhubung secara kausal 
sering dipandang ‘relevan’ terhadap alur dan kerap diabaikan 
dalam penulisan ‘ringkasan alur’. Akan tetapi, sebuah cerita 
yang dianggap bagus jarang sekali mengandung peristiwa-
peristiwa irelevan. Bahkan, alur-alur tesebut lebih rekat dan 
padat jika dibandingkan dengan alur lain. Semakin sedikit 
karakter dalam sebuah cerita, semakin rekat dan padat pula 
alur yang mengalir di dalamnya. Setiap adegan yang dilakukan 
oleh seorang tokoh akan memengaruhi hubungannya dengan 
karakter-karakter lain. Pada gilirannya, reaksi yang 
ditimbulkan oleh karakter-karakter lain itu akan balik 
memengaruhinya. Tegangan-tegangan (aksi-reaksi saling 
memengaruhi) tersebut terusmenerus berlangsung hingga 
akhirnya menjadi stabil. Karya seperti ini biasanya 
menekankan bahasannya pada hubungan-hubungan 
psikologis dan isu-isu moral yang penting. Sebaliknya, novel-
novel jenis lain yang lebih mengetengahkan episode-episode 
yang renggang dan melibatkan beragam karakter (karakter-
karakter ini acap muncul sekali saja) cenderung ingin 
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menonjolkan kerumitan masyarakat, alam, atau semesta. 
Jenis-jenis alur yang lebih spesifik akan diulas pada bab 
selanjutnya. 

‘Subplot’ atau subplot (merupakan rangkaian peristiwa-
peristiwa yang menjadi bagian dari alur utama, namun 
memiliki ciri khas tersendiri. Satu subplot bisa memiliki 
bentuk yang paralel dengan subplot lain. Tindakan ini 
merupakan upaya untuk menonjolkan signifikansi; caranya 
adalah dengan teknik kontras atau similaritas. Salah satu 
bentuk subplot yang lazim dikenal adalah ‘naratif bingkai’. 
Sesuai dengan namanya, subplot ini membingkai dan 
membungkus naratif utama sehingga akan menghasilkan 
cerita dalam cerita.  

Alur merupakan tulang punggung cerita. Berbeda 
dengan elemen-elemen lain, alur dapat membuktikan dirinya 
sendiri meskipun jarang diulas panjang lebar dalam sebuah 
analisis. Sebuah cerita tidak akan pernah seutuhnya 
dimengerti tanpa adanya pemahaman terhadap peristiwa-
peristiwa yang mempertautkan alur, hubungan kausalitas, dan 
pengaruhannya. Sama halnya dengan elemen-elemen lain, alur 
memiliki hukum-hukum sendiri; alur hendaknya memiliki 
bagian awal, tengah, dan akhir yang nyata, meyakinkan dan 
logis, dapat menciptakan bermacam kejutan, dan 
memunculkan sekaligus mengakhiri ketegangan-ketegangan. 

Alur mengalir karena mampu merangsang berbagai 
pertanyaan di dalam benak pembaca (terkait keingintahuan, 
harapan, maupun rasa takut); pertanyaan yang sering muncul 
adalah “Apa yang akan terjadi selanjutnya?” Akan tetapi, 
pertanyaan-pertanyaan yang muncul jauh lebih spesifik ke-
timbang pertanyaan tersebut dan jawaban yang dihasilkan 
bisa berlembar-lembar.  

 Seorang pengarang yang terampil akan mengeksploitasi 
pertanyaan-pertanyaan semacam ini untuk menajamkan dan 
mengendalikan perhatian kita. Jadi, pandangan kita terhadap 
sebuah cerita sedikit banyak bergantung pada diri kita sendiri; 
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apakah kita sudah melewatkan atau keliru menafsirkan 
berbagai ‘pertanyaan’ yang disodorkan oleh cerita ataukah 
‘perhatian’ kita yang salah tempat. Sebagian dari kita lupa 
bahwa kekacauan dan ketidaksinkronan sebuah cerita (kita 
beranggapan bahwa ‘tidak ada sesuatu terjadi’ di dalam cerita 
tersebut) berpangkal pada kekeliruan kita sendiri ketika 
membaca. 

Dua elemen dasar yang membangun alur adalah ‘konflik’ 
dan ‘klimaks’. Setiap karya fiksi setidak-tidaknya memiliki 
‘konflik internal’ (yang tampak jelas) yang hadir melalui hasrat 
dua orang karakter atau hasrat seorang karakter dengan 
lingkungannya. Konflik-konflik spesifik ini merupakan 
subordinasi satu ‘konflik utama’ yang bersifat eksternal, 
internal, atau dua-duanya. 

‘Klimaks’ adalah saat ketika konflik terasa sangat intens 
sehingga ending tidak dapat dihindari lagi. Klimaks 
merupakan titik yang mempertemukan kekuatan-kekuatan 
konflik dan menentukan bagaimana oposisi tersebut dapat 
terselesaikan (‘terselesaikan’, bukan ‘ditentukan’). Satu 
kekuatan mungkin menaklukkan kekuatan lain, namun 
selayaknya kehidupan, keseimbanganlah yang seringkali 
menjadi penyelesaian karena tidak ada satu kekuatan pun 
yang sepenuhnya kalah ataupun menang. Klimaks utama 
sering berwujud satu peristiwa yang tidak terlalu spektakuler. 
Klimaks utama tersebut acap sulit dikenali karena konflik-
konflik subordinat pun memiliki klimaks-klimaksnya sendiri. 
Bahkan, bila konflik sebuah cerita mewujud dalam berbagai 
bentuk atau cara dan melalui beberapa fase yang berlainan, 
akan sangat tidak mungkin menentukan ‘satu’ klimaks utama. 
Akan tetapi, memilih satu tentu tidak akan ada ruginya karena 
pilihan tersebut masih dapat merangkum struktur cerita. 
2) Karakter 

 Karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks 
pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang 
muncul dalam cerita seperti ketika ada orang yang bertanya; 
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“Berapa karakter yang ada dalam cerita itu?”. Konteks kedua, 
karakter merujuk pada percampuran dari berbagai 
kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari 
individu-individu tersebut seperti yang tampak implisit pada 
pertanyaan; “Menurutmu, bagaimanakah karakter dalam 
cerita itu?” Dalam sebagian besar cerita dapat ditemukan satu 
‘karakter utama’ yaitu karakter yang terkait dengan semua 
peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Biasanya, peristiwa-
peristiwa ini menimbulkan perubahan pada diri sang karakter 
atau pada sikap kita terhadap karakter tersebut.  

Setiap pengarang ingin agar kita memahami setiap 
karakter dan motivasi dalam karyanya dengan benar. Akan 
tetapi, tidak ada satu orang pengarang pun yang dapat me-
lakukan hal ini dalam sekali rengkuh. Kesan pertama kita 
terhadap seorang karakter biasanya timpang atau meleset. 
Kita cenderung untuk mereduksi karakter tersebut ke dalam 
stereotipe-stereotipe tertentu yang sudah kita kenal. Hal ini 
bukan masalah besar kecuali jika kita tetap berkeras pada 
pendirian awal (kesan pertama). Seorang pembaca yang 
berpengalaman akan cenderung menunda pendapatnya 
tentang satu karakter tertentu, terbuka akan berbagai pe-
tunjuk baru yang dapat memperkaya penilaiannya itu, sampai 
akhirnya ia dapat menyimpulkan pendapatnya terkait semua 
bukti yang telah dikumpulkan dan diamati. Seorang pembaca 
berpengalaman juga sudah paham bahwa kesalahan tafsir 
sangat potensial terjadi kecuali jika yang bersangkutan 
membaca cerita itu lebih dari sekali. 
3) Latar 

Latar atau setting  yang disebut juga sebagai landas 
tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan tempat, 
hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 
peristiwa-peristiwa yang diceritakan Abrams (dalam 
Nurgiyantoro, 1995:216) 

Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan 
jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada 
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pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah 
sungguh -sungguh ada dan terjadi. Pembaca dapat merasakan 
dan menilai kebenaran, ketepatan, dan aktualisasi latar yang 
diceritakan sehingga merasa lebih akrab. Pembaca seolah-olah 
merasa menemukan dalam cerita itu sesuatu yang sebenarnya 
menjadi bagian dirinya. Hal ini akan terjadi jika latar mampu 
mengangkat suasana setempat, warna lokal, lengkap dengan 
perwatakannya ke dalam cerita. 

Latar fisik dan spritual. Membaca sebuah novel kita akan 
bertemu dengan lokasi tertentu seperti nama kota, desa, jalan, 
hotel, penginapan, kamar, dan lain-lain tempat terjadinya 
peristiwa. Di samping itu, kita juga akan berurusan dengan 
hubungan waktu seperti tahun, tanggal, pagi, siang, malam, 
pukul, saat bulan purnama, saat hujan gerimis,  dan 
sebagainya. Latar tempat,  berhubungan secara jelas menyaran 
pada lokasi tertentu, dapat disebut sebagai latar fisik (physical 
setting). (Nurgiyantoro, 1995:218) 

Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan 
dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat 
yang diceritakan dalam karya fiksi. Tata cara kehidupan sosial 
masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang 
cukup kompleks. Ia dapat berupa kebiasaan hidup, adat 
istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir 
dan bersikap, dan lain-lain yang tergolong latar spritual.Di 
samping itu, latar sosial juga berhubungan dengan status 
sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, 
atau atas.  
4) Tema 

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan 
‘makna’ dalam pengalaman manusia; sesuatu yang menjadikan 
suatu pengalaman begitu diingat. Ada banyak cerita yang 
menggambarkan dan menelaah kejadian atau emosi yang 
dialami manusia seperti cinta, derita, rasa takut, kedewasaan, 
keyakinan, pengkhianatan manusia terhadap diri sendiri, atau 
bahkan usia tua. Beberapa cerita bermaksud menghakimi 
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tindakan karakter-karakter di dalamnya dengan memberi 
atribut ‘baik’ atau ‘buruk’. Cerita-cerita lain memusatkan 
perhatian pada persoalan moral tanpa bermaksud memberi 
penilaian dan seolah-olah hanya berkata “Inilah hidup”.  

Oleh karena tema merupakan peryataan generalisasi, 
akan sangat tidak tepat diterapkan untuk cerita-cerita yang 
mengolah emosi karakter-karakternya. Ada beberapa istilah 
alternatif diajukan oleh para kritisi tetapi tidak satu pun yang 
sesuai. Oleh karena itu, kita akan menggunakan tiga istilah 
yaitu ‘tema’, ‘gagasan utama’, dan ‘maksud utama’ secara 
fleksibel, bergantung pada konteks yang ada. Sama seperti 
makna pengalaman manusia, tema menyorot dan mengacu 
pada aspek-aspek kehidupan sehingga nantinya akan ada 
nilai-nilai tertentu yang melingkupi cerita. Sekali lagi, sama 
seperti makna pengalaman manusia, tema membuat cerita 
lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak. Bagian 
awal dan akhir cerita akan menjadi pas, sesuai, dan 
memuaskan berkat keberadaan tema. Tema merupakan 
elemen yang relevan dengan setiap peristiwa dan detail 
sebuah cerita. Beberapa pembaca memberi tekanan pada 
elemen pertama dari dua elemen tersebut (kejadian dan 
detail) sembari beranggapan bahwa sang pengarang adalah 
propagandis atau guru. Beberapa sisanya menekankan elemen 
kedua, menganggap pengarang sebagai seorang seniman 
murni. Bagi pembaca yang masuk golongan terakhir, tema 
tidak lebih sekadar sarana formal atau teknis. Beberapa orang 
dari golongan terakhir ini bahkan berkeras bahwa pengarang 
hanya ‘bercerita’ dan sama sekali tidak memaksudkan tema 
apa pun. Ada kemungkinan bahwa golongan pembaca terbaik 
adalah golongan yang berasal dari percampuran dua jenis 
terakhir. Pengarang adalah pencerita, tetapi agar tidak 
menjadi sekadar anekdot, cerita rekaannya harus memiliki 
maksud. Maksud inilah yang dinamakan tema. Biasanya, 
seorang pengarang beranggapan bahwa tema dalam ceritanya 
akan menarik perhatian pembaca. 
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Fungsi tema telah sepenuhnya diketahui, namun 
identitas tema sendiri masih kabur dari pandangan. Yang jelas, 
istilah tema amat sulit didefinisikan. Tema dapat diibaratkan 
‘maksud’ dalam sebuah gurauan; setiap orang paham ‘maksud’ 
sebuah gurauan, tetapi tetap mengalami kesulitan ketika 
diminta untuk menjelaskannya. ‘Maksud’ adalah hal yang 
membuat sebuah gurauan jadi lucu; dalam konteks ini, 
‘maksud’ merujuk pada fungsi dan bukan definisi. Kita sudah 
paham betul bahwa ‘tema’ sebuah cerita terletak pada 
‘makna’-nya 

Bagaimana cara mengidentifikasi tema sebuah cerita? 
Biasanya, pembaca sastra yang telah mahir akan membiarkan 
diri mereka hanyut oleh cerita yang sedang dibaca. Tidak 
hanya itu, biasanya mereka juga telah membekali diri dengan 
berbagai pengetahuan terkait karya dari penulis ber-
sangkutan. Harus diketahui bahwa kerangka-kerangka kasar 
akan sangat diperlukan sebagai pijakan untuk menjelaskan 
sesuatu yang lebih rumit. Usaha ini dapat dimulai dengan 
gagasan-gagasan murni, terkait karakter-karakter, situasi-
situasi, dan alur dari cerita itu. Kita semua memiliki 
kecenderungan untuk selalu mengaitkan sebuah cerita dengan 
makna-makna yang sebelumnya telah dikenal. Oleh karena itu, 
hendaknya pembacaan dilakukan dengan teliti sehingga detail-
detail yang renik pun dapat dikenali (detail-detail tersebut 
dapat menjadi senjata untuk mengeliminasi makna-makna 
yang sebelumnya telah 'terbentuk' di dalam pikiran). Apa 
motivasi karakter-karakter tersebut? Apa problem-problem 
yang sedang mereka hadapi? Apa yang mereka lakukan untuk 
mengatasi problem-problem itu?  

Cara paling efektif untuk mengenali tema sebuah karya 
adalah dengan mengamati secara teliti setiap konflik yang ada 
di dalamnya. Kedua hal ini berhubungan sangat erat dan 
konflik utama biasanya mengandung sesuatu yang sangat 
berguna jika benar-benar dirunut. 
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Setiap aspek cerita turut mendukung kehadiran tema. 
Oleh karena itu, pengamatan harus dilakukan pada semua hal 
seperti peristiwa-peristiwa, karakter-karakter, atau bahkan 
objek-objek yang sekilas tampak tidak relevan dengan alur 
utama. Jika relevansi hal-hal tersebut dengan alur dapat 
dikenali, keseluruhan cerita akan terbentang gamblang.  

Akhirnya, kita memerlukan sarana-sarana sastra seperti 
simbolisme, iron, dan seterusnya. Beberapa di antara sarana-
sarana sastra tersebut pernah disinggung sebelumnya; topik 
ini akan diulas lebih mendetail pada bagian selanjutnya dari 
bab ini. Satu hal yang perlu dimengerti, sarana-sarana sastra 
tidak turut mengemban tema, tetapi mampu menonjolkan dan 
menguraikannya. Selain itu, sarana-sarana sastra juga dapat 
mendukung interpretasi yang dibuat para kritisi. 

Selama menganalisis, kita hendaknya berpegang teguh 
pada apa yang telah diniatkan sejak awal (menmukan tema 
yang ‘sesuai’ dengan cerita). Tema tersebut hendaknya mem-
beri makna dan disugestikan pada dan oleh flap bagian cerita 
secara simultan. Lebih mengerucut lagi, terra hendaknya 
memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. 
a) Intepretasi yang baik hendaknya selalu mempertimbang-

kan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. Kriteria 
ini adalah yang terpenting. Kesalahan terbesar sebuah 
analisis adalah terpaku pada tema yang meng-
abaikan/melupakan/tidak merangkum beberapa kejadian 
yang tampak jelas. 

b) Interpretasi yang baik hendaknya tidak te.rpengaruh oleh 
berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. 

Pada intinya, pengarang ingin menyampaikan sesuatu. Adalah 
tidak mungkin bagi pengarang untuk melawan maksudnya 
sendiri. Seorang pembaca hendaknya bersikap layaknya 
seorang ilmuwan. Ia harus selalu siap menerima berbagai 
bukti yang saling berkontradiksi. Ia harus selalu siap untuk 
mengubah interpretasinya, kapan pun bila diperlukan. 

c) Interpretasi yang baik hendaknya tidak sepenuhnya 
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bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas 
diutarakan (hanya disebut secara implisit).. 

d) Terakhir, interpretasi yang dihasilkan hendaknya diujarkan 
secara jelas oleh cerita bersangkutan. Contohnya, bila kita 
yakin bahwa sebuah cerita bertema keberanian, kita juga 
harus dapat menemukan ungkapan eksplisit dalam cerita 
yang menyebut atau mengacu pada keberanian itu. Kita 
ibaratkan ada seorang pembaca yang bare saja membaca 
sebuah sajak menggambarkan perjalanan waktu dari sejak 
terbitnya matahari hingga tenggelamnya. Ia langsung 
mengira bahwa sajak itu menyimbolkan kehidupan seorang 
manusia dari lahir sampai mati. Jika benar hal tersebut 
yang dimaksudkan pengarang, mengapa ia sama sekali 
tidak mengaitkan terbit dan tenggelamnya matahari itu 
dengan kehidupan seorang manusia, bahkan lewat sebuah 
metafora atau selarik judul yang relevan? Kita juga tidak 
dapat menerapkan cara-cara seperti ini pada cerita yang 
menurut kita alegoris misalnya: sebuah cerita yang 
mengisahkan seekor beruang tidak selalu merupakan 
alegori yang menceritakan situasi masyarakat Rusia. 
Sayangnya, pendekatan-pendekatan yang diusulkan di atas 
akan cenderung mirip proses mekanis. Oleh karena itu, 
harus segera diingat bahwa proses mencari tema sama saja 
dengan bertanya pada diri kita sendiri, “Mengapa pe-
ngarang menulis cerita ini? Mengapa cerita tersebut ditulis-
kan?” Kita juga harus selalu ingat bahwa sama sekali tidak 
ada gunanya bertanya pada dosen atau kawan tentang 
‘makna’ dari sebuah cerita kecuali jika kita menerapkan 
pengetahuan itu. Kemampuan menelisik tema ke dalam 
setiap detail cerita (bagaimana terra memberi fokus dan 
kedalaman makna hidup pada pengalaman yang diutara-
kan) adalah keuntungan yang akan kita dapat nantinya. 

b. Sarana-sarana Sastra 
Sarana-sarana sastra dapat diartikan sebagai metode 

(pengarang) memilih dan menyusun detail cerita agar tercapai 
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pola-pola yang bermakna. Metode semacam ini perlu karena 
dengannya pembaca dapat melihat berbagai fakta melalui 
kacamata pengarang, memahami apa maksud faktafakta 
tersebut sehingga pengalaman pun dapat dibagi. 

Mengapa fakta tidak mampu mengutarakan maksudnya 
sendiri? Marilah kita bayangkan sedang menulis sebuah cerita 
tentang seorang pemberani yang kita kenal. Agar pembaca 
dapat menyaksikan apa yang kita saksikan, kita 
menggambarkan beberapa tindakan heroiknya. Bagaimana 
jika pembaca menganggap bahwa tindakan tersebut tidak 
heroik atau bagaimana bila heroisme si pemberani itu tidak 
dapat jelas terlihat? Tentu, kita dapat saja mengarang suatu 
tindakan yang ‘terlalu’ heroik. Konsekuensinya, kita harus 
berhadapan dengan risiko terdistorsinya seorang karakter 
sehingga menjadikannya ‘mustahil’. Bahkan, bila solusi 
berlebihan ini diterapkan, pembaca belum tentu mengerti apa 
yang kita maksudkan. Film Barat mendistorsi heroisme para 
tokohnya secara terang-terangan. Anak-anak mungkin akan 
menyukai tokoh semacam ini dan seorang ibu rumah tangga 
yang baik akan menganggapnya sedikit lebih baik ketimbang 
penjahat. Sebaliknya, seorang koboi tulen akan menganggap 
hero tersebut sebagai orang tolol atau banci. 

Penggambaran berlebihan tidak akan banyak 
bermanfaat sehingga pengarang lebih memilih menyatakan 
fakta apa adanya. Hasil dari cara yang kedua ini, setiap 
pembaca mungkin akan mengeluarkan reaksi yang berlainan 
satu lama lain. Yang jelas, bukan perbedaan reaksi tersebut 
yang salah. Pembaca akan menganggap bahwa pengalaman 
yang telah disodorkan kepada mereka itu sama sekali tidak 
bermakna dan tidak koheren (sama sekali bukan sebuah pe-
ngalaman). Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh orang 
Barat karena bagi kita, hero di dalam film mereka tidak lebih 
sekadar penjahat atau banci? Dengan demikian, seorang 
penulis yang serius hendaknya mampu menemukan metode 
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untuk mengendalikan reaksi para pembaca. Metode ini 
dinamakan sarana-sarana sastra. 

Sebenarnya, kita selalu berupaya memengaruhi reaksi 
pembaca atau lawan bicara ketika menulis atau berbicara. 
Tujuan ini kita realisasikan dengan bantuan sarana-sarana 
retoris. Kita akan menggunakan kalimat berpola gramatikal 
paralel ketika mengontraskan dua gagasan seperti; “Beri aku 
uang dan aku akan memberimu IOU.” Untuk menonjolkan 
sebuah gagasan, kita akan menggunakan berbagai pola repetisi 
seperti meletakkannya di awal dan akhir wacana, memakai 
kata-kata bertekanan, atau memasukkan istilah-istilah 
berkonotasi padat. Sarana-sarana sastra berbeda dengan 
sarana-sarana di atas karena pengarang dituntut untuk 
memenuhi kriteria nalar. Sarana-sarana sastra retoris dalam 
sastra dapat diupayakan agar menarik, tetapi sifat menarik 
tersebut justru akan membuat sastra jadi tidak ‘bernalar’ 
sehingga dijauhi oleh pembaca. Pembaca akan beranggapan 
bahwa karya sastra tersebut ‘tidak alamiah’, ‘terlalu mendayu-
dayu’, atau ‘melodramatis’. Sarana-sarana tersebut hendaknya 
beralih wajah agar tidak terlampau kentara sehingga tidak 
merobohkan semesta para karakter yang ada di dalam karya. 

Beberapa sarana dapat ditemukan dalam setiap cerita 
seperti konflik, klimaks, tone dan gaya, dan sudut pandang. 
Sarana-sarana sastra lain seperti simbolisme sangat jarang 
dihadirkan. 

Sarana-sarana paling signifikan di antara berbagai 
sarana yang kita kenal adalah karakter utama, konflik utama, 
dan terra utama. Tiga sarana ini merupakan ‘kesatuan organis’ 
cerita. Ketiga-tiganya terhubung demikian erat; ketiga-tiganya 
menjadi fokus cerita itu sendiri. Istilah ‘kesatuan organis’ 
berarti bahwa setiap bagian cerita, bagaimanapun sifatnya-
setiap karakter, konflik, dan tema sampingan, setiap peristiwa, 
setiap pola-menjadi elemen penyusun tiga hal di atas. Bila 
prinsip ini diterapkan dengan sebenar-benarnya, analisis yang 
kita usahakan akan berhasil. 
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Dalam sebuah cerita, pengarang adalah ‘kamera’. 
Pandangannya mengenai seorang karakter biasanya hadir 
lewat teknik, tone, atau sarana-sarana sastra, dan tidak me-
lalui komentar eksplisit. Pandangan pengarang selalu hadir 
dan kita menerimanya ‘sebagai pandangan kita sendiri 
(setidak-tidaknya saat membaca) seperti saat kita 
menganggap kamera sebagai mata kita. Sama halnya dengan 
kamera, pengarang dapat membawa kita ke sudut pandang 
sang karakter sehingga kita dapat berbagi pengalaman 
dengannya. Di saat lain, pengarang juga harus mampu 
memisahkan kita dari karakter sehingga kita dapat me-
renungkan dan memahaminya meski pun cerita dituturkan 
oleh karakter tersebut. Kita harus mampu membagi ilusi yang 
dialami sang karakter sekaligus berada di luarnya (sebagai 
pengamat). Bila kita memosisikan diri sebagai sang karakter, 
hasilnya tentu bukanlah sastra, melainkan mimpi tiruan. 

Empat sudut pandang seperti yang telah dijelaskan di 
paragraf-paragaraf sebelumnya sama-sama memiliki ke-
unggulan dan kelemahan. Sudut pandang orang pertamautama 
memungkinkan kita untuk mengalami apa yang dialami oleh si 
tokoh utama sehingga kita dapat ‘menjalaninya’ seolah-olah 
nyata. Akan tetapi, kita akan kesulitan ketika harus berpikir 
seperti layaknya si karakter. Dalam konteks ini, kita, si 
karakter, dan pengarang melebur jadi satu. Agar dapat 
mengenali keunikan dalam diri karakter, kita harus selalu 
waspada akan hal-hal yang memisahkannya dari pengarang. 
Kita mungkin akan menemukan bahwa si karakter 
mengungkapkan dirinya lebih dari yang ia ketahui. Huck 
merasa bahwa ia akan mendapat balasan setimpal (Neraka) 
ketika menolong Jim si budak melarikan diri. Akan tetapi, kita 
sadar sepenuhnya bila keputusan Jim itu adalah sebuah 
kemenangan moral. Atau, kita mungkin mengetahui bahwa 
pada satu sisi, si narator (seolah-olah memandangi dirinya 
sendiri dari luar) mengomentari tindaktanduknya sendiri. 
Contohnya, ia adalah seorang manusia dewasa yang sedang 
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menceritakan masa kecilnya. Meski seorang pengarang serius 
menggunakan salah satu metode ini, kombinasi dari 
semuanya, atau metode lain, ia harus menyediakan sebuah 
sarana bagi kita untuk memahami karakter. 

Pada sudut pandang orang pertama-bukan utama 
(sampingan), sang narator dapat menggambarkan si karakter 
utama secara langsung sekaligus mengomentari perilakunya. 
Keunggulan lain, pengarang dapat menciptakan berbagai 
ketegangan dan kejutan dengan cara menyembunyikan 
pemikiran si tokoh utama. Akan tetapi, masalah baru akan 
muncul sesudahnya. Apabila opini sang narator terditorsi oleh 
sudut pandangnya sendiri, pengarang harus membiarkan kita 
tahu keterbatasan sang narator. Selain itu, pengarang juga 
harus mencari cara untuk menjelaskan kehadiran sang narator 
dan menceritakan seluruh peristiwa yang menarik. 

Sama halnya dengan sudut pandang orang pertama--
utama, orang ketiga-terbatas memungkinkan kita untuk 
mengetahui jalan pikiran seorang karakter (biasanya karakter 
utama). Akan tetapi, sudut pandang ini menghalangi 
pengetahuan kita terhadap alur yang dapat dimengerti oleh si 
karakter dan menutup kemungkinan bagi kita untuk tahu apa 
yang dipikirkan karakter lain terhadap karakter ini. Ke-
lebihannya, pengarang dapat menggambarkan dan me-
ngomentari sang karakter secara langsung. Akan tetapi, 
kebanyakan pengarang modern lebih memilih untuk berhati-
hati menerapkan teknik ini. Para pengarang modern pasti 
akan mengatakan apa yang diutarakan dan diperbuat oleh si 
karakter dan tentu saja, menggambarkan penampilannya. 
Hanya saja, mereka biasanya menolak mengomentari karakter 
ini secara langsung. Alasannya, komentar pengarang tampak 
berdiri ‘di luar’ karakter tersebut, seolah-olah berada di antara 
kita dan pengalaman si karakter. Pengarang modern akan 
lebih memilih ‘menunjukkan’ ketimbang ‘memberi tahu’. 

Pengarang juga menolak untuk menggunakan ke-
bebasan yang ditawarkan oleh sudut pandang orang ketiga-
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tidak terbatas. Sekadar catatan, kebebasan tersebut 
memungkinkan kita untuk tahu apa yang ada di dalam pikiran 
pengarang secara simultan. Kebebasan ini dapat disalah-
gunakan dan hasilnya, kita dapat memahami beberapa 
karakter secara sempurna. Akan tetapi, kita juga akan ke-
hilangan kesempatan untuk berbagi pengalaman padahal kita 
sendiri tahu bahwa bagian terbesar pengalaman manusia 
dihasilkan dari menebak jalan pikiran orang lain melalui 
perilaku dan ucapannya. Pada beberapa cerita tertentu, 
pengarang sengaja menempatkan diri dam posisi superior 
yang serba tahu (layaknya Tuhan) sehingga pengalaman setiap 
karakter dapat menghadirkan efek-efek tertentu sesuai 
keinginannya. 

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa setiap sudut 
pandang memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihan yang 
diambil pengarang harus selalu bergantung pada problem 
yang mengemuka dalam ceritanya. Sudut pandang yang dipilih 
terkadang merupakan campuran dari beberapa sudut 
pandang. Meski sebagian besar cerita yang ditulis oleh seorang 
pengarang dituturkan lewat orang ketiga-terbatas, pengarang 
tersebut masih dapat mengisahkan satu atau dua adegan lewat 
kacamata karakter kedua. Terkadang kita mampu melihat 
berbagai kejadian melalui beberapa sudut pandang secara 
simultan seolah-olah seorang karakter menjalani pengalaman 
yang terkait dengan pengalaman karakter lain atau seorang 
karakter dewasa yang sedang mengisahkan satu episode 
terkait pengalaman masa kecilnya. Novel memungkinkan 
pengarang untuk memakai lima atau enam sudut pandang satu 
demi satu atau menumpuk satu dengan lainnya. 

Bagi pembaca, sudut pandang hampir selalu menelurkan 
tiga masalah. Pertama, apa hubungan kita dengan karakter 
atau kejadian? Seberapa dekatkah posisi kita dengan mereka? 
Apakah kita tahu jalan pikiran karakter tersebut ataukah kita 
hanya tahu apa yang mereka lihat dan dengar? Apakah 
pengetahuan kita terbatas hanya pada satu (karakter) ataukah 
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beberapa sudut pandang, secara simultan ataukah suksesif? 
Kedua, bilamana kita berbagi satu sudut pandang (karakter), 
seperti apa? Bagaimana kepribadian seorang karakter dapat 
memengaruhi sudut pandangnya? Apakah interpretasinya itu 
dapat dipercaya? Ketiga, apa yang diniatkan pengarang ketika 
menggunakan sudut pandang semacam ini, hanya ini sajakah 
caranya? Bagaimana bisa satu sudut pandang dianggap lebih 
baik dibanding sudut pandang lainnya (terkait maksud dan 
tujuan pengarang)? Apakah sudut pandang tersebut sesuai 
dengan cerita yang dituliskannya? 

 
3. Menilai Karya Fiksi 

Setelah diuraikan dengan panjang lebar hal-hal yang 
berkenaan dengan karya fiksi, pertanyaan yang kemudian 
penting dikemukakan adalah bagaimana analisis terhadap 
karya fiksi dilakukan? Pertanyaan ini tampaknya sederhana, 
tetapi jawabannya cukup pelik karena banyak hal harus 
dijelaskan dan bertahap-tahap. 

Pertama, berkenaan dengan objek, pertanyaan itu 
menunjuk objek material karya fiksi, tetapi belum secara jelas 
menunjuk objek formalnya. Agar analisis yang dilakukan 
memiliki fokus yang jelas, objek formal kajian harus dijelaskan 
terlebih dahulu. Apabila dipandang perlu, objek formal kajian 
ini dirumuskan secara eksplisit dalam analisis. 

Kedua, apabila objekformal kajian telahjelas, tahap 
berikutnya adalah menspesifikkannya ke dalam permasalahan 
yang ingin dijawab/diketahui. Permasalahan ini, yang biasa 
disebut dengan problem statement, dirumuskan dalam bentuk 
pernyataan. Di dalam permasalahan ini sesungguhnya juga 
sudah tergambarkan ruang lingkup kajian yang cakupannya 
sangattergantung pada level kajian yang dilakukan. Kajian 
yang hanya berbentuk makalah tentu akan berbeda dengan 
kajian yang merupakan tugas akhir (skripsi) atau penelitian 
yang cukup serius. Kalau hanya akan menulis makalah pendek, 
mungkin cukuplah analisis yang dilakukan berkenaan dengan 
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salah satu elemennya saja, misalnya tokoh, alur, tema, atau 
salah satu sarana sastranya. Kalau menulis tugas akhir, 
lingkup masalahnya tentu lebih luas dari sekedar makalah. 
Lebih luas dimaksud bisa mencakup keseluruhan karya fiksi, 
bisa pula tetap elemen tertentu tetapi objek materialnya lebih 
dari satu atau satu periode tertentu. Dengan demikian, analisis 
yang dilakukan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. 

Ketiga, agar tahap-tahap kajian yang dilakukan memiliki 
arah yang jelas, rumusan masalah di atas perlu diturunkan ke 
dalam pertanyaan, yang dari pertanyaan yang awal ke yang 
berikutnya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang jawaban-
jawabannya dibayangkan merupakan tahap-tahap menuju 
tujuan akhir. 

Keempat, tentu saja analisis dilakukan dengan 
menggunakan konsep-konsep yang telah dikemukakan. Agar 
kerangka berpikirnya bisa dipahami dengan baik, penting juga 
dibuat bagan kerangka konseptual. 

Kelima, bertolak dari kerangka konseptual yang telah 
dibuat, disusunlah langkah-langkah analisis yang akan 
dilakukan. Setelah itu, analisis pun dilakukan. Tahap 
selanjutnya adalah melakukan penilaian. Pengertian dan 
kriteria penilaian dibicarakan di bawah ini. 
a. Pengertian Penilaian 

Setelah dilakukan analisis, tahap berikutnya yang perlu 
dilakukan oleh seorang pembaca karya fiksi adalah menilainya 
dengan kriteria yang tepat. Penilaian dimaksud berkenaan 
dengan aktivitas mengukur kadar keindahan karya fiksi. 
Dalam melakukan penilaian, biasanya seorang pembaca 
cenderung mengedepankan sikap subjektif. Bila karya fiksi 
yang dibacanya memberikan kenikmatan, dia akan 
mengatakan bahwa karya itu indah. Sebaliknya, bila karya fiksi 
yang dibacanya tidak memberikan kenikmatan, dia akan 
mengatakan bahwa karya fiksi itu tidak indah. Seorang 
pembaca karya fiksi haruslah menghilangkan sikap yang 
demikian dan berusaha bersikap seobjektif mungkin. 
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Seorang pembaca akan dikatakan bersikap objektif bila 
di dalam memberikan penilaian terhadap karya fiksi dia 
mendasarkan diri pada kriteria-kriteria tertentu yang tepat. 
Kriteria-kriteria tertentu dimaksud tentulah bukan berkenaan 
dengan benar atau tidak benar seperti yang diterapkan dalam 
ilmu eksak; bukan pula berkenaan dengan bermoral atau tidak 
bermoral seperti yang diterapkan oleh ahli agama. Bahkan 
kriteria dimaksud juga bukan kriteria kesastraan yang definitif 
hingga bisa dicapai tingkat validitas yang memadai. Bila hal 
yang terakhir bisa dibuat tentulah para pengarang akan 
menghapalnya dan menerbitkan karya-karya monumentalnya. 
b. Kriteria Penilaian 

Oleh karena itu, kriteria yang diterapkan cukuplah yang 
bersifat umum saja dan tidak terlampau ketat. Kriteria 
tersebut juga sejalan dengan asumsi dasar mengenai karya 
fiksi sebagai karya seni danjuga karya fiksi sebagai manifestasi 
pengalaman kemanusiaan. Kriteriakriteria tersebut, 
sebagaimana dikemukakan oleh Stanton (1965) adalah: 1) 
kesatuan, 2) kejujuran-koherensi, 3) orisinalitas, dan 4) 
konsistensi. Selain empat kriteria tersebut, ada satu kriteria 
lagi yang penting dipertimbangkan, yaitu 5) kompleksitas 
(Faruk, 2001: 160; Junus, 1974: 2). Kriteria kompleksitas 
penting dipertimbangkan karena karya fiksi, mengikuti 
pandangan Kuntowijoyo (2006: 25) perlu bersifat cendekia. 

Sebuah karya fiksi dikatakan memiliki kesatuan bila di 
dalamnya terdapat maksud utama yang didukung oleh 
elemen-elemen pembangunnya. Selain memberi dukungan 
pada maksud utama, elemen-elemen itu juga menunjukkan 
adanya hubungan antara yang satu dengan lainnya. Dengan 
demikian, maksud utamanya merangkum keseluruhan elemen 
pembangun karya fiksi. 

Kriteria kejujuran mengacu pada upaya pengarang 
memasukkan peristiwa-peristiwa yang mengkontradiksikan 
temanya. Dengan melakukan pengkontradiksian, cerita pun 
menjadi berlangsung. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa yang 
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berkontradiksi tersebut diselesaikan. Upaya penyelesaian ini 
dilakukan dalam rangka membangun koherensi cerita. 
Pergerakan dari kejujuran ke koherensi ini berkenaan dengan 
kriteria kesatuan organik di atas, prinsip bahwa segala sesuatu 
di dalam karya seharusnya berkontribusi pada tujuan 
utamanya. 

Kriteria berikutnya adalah orisinalitas. Kriteria ini tidak 
hanya berarti kebaruan. Orisinalitas berarti bahwa pengarang 
menggambarkan dari dalam perasaannya, pengalaman dan 
persepsi, selain penciptaan efek-efek dengan stok tokoh-tokoh 
dan stok keragaman alur. Pengarang menuliskan karakter dan 
emosi tokoh-tokohnya berdasarkan apa yang is lihat dan 
rasakan. 

Konsistensi berkenaan dengan kemasukakalan berbagai 
elemen dalam karya fiksi tersebut. Apabila elemen-elemen di 
dalam karya fiksi dihadirkan secara tidak konsisten, efek yang 
segera tampak adalah karya fiksi tersebut kurang atau bahkan 
tidak masuk akal. 

Kompleksitas berkenaan dengan sejauh mana elemen-
elemen pembangun karya fiksi tersebut dihadirkan dalam 
hubungan yang kompleks dan rumit. Kompleksitas dan 
kerumitan yang terjalin di dalamnya akan menjadi indikator 
sejauh mana karya fiksi tersebut memberikan kontribusi bagi 
pencerdasan kepada pembacanya. 
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RANGKUMAN 

Secara etimologis istilah apresiasi berasal dari bahasa 
Latin apreciatio yang berarti “menghargai”. Dalam bahasa 
Inggris appreciate yang berarti “menyadari, memahami, 
menghargai, dan menilai”. Dari kata appreciate dapat dibentuk 
kata appreciation yang berarti “penghargaan, pemahaman, 
dan penghayatan”. Kata apresiasi dalam Bahasa Indonesia 
mengandung pengertian yang sejajar dengan kata apreciatio 
(Latin) kata appreciation (Inggris) tersebut. Apresiasi 
diartikan juga sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap 
kualitas sesuatu dan memberi penghargaan yang tepat 
terhadapnya. 

Apresiasi meliputi tiga aspek, yaitu kognitif, emosi, dan 
evaluasi. Aspek kognitif adalah kemampuan memahami 
masalah teori dan prinsip-prinsip intrinsik sebuah karya 
sastra. Aspek apresiasi yang kedua yaitu emotif. Aspek emotif 
adalah kemampuan memiliki nilai-nilai keindahan karya 
sastra. Indikasi untuk  mengukur aspek emotif yang dapat  
digunakan  adalah sebagai berikut : (1) siswa dapat 
menemukan dan  menunjukkan indah tidaknya karya sastra 
puisi itu; (2) siswa dapat menemukan  dan menunjukkan cara 
penulisan  latar  belakang cerita/ setting; (3) siswa dapat 
menemukan dan menunjukkan indah  tidaknya  pemakaian  
ungkapan  dalam  karya  sastra puisi.  Aspek ketiga yaitu aspek 
evaluatif. Aspek evaluaitif adalah kemampuan menilai. Aspek 
ini merupakan aspek tertinggi dalam kegiatan apresiasi. 
Indikator untuk menilai dan mengukurnya adalah kemampuan 
untuk menafsirkannya. Penilaian ini dapat disejajarkan 
dengan kegiatan mempertimbangkan nilai yang ada dalam 
karya. 

Apresiasi sastra berarti tanggapan ataupun pemahaman 
sensitif terhadap karya sastra. Jelasnya, penekanannya pada 
pengertian sensitif terutama menyangkut tanggapan 
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seseorang terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya 
sastra. Dengan demikian, mengapresiasi karya sastra berarti 
menanggapi karya sastra dengan kemampuan afektif yang di 
satu pihak peka terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 
karya sastra yang bersangkutan, baik yang tersurat maupun 
yang tersirat dalam kerangka tematik yang mendasarinya; dan 
di lain pihak, kepekaan tanggapan tersebut bermanfaat bagi 
upaya memahami pola tata nilai yang diperolehnya dari 
bacaan di dalam proporsi yang sesuai dengan konteks 
persoalannya. 
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EVALUASI 

Untuk menyempurnakan pemahaman mahasiswa pada 
materi pembacaan sastra sebagai bentuk apresiasi ini, 
kerjakan tugas berikut: 
1. Kemukakan pendapatmu mengenai pembacaan sastra 

sebagai bentuk apresiasi! 
2. Bagaimana kriteria pembacaan sastra yang baik untuk 

melahirkan cipta dan rasa apresiasi yang baik? 
3. Kemukakan mengenai hal-hal yang dapat diapresiasi di 

dalam sebuah karya sastra! 
4. Apa sajakah acuan dalam menilai karya sastra untuk 

menentukan kualitas suatu karya? 
5. Temukanlah nilai-nilai usaha atau kerja keras (reso) lainnya 

yang terdapat di dalam cerita “Dahsyatnya Uang Panai’” 
kemudian kemukakan pentingnya nilai tersebut diterapkan 
dalam kehidupan sehari-hari 
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BAB V  

PENGKAJIAN PROSA FIKSI 
Bagian I 

A. Pengantar 
Sebelum memasuki materi pada bagian ini, sebaiknya 

mahasiswa telah memahami dengan baik materi perkuliahan 
sebelumnya pada bagian I, II, dan III. Dengan memahami 
ketiga bagian terdahulu, maka tahapan pembelajaran 
selanjutnya adalah mengenal berbagai macam bentuk 
pengkajian karya fiksi dengan berbagai macam pendekatan. 
Pada bagian ini, mahasiswa akan diperkenalkan dan diberikan 
pemahaman tentang pengkajian karya fiksi, macam-macam 
pendekatan yang dapat digunakan dalam mengkaji karya fiksi, 
serta contoh bentuk pengkajian karya fiksi dengan pendekatan 
tersebut.  

Pada bagian ini, diuraikan mengenai hakikat pengkajian 
karya fiksi, pendekatan dalam pengkajian karya fiksi yang 
meliputi (1) pendekatan strukturalisme, (2) pendekatan 
intertekstual, (3) pendekatan semiotik, (4) pendekatan 
sosiologi sastra, (5) pendekatan stilistika, 

 
B. Indikator Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pada bagian ini, mahasiswa 
diharapkan memiliki kompetensi-kompetensi berikut: 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat pengkajian karya 

fiksi dan pendekatan-pendekatan dalam pengkajian karya 
fiksi yang meliputi (1) pendekatan strukturalisme, (2) 
pendekatan intertekstual, (3) pendekatan semiotic, (4) 
pendekatan sosiologi sastra, (5) pendekatan stilistika. 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh 
nilai-nilai kearifan lokal Makassar yang terdapat pada 
bagian ini. 
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3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai kearifan 
lokal Makassar dalam bentuk tulisan, tuturan dan tingkah-
laku.  

 
C. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada bagian ini yaitu diharapkan 
mahasiswa dapat memahami hakikat pengkajian karya fiksi, 
pendekatan dalam pengkajian karya fiksi yang meliputi (1) 
pendekatan strukturalisme, (2) pendekatan intertekstual, (3) 
pendekatan semiotik, (4) pendekatan sosiologi sastra, (5) 
pendekatan stilistika, (6) pendekatan psikoanalisis sigmund 
freud, (7) pendekatan feminisme, (8) pendekatan resepsi 
sastra, (9) pendekatan psikologi, (10) pendekatan poskolonial. 
Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami dan menghayati 
nilai-nilai kearifan lokal Makassar yang diintegrasikan pada 
bagian ini kemudian nilai-nilai tersebut diimplementasikan 
dalam tulisan, tuturan dan tingkah laku. 
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Kearifan Lokal 

HARGA DIRI “SIRI’” 
 

Nilai lain yang tidak kalah penting sebagai penanda 
eksistensi masyarakat Makassar adalah harga diri (siri’). Siri’ 
sendiri disepadankan dengan makna malu (Basya dan 
Mustaring dalam Wahid, 2007: 62). Masyarakat Makassar yang 
memiliki nilai harga diri dalam dirinya akan selalu malu 
(masiri). Malu untuk berbuat buruk, malu untuk berbuat jahat, 
malu untuk tidak bebuat baik, malu untuk tidak membantu 
sesama, malu kalau tidak melaksanakan ibadah (sholat, puasa, 
sedekah, dll.), malu berbuat curang, dan malu dari berbagai 
aspek lainnya. Malu bagi masyarakat Makassar adalah harga 
mati yang sebanding dengan nyawa. Orang yang memiliki 
harga diri atau siri’ akan selalu dihargai dan diteladani. 
Sedangkan orang yang tidak memiliki nilai siri’ akan selalu 
dipandang hina dan dipandang rendah. Siri’ juga dibagi atas 
tiga bagian yaitu siri’ terhadap Batara (Tuhan), siri’ terhadap 
sesama manusia, dan siri’ terhadap diri sendiri. 
 
Bacalah cerita pendek berikut ini! 

 
HAJI BASO 

 

Sudah lama aku tidak menghiraukan kehadiran kulau bassi, 
batu hitam bertuah, peninggalan Ayah. Bukan karena tidak 
menghargai warisan leluhur, tetapi lantaran takut tuahnya itu 
dapat mengguncang imanku. Tuah batu berwarna hitam pekat 
seukuran biji jagung itu bisa menjadikan pemiliknya kebal 
terhadap segala jenis senjata, dari besi tajam hingga peluru. 
Suatu saat aku pernah mencobanya ketika menantang Raha, 
lelaki yang mencoba merayu kekasihku, bertarung satu lawan 
satu di tanah lapang dekat kantor desa. Badik Raha hanya 
merobek baju yang kukenakan, tetapi tidak mampu melukai 
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kulitku meski hanya sebatas goresan. Sejak saat itu aku 
digelari I Kabbala, lelaki yang kebal terhadap senjata. 

Pada mulanya aku menolak ketika Ayah hendak 
mewariskan benda itu. Bagiku, cukuplah mancak Turatea1 
sebagai bekal membela diri di tanah rantau. Tak perlu jimat 
sakti, apalagi benda yang berpeluang jadi berhala. Tetapi cinta 
dan hormatku kepada Ayah membuatku tak punya pilihan lain 
kecuali menerimanya. Sejak itu pula kulau hassi, batu bertuah 
incaran banyak orang itu, sah menjadi milikku. Bermula dari 
sana perangaiku jadi temperamental. Disenggol sedikit, aku 
langsung marah. Aku mudah panas, gampang terbakar. Salah 
sedikit main gampar, salah banyak main tikam. Jelas saja aku 
jadi tidak nyaman. Sebagai perantau, aku tidak pernah berniat 
sedikit pun melukai orang lain, apalagi sampai meninggalkan 
luka codet atau parut di tubuh mereka. Maka, tak pernah kulau 
bassi itu menghuni dompetku. Dan aku juga tidak akan 
mencoba menanam batu hitam itu di daging paha, 
sebagaimana orang lain sering melakukannya. 

Hingga suatu hari Baso, sepupu sepermainan di masa 
kanak, bertandang ke rumahku dan mengusik batu hitam itu. 
Katanya, seseorang telah mempermalukan dirinya, 
mengalahkannya dalam sebuah duel yang tak seimbang, lima 
lawan satu. Sebagai kerabat sekampung, aku diminta untuk 
membela kehormatannya. Tidak perlu ikut berkelahi, katanya, 
cukup dengan meminjamkan kulau bassi itu barang sehari atau 
dua hari. Aku memanfaatkan peluang itu untuk meloloskan 

 
1 Ilmu silat ini kerap diuji dengan tiga tahap terakhir. Tahap pertama, 

bertarung dalam satu sarung. Guru dan murid berada dalam satu sarung, 

saling tikam dan saling pukul, hingga ada yang takluk atau sarungnya 

habis terkoyak. Tahap kedua, bertarung di atas tampah. Guru dan murid 

berada di atas tampah yang biasa digunakan untuk menampi beras, 

bertarung dengan tangan kosong hingga ada yang terjatuh atau ter-lempar 

keluar dari tampah. Tahap ketiga, bertarung di perigi kexing. Guru dan 

murid turun ke dasar sumur yang kering hingga ada yang kalah atau 

keduanya sepakat tidak bisa saling mengalahkan. 
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diri dari sekap batu hitam sebiji jagung itu. Alhasil, warisan 
leluhur itu telah menemukan tuan barunya, Baso, sepupu 
teman mainku di masa kecil. 

Aku memang mudah percaya, apalagi kepada kerabat 
sendiri. Aku kira Baso akan meminjam kulau bassi dalam 
jangka satu-dua hari saja. Ternyata tidak. Satu-dua bulan telah 
ber-lalu, dia belum juga menampakkan batang hidungnya 
untuk mengembalikannya. Lalu tersiar kabar, dia telah 
menjadi pengu-asa Pulogadung. Jagoan demi jagoan tumbang 
di tangannya. Satu per satu wilayah ditaklukkannya. Dia 
menjelma sebagai jawara tanpa lawan setara. Bersabung dari 
satu arena ke arena lainnya. Lambat-laun hartanya mulai 
bertumpuk. Tanahnya ada di mana-mana. Tabungan dan 
deposito bertaburan. Rumah gubuknya berubah istana. Motor 
bututnya berganti mobil mewah. Dia sekarang kaya raya. 

Tapi kulau bassi itu belum juga dia kembalikan 
kepadaku, padahal sudah dua tahun berlalu semenjak dia 
meminjamnya. 

Hingga suatu ketika kabar gembira datang dari 
kampung halaman. Baso, yang waktu pergi merantau hanya 
berbekal pakaian yang melekat di badan, telah menjadi 
"pahlawan" yang dielu-elukan setiap hari di tanah kelahiran. 
Langgar yang ko-non nyaris rubuh di Kappoka, kampung 
tempat kami dulu sekolah semasa SD, jadi mentereng karena 
uang kirimannya. Masigik tua di Borongtammatea, kampung 
kelahiran kami, makin megah karena sumbangannya. Tak 
terhitung anak asuh menggantungkan nasib kepadanya. Kabar 
itu terasa menggembirakan sekaligus menyedihkan. 

Menggembirakan sebab Baso menjadi simbol sukses 
kaum perantau, menyedihkan karena semua orang mulai 
mem-banding-bandingkan kesuksesan Baso dengan 
kemiskinanku. Namanya juga pekerja serabutan, jangankan 
untuk menyumbang ini-itu ke kampung, bisa bertahan hidup 
di kota saja sudah alhamdulillah. 
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Lalu Haji Tutu, ayah Baso yang juga adik ayahku, 
berkunjung ke rumahku dengan menenteng kopor besar 
seolah bakal menginap lama. Lelaki tua yang kuhormati itu 
muncul begitu saja dengan raut muka yang suram dan letih. 
Aku terkejut melihat kedatangannya yang tiba-tiba. Bukan 
karena tak siap menerima tamu, namun karena rasa sungkan 
kalau-kalau Haji Tutu yang konon mulai terbiasa hidup mewah 
itu harus bermukim lama di rumahku yang sederhana. 

"Jangan malu, Nak," kata Haji Tutu seakan mampu 
mem-baca pikiranku. "Saya tak mungkin menginap di rumah 
Baso, sepupu bejatmu itu!" katanya lagi dengan sorot matanya 
yang nanar. Matanya berkeredip aneh. 

Aku tersentak heran. Aku perhatikan lelaki itu lebih 
cer-mat. "Ada apa, Paman?" 

Haji Tutu menghela napas, seakan ada bagian dirinya 
yang lepas. Lalu, dia menatap mataku begitu lekat. "Baso lupa 
diri, Nak. Harta ditumpuknya dengan cara tidak halal. Kata 
orang, dia jadi raja copet di Pulogadung. Setiap hari dia 
tampung perantau dari kampung, lalu dididiknya menjadi 
pencopet ulung. Kamu bayangkan bagaimana sikap orang 
kampung pada pamanmu ini. Tidak ada lagi murid yang da-
tang ke rumah paman untuk belajar ngaji. Tidak pernah lagi 
paman menerima panggilan barzanji atau a'rate'.2 Semua ini 
karena Baso, Nak." 

Haji Tutu terduduk lemas di kursi. Selama ini dia 
menjalani masa pensiunnya dengan tenang. Semula 
keluarganya hidup sangat sederhana hingga Baso datang bak 
dewa penolong. Tentu wajar jika Haji Tutu kaget ketika 
mengetahui bahwa kemakmuran keluarganya ternyata 
disokong oleh seorang raja copet. Bayangkan, betapa 
terhinanya seorang guru ngaji yang kegembiraannya adalah 

 
2 A'rate' adalah ritual membaca kitab barzanji dengan langgam khas 

Turatea, dibaca secara serempak dengan irama yang dinamis dan sesekali 

mengentak. 
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mengajar banyak murid atau mendapat panggilan mengaji 
sekarang hampir tidak ada yang mendekatinya lagi. Apakah 
yang sekarang dirasakannya? Pastilah sebuah kemasygulan 
yang luar biasa sampai dia tak sanggup lagi bertahan di 
kampung, di tengah masyarakat adat yang kukuh menjalani 
tradisi. 

Aku melihat Haji Tutu masih terduduk lemas di 
kursinya. Tak pernah sebelumnya dia bersikap begitu. Dulu, 
lama sebelum Baso berubah, Haji Tutu orang yang paling 
ramah di kampung kami. Kepada setiap orang dia selalu 
bertutur santun. Kepada setiap murid dia selalu berlembut 
sapa. Jika ada panggilan membaca kitta pattumateang, kitab 
berbahasa Makassar yang kerap dibaca ketika ada orang 
meninggal, dia tak pernah membeda-bedakan siapa yang 
mengundangnya, kaya-miskin baginya sama. Bahkan jika tak 
mendapat imbalan pun matanya tetap bercahaya. Dan mata itu 
hari ini tampak begitu muram. Betapa redup mata itu seolah 
tak terpejam sepanjang dua hari dua malam. Benarkah aku 
tengah berbincang dengan guru mengajiku semasa kecil dulu? 
Aku tidak menyangka pertemuan hari ini, dan keesokan 
harinya lagi, akan menjadi awal bagiku untuk mengulik 
kembali kulau bassi yang sudah betah di tangan tuan barunya. 

"Apa yang akan Paman lakukan?" 
"Saya sudah menasihati Baso, Nak, tapi dia tidak meng-

gubris. Bagaimanapun dia harus bertobat" kata Haji Tutu. 
Caranya? 

"Hmm, kamu tidak tahu?" 
Aku menggeleng. 
"Naik haji!" jawab Haji Tutu. "Jika Baso naik haji, lalu 

meninggalkan kebiasaan buruknya, dia pasti bisa diterima 
kembali di masyarakat. Dan hanya kamu yang bisa 
menegurnya, Nak. Hanya kamu..." 

Aku terharu mendengar kata-katanya. 
Sebenarnya tidak terlintas dalam benakku untuk 

menemui Baso sesegera ini. Kulau bassi itulah penyebabnya. 



164 

Entah me-ngapa aku belum bisa menerima sikap Baso yang 
tak jujur dan suka ingkar janji. Namun amanat Haji Tutu tak 
mungkin aku abaikan. Lalu, kami pun bertemu di kedai Coto 
Makassar Daeng Naba di Jalan Ampera. Tadinya aku pikir ada 
bagusnya menyampaikan kedatangan ayahnya ke Jakarta, tapi 
aku me-nahan keinginanku untuk memberitahunya. Kami 
hanya me-lantur kanan-kiri, sambil menyeruput es pisang ijo 
dan melahap dua mangkok coto Makassar dan seporsi konro 
bakar, layaknya dua sahabat yang lama tak bertemu. Tak 
kunjung berani aku bertanya perihal kapan dia berhenti 
mencopet, profesi yang telah mencorengkan aib pada 
keluarganya. Tapi belum juga mulutku bisa mengatakannya, 
dan aku tersiksa karenanya. Alih-alih, aku malah menanyakan 
kulau bassi itu. 

Dia mengernyitkan dahi, diam agak lama, lalu 
menyahut tegas. "Kamu bisa minta apa saja padaku, Cikali,3 
tapi jangan minta kulau bassi itu." 

Aku tak meminta benda itu kembali, aku hanya 
bertanya mengapa belum dikembalikan. Tetapi aneh, tak 
sedikit pun timbul keinginan di hatiku untuk menyela 
jawabannya. Aku memutuskan untuk diam saja. 

"Aku terlanjur jatuh hati. Lagi pula kamu tak pernah 
menggunakannya!" 

Ada keinginan untuk menanyakan benda itu lebih jelas, 
tetapi sesuatu yang lain tiba-tiba berkelebat. Aku harus mena-
nyakan kepadanya kapan dia berhenti mempermalukan 
keluarga besarnya, yang berarti keluarga besarku juga, di 
kampung. 

"Terus, kapan berhenti mencopet?" tanyaku. 
Dia mengedikkan bahu. 
"Kenapa?" 
"Pertanyaan aneh." 
Aku tersedak. "Apanya yang aneh?" 

 
3 Bahasa Makassar: Sepupu, panggilan untuk saudara sepupu. 
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"Aku pernah berpikir berhenti mencopet." 
"Pernah?" 
Dia mengangguk. "Aku bisa naik haji jika itu yang di-

inginkan keluarga." 
"Bukan sekadar naik haji, tapi berhenti mencopet demi 

nama baik keluarga." 
"Mengapa aku harus sibuk menjaga nama baik 

keluarga besarku sementara aku terus hidup melarat dan 
tidak berguna bagi keluarga sejatiku?" balasnya. "Aku tidak 
punya keahlian apa pun selain mencopet. Meskipun tamatan 
Aliyah, aku tak bisa jadi guru honorer di madrasah dengan gaji 
hanya seratus lima puluh ribu sebulan. Tak mungkin juga 
melamar jadi office boy yang upah bulanannya hanya cukup 
untuk bayar kontrakan. Jika dengan naik haji aku bisa 
memutihkan nama keluarga, akan kulakukan. Besok aku 
daftar, lalu pulang kampung buat manasik haji dan 
mengundang orang-orang munafik di kampung yang mencibir 
dan membuang muka tetapi menerima setiap pemberian atau 
kiriman apa saja da-riku dengan muka semringah." Aku 
terdiam. 

"Tapi, Cikali, jangan minta aku berhenti mencopet." 
Inikah jawabannya terhadap segala derita ayahnya? 
Bagaimana caraku menyampaikan hal ini kepada ayahnya? 

Begitulah kisahnya. Akhirnya Baso naik haji. Orang-
orang di kampung tumpah ruah menghadiri acara manasiknya 
dan menungguinya ketika kembali ke kampung halaman, yang 
aku yakin juga karena mereka berharap mendapatkan hadiah 
dari Mekah. Sepulang dari Tanah Suci, lima bulan lamanya dia 
dan keluarga malang-melintang di kampung. Seperti biasa dia 
royal, suka memberi kanan-kiri. Beras, kopi, gula, kopiah, 
sarung, baju koko, bahkan uang dibagi-bagikan ke semua 
orang begitu mudahnya. Orang-orang kampung kembali me-
mujanya sebagai "Haji Baso yang Baik Hati". Lalu, dia dan 
anak-istrinya kembali ke Jakarta. Alasannya sederhana, istri 
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dan anaknya tidak betah berlama-lama hidup di kampung, 
mereka lebih suka dengan keramaian kota. 

Dia membawa oleh-oleh kegemaranku, dendeng 
daging kuda. Tapi dia belum juga mengembalikan kulau bassi 
itu. 

Aku pikir semua masalah sudah beres. Baso sudah naik 
haji. Ayahnya, Haji Tutu, kembali mengajar anak-anak 
kampung mengaji dan membaca lontarak, aksara Makassar 
yang mulai terlupakan. Orang-orang kampung pun mulai 
melupakan masa lalu Haji Baso. Tapi ternyata, Haji Baso belum 
tobat. Seperti dulu pernah dia nyatakan tentang keahliannya 
yang tak ada duanya, kini dia kembali menggeluti profesi 
lamanya sebagai tukang copet. 

Tersiar kabar sekarang dia sedang jadi buronan yang 
dikejar-kejar polisi karena menyiksa anak buahnya hingga 
nyaris tewas. Dia kabur bersama kulau bassi-ku. Lima butir 
timah panas yang ditembakkan polisi singgah sebentar di 
dadanya, tak satu pun mampu menembus kulitnya. Peluru-
peluru itu rontok seperti daun kering luruh ke bumi. Polisi-
polisi yang mengepungnya menganga dan terperangah. De-
ngan mudah dia melengos pergi. Banyak orang yang terheran-
heran melihat kejadian itu. 

Berita-berita menggemparkan mulai tersiar: Haji Baso 
jadi buron lagi. Orang-orang ramai membicarakan kekebal-
annya. Kabarnya gencar memenuhi layar televisi. Koran-koran 
pun berlomba memuat fotonya. Akibatnya fatal, Haji Tutu ter-
kena serangan jantung. Sesaat sebelum mengembuskan napas 
terakhir, paman yang rendah hati itu menyebut namaku, be-
rikut kulau bassi itu. Bagaimana aku akan menjelaskan kepada 
semua kerabat mengapa warisan itu bisa berpindah ke tangan 
Baso? 

Haji Tutu kembali bertamu. Kali ini menyambangi aku 
dalam mimpi. 
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Nilai Kearifan Lokal Harga Diri (Siri’) Masyarakat 
Makassar dalam Cerita pendek “Haji Baso” 

 
Modal paling hakiki seorang manusia dalam menjalani 

hidup dan berinteraksi dengan sesame manusia adalah harga 
diri (siri’). Sebab, nilai siri menjadi acuan tanda norma dan 
etika yang mengatur segala gerak gerik manusia. Orang yang 
memiliki harga diri akan pandai untuk menjaga lisan dan 
segala bentuk keinderaannya untuk tidak melakukan 
keburukan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki 
harga diri tentunya sulit untuk melakukan hal tersebut. 
Karena demikian penting dari nilai harga diri tersebut, 
masyarakat Makassar menjadikan nilai tersebut sebagai dasar 
hakiki yang mengatur segala gerak dan gerik manusianya.  

Nilai siri yang dapat ditemukan di dalam cerita pendek 
“Haji Baso” di atas ada sembilan yaitu (a) siri’ adalah harga diri 
yaitu ukuran nilai elektabilitas diri seseorang yang menjadi 
dasar pemberian strata atau status penghargaan dari 
masyarakat, (b) siri’ adalah syariat islam, sebab di dalam Islam 
setiap pemeluknya dianjurkan untuk senantiasa menjaga 
harga diri baik kepada sesame maupun kepada sang khalik, (c) 
siri’ adalah motivasi hidup sebab nilai siri memberikan arahan 
dan tuntunan hidup untuk berbiuat dengan acuan norma. 
Tanpa nilai siri seseorang tidak akan dapat memosisikan diri 
selayaknya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, 
(d) siri’ adalah jiwa atau roh, sebab nilai ini telah menjadi 
bagian yang tidak dapat terpisahkan di dalam diri setiap 
manusia Makassar. Dapat dikatakan bahwa nilai siri bagi 
manusia Makassar adalah motor penggerak pemikiran dan 
tingkah laku, (e) siri’ adalah keteguhan prinsip dan perilaku, 
artinya, dengan siri maka seseorang akan berusaha untuk 
berteguh pada prinsip dan tingkah lakunya. Manusia tanpa 
nilai siri adalah manusia yang tidak memiliki harga diri 
sehingga prinsip dan tingkah lakunya tidak konsisten (f) siri’ 
adalah kemerdekaan, sebab di dalam masyarakat Makassar 
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ata atau yang dikenal dengan budak adalah manusia yang 
tidak dimerdekakan dan tidak memiliki kyasa atas dirinya 
sehingga nilia siri tidak pula dimiliki oleh seorang budak. Oleh 
karena itu, siri merupakan perlambangan dari seseorang yang 
merdeka, (g) siri’ adalah keteguhan menghadapi cobaan. Orang 
yang memiliki nilai siri dalam dirinya tidak mudah untuk 
berputus asa, tidak mudah menyerah sehingga tidak terdengar 
keluhan akan dirinya karena ada rasa malu ketika keluhan 
tersebut di dengan orang lain (h) siri’ adalah kepantasan 
memosisikan diri. Dengan nilai siri seseorang menimbang dan 
mengukur dirinya sendiri untuk mengetahui apakah ia 
memiliki kepantasan terhadap suatu kerjaan atau suatu posisi. 
Karena jika tidak dapat memosisikan diri maka yang terjadi 
adalah mapakasiri-siri  (i) siri’ adalah pedoman dalam 
bertindak. Dengan nilai siri seseorang akan menjadi tahu mana 
yang benar dan mana yang salah sehingga tindakannya pun 
akan benar. Kesembilan konstruksi nilai budaya siri’ tersebut 
ditampilkan oleh pengarang yaitu nilai budaya siri’ yang 
melemah yaitu pada bagian tengah cerita dan nilai budaya siri’ 
yang menonjol atau mengalami penguatan yaitu di awal dan di 
akhir cerita. 
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PENGKAJIAN PROSA FIKSI 
Bagian 1 

1. Pengkajian Prosa Fiksi    
Kata ”kajian” berasal dari kata ”kaji” yang berarti (1) 

”pelajaran”; (2) penyilidikan (tentang sesuatu). Bermula dari 
pengertian kata dasar yang demikian, kata ”kajian” menjadi 
berarti ”proses, cara, perbuatan mengkaji; penyelidikan 
(pelajaran yang mendalam); penelaahan (KBBI, 1999: 431).   
Istilah prosa fiksi atau cukup disebut karya, fiksi, biasa juga 
diistilahkan dengan prosa cerita, prosa narasi, narasi, atau 
cerita berplot. Pengertian prosa fiksi tersebut adalah kisahan, 
atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan 
pemeranan, latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu 
yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga 
menjalin suatu cerita (Aminuddin, 1987:66).    

Kajian sastra bisa diartikan sebagai proses atau 
perbuatan mengkaji, menyelidiki, dan menelaah objek 
material yang bernama sastra (Wiyatmi, 2006:19).  
Nurgiyantoro (2000: 30-31) menyatakan bahwa hakikat 
pengkajian fiksi menyaran pada penelaahan, penyelidikan, 
pemahaman melalui analisis karya fiksi dengan kerja analisis 
yang dilakukan langsung dalam keadaan totalitasnya. Dari 
pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengkajian prosa 
fiksi merupakan proses, cara, perbuatan mengkaji, 
menganalisis, menyelidiki, menelaah, dan memahami melalui 
analisis karya prosa fiksi (prosa cerita, prosa narasi, atau 
cerita berplot).   Dengan demikian, kegiatan mahasiswa dalam 
mengkaji prosa fiksi meliputi kegiatan memahami teori, 
menganalisis, mengkaji, menentukan, atau mendapatkan nilai 
atau objek tertentu yang tidak diketahui dalam pengkajian 
prosa fiksi dan memenuhi kondisi syarat yang sesuai dengan 
pengkajian prosa fiksi. Hal ini harus dipahami serta dikenali 
dengan baik pada saat mengkaji prosa fiksi. Oleh karena itu,  
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keterampilan yang harus dimiliki mahasiswa dalam mengkaji 
prosa fiksi adalah sebagai berikut. (1) Memahami kajian prosa 
fiksi, yaitu memahami dan mengidentifikasi karya prosa fiksi 
yang akan dikaji atau ditelaah, (2) Memilih teori sebagai pisau 
analisis kajian prosa fiksi, (3) Menyelesaikan pengkajian, 
penelaahan, yaitu melakukan pengkajian, penelaahan struktur 
prosa fiksi secara benar dengan teori kajian yang tepat, (4) 
Menafsirkan solusi, yaitu memperkirakan dan memeriksa 
kebenaran pengkajian atau penelaahan, masuk akalnya hasil 
penelaahan, dan apakah penelaahan yang dilakukan sudah 
memadai. 

 
2. Pendekatan Kajian Fiksi 

Menurut Ratna, (2008: 53-55) pendekatan ada kalanya 
disamakan dengan metode. Lebih lanjut, Ratna menguraikan 
bahwa secara etimologis, pendekatan berasal dari kata 
appropio, approach, yang diartikan sebagai jalan dan 
penghampiran. Pendekatan didefinisikan sebagai cara-cara 
menghampiri objek, sedangkan metode adalah cara-cara 
mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data. Dengan 
dasar pertimbangan bahwa sebuah penelitian merupakan 
kegiatan ilmiah yang tersusun secara sistematis dan metodis, 
maka perlu dibedakan antara metode dengan pendekatan. 

Pendekatan pada dasarnya memiliki tingkat abstraksi 
yang lebih tinggi baik dengan metode maupun teori. Dalam 
sebuah pendekatan dimungkinkan untuk mengoperasikan 
sejumlah teori dan metode. Dalam hubungan inilah, 
pendekatan disejajarkan dengan bidang ilmu tertentu, seperti 
pendekatan sosiologi sastra, mitopoik, intrinsik dan ekstrinsik, 
pendekatan objektif, ekspresif, mimetik, pragmatik,dan 
sebagainya. 

Definisi tersebut bersifat relatif sebab yang jauh lebih 
penting adalah tujuan yang hendak dicapai sehingga sebuah 
pendekatan pada tahap tertentu bias menjadi metode. 
Pendekatan adalah pengakuan terhadap hakikat ilmiah objek 
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ilmu pengetahuan itu sendiri. Pendekatan mengimplikasikan 
cara-cara memahami hakikat keilmuan tertentu.  

Penelitian secara keseluruhan ditentukan oleh tujuan. 
Pendekatan merupakan langkah pertama dalam mewujudkan 
tujuan penelitian. Pada dasarnya, dalam rangka melaksanakan 
suatu penelitian, pendekatan mendahului teori dan metode. 
Artinya, pemahaman mengenai pendekatanlah yang 
seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, kemudian diikuti 
dengan penentuan masalah, teori, metode, dan tekniknya. 
Pendekatan perlu dikemukakan secara agak luas dengan 
pertimbangan bahwa pendekatan mengimplikasikan cara-cara 
memahami hakikat keilmuan tertentu. Dalam pendekatan 
terkandung manfaat penelitian yang akan diharapkan, baik 
secara teoretis maupun praktis, baik terhadap peneliti secara 
individu maupun masyarakat pada umumnya. Pendekatan 
juga terkandung kemungkinan apakah penelitian dapat 
dilakukan, sehubungan dengan dana, waktu, dan aplikasi 
berikutnya. Pendekatan sosiologi sastra jelas berbeda dengan 
psikologi sastra, pendekatan ekspresif berbeda dengan 
pragmatik, disebabkan dari sudut mana peneliti 
memandangnya, kendala-kendala yang akan dihadapi dalam 
proses penelitian, dan kemungkinan penerimaan masyarakat 
terhadap hasil penelitian. Pendekatan dibedakan baik dengan 
teori maupun metode. Pada dasarnya dalam rangka 
melaksanakan suatu penelitian, pendekatan mendahului teori 
dan metode. 

 Sudrajat (2008:1) mendefinisikan pendekatan sebagai 
titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses penelitian, 
yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu 
proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya 
mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode 
pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. 

Berdasarkan pengertian pendekatan yang dikemukakan 
oleh ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 
pendekatan adalah sebagai cara-cara menghampiri objek. 
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Metode adalah cara-cara mengumpulkan, menganalisis, dan 
menyajikan data. Dapat diartikan pula bahwa pendekatan 
memiliki arti yang lebih luas daripada metode. Dalam suatu 
penelitian yang harus ditentukan adalah pendekatan terlebih 
dahulu baru kemudian penentuan masalah, teori, metode, dan 
tekniknya. 
a. Pendekatan Struktural 

Sebuah karya sastra, fiksi atau puisi menurut kaum 
strukturalisme adalah sebuah totalitas yang dibangun secara 
koherensif oleh berbagai unsur pembentuknya. Di lain pihak, 
struktur karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, 
penegasan, dan gambaran semua bahan dan bagian yang 
menjadi komponennya yang secara bersama membentuk 
kebulatan yang indah (Abrams, 1981: 68). Di pihak lain, 
struktur karya sastra juga menyaran pada pengertian 
hubungan antar unsur instrinsik yang bersifat timbal balik, 
saling menentukan, saling mempengaruhi, yang secara 
bersama membentuk satu kesatuan yang utuh. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat 
dinyatakan bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur 
yang kompleks. Oleh karena itu, untuk dapat memahami 
sebuah karya sastra haruslah karya tersebut dianalisis. 

Dalam penelitian sastra, ada beberapa model penelitian 
yang dapat diterapkan dan penerapan model itu sesuai dengan 
konsep serta tata karyanya masing-masing ( Abrams, 1981: 
84) misalnya telah membagi model pendekatan itu ke dalam 
empat kelompok besar dan empat kelompok itu dipandang 
sebagai model yang telah mencakup keseluruhan satuan dan 
orientasi karya sastra. 

Dijelaskan oleh Abrams (1981: 85) bahwa model yang 
menonjolkan kajiannya terhadap peran pengarang sebagai 
pencipta karya sastra disebut ekspresif; yang lebih 
menitikberatkan sorotannya terhadap peranan pembaca 
sebagai penyambut dan penghayat sastra disebut pragmatic; 
yang lebih berorientasi pada aspek keferensial dalam 
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kaitannya dengan dunia nyata disebut mimetic; sedangkan 
yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai 
struktur yang otonom dengan koherensi instrinsik disebut 
pendekatan objektif atau pendekatan structural. 

Konsep dasar dari pendekatan struktural menurut  Semi 
(1990: 67) adalah: (1) karya sastra dipandang dan 
diperlakukan sebagai sebuah sosok yang berdiri sendiri, yang 
mempunyai dunianya sendiri, mempunyai rangka dan 
bentuknya  sendiri; (2) memberi penilaian terhadap 
keserasian atau keharmonisan semua komponen membentuk 
keseluruhan struktur. Mutu karya sastra ditentukan oleh 
kemampuan penulis menjalin hubungan antar komponen 
tesebut sehingga menjadi suatu keseluruhan yang bermakna 
dan bernilai estetik; (3) memberikan penilaian terhadap 
keberhasilan penulis menjalin hubungan harmonis antara isi 
dan bentuk, karena jalinan isi dan bentuk merupakan hal yang 
amat penting dalam menentukan mutu sebuah karya sastra; 
(4) walaupun memberikan perhatian istimewa terhadap 
jalinan hubungan antara bentuk dan isi, namun pendekatan ini 
menghendaki adanya analisis yang objektif sehingga perlu 
dikaji atau diteliti setiap unsur yang terdapat dalam karya 
sastra tersebut; (5) pendekatan structural berusaha berlaku 
adil terhadap karya sastra dengan jalan hanya menganalisis 
karya sastra tanpa mengikutsertakan hal-hal yang berada di 
luar karya sastra; (6) yang dimaksud isi dalam kajian structurl 
adalah persoalan, pemikiran, falsafah, cerita pusat 
pengisashan, tema. Sedangkan yang dimaksud bentuk adalah 
alur (plot), bahwa sistem penulisan, dan perangkat 
perwajahan sebagai karya tulis, (7) peneliti boleh melakukan 
analisis komponen yang diinginkan. 

Satu konsep dasar yang menjadi ciri khas teori 
structural adalah adanya anggapan bahwa di dalam dirinya 
sendiri karya-karya sastra merupakan suatu struktur yang 
otonom yang dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang 
bulat dengan unsur-unsur pembangunannya yang saling 
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berjalinan. Oleh karena itu, untuk memahami maknanya, karya 
sastra harus dikaji berdasarkan strukturnya sendiri, lepas dari 
latar  belakang sejarah, lepas dari diri dan niat penulis, dan 
lepas pula dari efeknya pada pembaca Beardsky (dalam  
Teeuw, 1983: 60). 

Hal yang menjadi dasar pemikiran strukturalisme 
sebagai gerakan otonom adalah pandangan seperti yang 
dijelaskan oleh Hawks. Hawks (1978: 17-18) mengatakan 
bahwa strukturalisme adalah cara berpikir tentang dunia yang 
dikaitkan dengan persepsi dan deskripsi struktur. Pada 
hakikatnya dunia ini lebih tersusun dari hubungan-hubungan 
daripada benda-benda itu sendiri. Dalam kesatuan hubungan 
itu, setiap unsur atau anasirnya tidak memiliki makna sendiri-
sendiri kecuali dalam hubungannya dengan anasir lain sesuai 
dengan posisinya di dalam keseluruhan struktural. Dalam 
demikian, struktur merupakan sebuah sistem yang terdiri atas 
sejumlah anasir yang diantaranya tidak satupun dapat 
mengalami perubahan tanpa menghasilkan perubahan dalam 
semua unsur lain Strauss (dalam Teeuw, 1983: 140-141). 

Dari konsep di atas, dapatlah dinyatakan bahwa dalam 
rangka studi sastra strukturalisme menolak campur tangan 
pihak luar. Jadi memahami karya sastra berarti memahami 
unsur-unsur atau anasir yang membangun karya sastra. Atau, 
prinsip yang lebih tegas analisis struktural bertujuan 
membongkar dan memaparkan dengan cermat keterikatan 
semua anasir karya sastra yang bersama-sama menghasilkan 
makna menyeluruh. Analisis struktural bukanlah penjumlahan 
anasiranasirnya, melainkan yang penting adalah sumbangan 
apa yang diberikan oleh semua anasir pada keterjalinannya 
(Teeuw, 1983: 135-136). 

Telah diakui bahwa model analisis structural telah 
berkembang dalam dunia kritik sastra dewasa ini. Akan tetapi, 
diakui bahwa model analisis yang hanya berdasarkan struktur 
mengandung berbagai kelemahan, yaitu (1) melepaskan karya 
sastra dari latar belakang sejarahnya; dan (2) mengasingkan 
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karya sastra dari relevansi sosial budayanya (Teeuw, 1983: 
140). Akibatnya berbagai kelemahan itulah kemudian para 
kritikus mengembangkan model-model pendekatan lain 
sebagai reaksi strukturalisme, misalnya semiotik. 

Meskipun strukturalisme mengandung berbagai 
kelemahan, kiranya perlu disetujui pula pendapat Teeuw 
(1983: 6) bahwa bagaimanapun juga analisis struktur 
merupakan tugas prioritas bagi seorang peneliti sastra 
sebelum ia melangkah pada hal-hal lain. Hal itu berdasarkan 
anggapan bahwa pada dasarnya karya sastra merupakan dunia 
dalam kata Dresden (dalam Teeuw, 1983: 135) yang 
mempunyai makna instrinsik yang hanya dapat digali dari 
karya itu sendiri. Jadi, untuk memahami makna karya sastra 
secara optimal, pemahaman struktur yang sulit dihindari atau 
secara lebih tegas harus dilakukan. Pemahaman struktur yang 
dimaksudkan itu adalah pemahaman atau analisis unsur atau 
anasir pembangunan keutuhan karya sastra. 
b. Pendekatan Intertekstual 
1) Teks dan Konteks 

Menurut Halliday, sebagaimana dikutip Hasan (1992: 
71), “teks adalah sebagai bahasa yang berfungsi, yaitu bahasa 
yang sedang melaksnaakan tugas tertentu dalam konteks 
tertentu”. Dari konsep ini sangat jelas bahwa hipotesis yang 
bisa dikemukakan adalah adanya hubungan erat antara teks 
dengan konteks.  

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa untuk 
menjelaskan permasalahan teks dan konteks tidak dapat 
mengungkapkan salah satu konsep tanpa mengungkapkan 
yang lain. Arti yang lebih umum, kata “teks” adalah “kata-kata 
yang benar-benar terdapat dalam buku, puisi, dan lain-lain, 
dalam bentuknya yang asli atau bentuk yang sudah disiarkan 
atau diubah”. Gambaran yang tampak dari kutipan di atas, 
tentang teks, adalah kesatuan (unity). 

Kesatuan dalam teks apapun - baik tulis seperti tersirat 
di atas, maupun dalam tuturan – meliputi dua jenis utama, 
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yaitu 1) kesatuan struktur, dan 2) kesatuan tekstur (Hasan, 
1992: 72). Sifat teks yang terpenting adalah, apabila dituliskan 
tampak, seakan-akan, terdiri dari kata-kata dan kalimat-
kalimat, dan juga makna-makna yang harus diungkapkan, atau 
dikodekan dalam kata-kata dan struktur dan selanjutnya dapat 
diungkapkan lagi (dikodekan kembali) dalam bunyi-bunyi 
atau lambang-lambang tulis. Teks itu harus dikodekan dalam 
sesuatu untuk dapat dikomunikasikan, tetapi sebagai sesuatu 
yang mandiri, teks itu pada dasarnya adalah satuan makna. 
Teks merupakan produk, yaitu merupakan keluaran (output), 
sesuatu yang dapat direkam dan dipelajari, karena mempunyai 
susunan tertentu yang dapat diungkapkan dengan peristilahan 
yang sistematik. Teks itu merupakan proses, yaitu proses 
pemilihan makna yang terus-menerus, suatu perubahan 
melalui jaringan tenaga makna (Halliday, 1992: 14). Lebih 
lanjut dikatakan Halliday (1992: 15), bahwa “teks merupakan 
objek (mungkin merupakan sesuatu bernilai sangat tinggi, 
misalnya sesuatu yang diakui sebagai sajak besar) dan juga 
merupakan contoh makna sosial dalam konteks situasi 
tertentu”. 

Dari pernyataan tersebut, yang terlintas dalam benak 
penulis adalah gambaran tentang kesatuan (unity). Tidak 
mungkin kita memahami semua buku, puisi, dan lain-lain, baik 
dalam bentuk aslinya atau bukan. Kita mengenal teks, dalam 
arti mampu membedakan teks, non-teks, teks lengkap dan teks 
tidak lengkap. Semuanya didasarkan – penilaiannya – pada 
konsep kesatuan. 

Menurut Halliday (dalam Hasan, 1992: 62), semua 
pemakaian bahasa mempunyai konteks. Ciri-ciri “tekstual” 
memungkinkan wacana menjadi padu bukan hanya antara 
unsur-unsurnya dalam wacana itu sendiri tetapi juga dengan 
konteks situasinya. Konteks situasi adalah lingkungan 
langsung tempat teks itu benar-benar berfungsi. Di dalam 
konteks situasi, teks itu benar-benar berfungsi karena di 
dalamnya terlibat tiga unsur metafungsi, yaitu 1) medan 
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wacana, 2) pelibat wacana, dan 3) sarana wacana. Hal ini 
untuk menjelaskan mengapa hal-hal tertentu dituturkan atau 
ditulis dalam suatu kesempatan, dan hal lain yang mungkin 
dapat dituturkan atau ditulis tetapi tidak dituturkan atau 
ditulisnya. 
2) Interteks dan Intertekstualitas 

Sebelum membahas teori intertekstual lebih lanjut perlu 
diketahui terlebih dahulu perbedaan pengertian interteks 
dengan intertekstual, karena kedua istilah tersebut sering 
menimbulkan kerancuan. Interteks adalah semua teks yang 
dapat ditemukan dalam pikiran seseorang ketika membaca 
suatu bagian teks. Teks bersifat tak terbatas dan luwes 
sehingga menimbulkan asosiasi pikiran setelah suatu teks 
dibaca. 

Asosiasi pikiran tersebut dapat berkembang bergantung 
pada luasnya pengetahuan budaya pembaca serta banyaknya 
bacaan. Akan tetapi kemampuan pembaca untuk 
menghubungkan dan mengajarkan beberapa teks bukan 
merupakan bukti bahwa teks yang terkumpul tersebut 
memiliki struktur yang sama secara interteks (Riffaterre, 
1980: 25). 

 Frow (1990:40) menyatakan bahwa konsep 
intertekstualitas mewajibkan teks dipahami bukan sebagai 
struktur yang mandiri. Akan tetapi sebagai sebuah struktur 
yang sekaligus bersifat diferensial dan histories. Teks tercipta 
melalui perulangan dan transformasi dari struktur tesktual 
yang lain, sehingga tidak ada satu teks yang mandiri. Dalam 
arti bahwa penciptaannya dan pembacaannya tidak dapat 
dilakukan tanpa adanya teks lain (sebagai contoh teladan atau 
kenangan baik sebagai penentang, penyimpang ataupun justru 
melanjutkan konversi karya sebelumnya baik berupa bentuk 
formal, isi pikiran, masalah, dan tema sebagai teks 
hipogramnya (Teeuw, 2003: 120-121). 

Studi interteks menurut Frow (1990: 45-46) didasarkan 
beberapa asumsi kritis: (1) konsep interteks menuntut peneliti 
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untuk memahami teks tak hanya sebagai isi, melainkan juga 
aspek perbedaan dan sejarah teks, (2) teks tak hanya struktur 
yang ada, tetapi satu sama lain juga saling memburu, sehingga 
terjadi perulangan atau transformasi teks, (3) ketidakhadiran 
struktur teks dalam rentang teks yang lain namun hadir juga 
pada teks tertentu merupakan proses waktu yang 
menentukan, (4) bentuk kehadiran struktur teks merupakan 
rentangan dari yang eksplisit sampai implisit. Teks boleh saja 
diciptakan ke bentuk lain di luar norma idiologi dan budaya, di 
luar genre, di luar gaya dan idiom, dan di luar hubungan teks-
teks lain, (5) hubungan teks satu dengan yang lain boleh dalam 
rentang waktu lama, hubungan tersebut bisa secara abstrak, 
hubungan interteks juga sering terjadi penghilangan- 
penghilangan bagian tertentu, (6) pengaruh mediasi dalam 
interteks sering mempengaruhi juga pada penghilangan gaya 
maupun norma-norma sastra, (7) dalam melakukan 
identifikasi interteks diperlukan proses interpretasi, (8) 
analisis interteks berbeda dengan melakukan kritik melainkan 
lebih terfokus pada konsep pengaruh. 

Intertekstualitas merupakan karya asosiasi yang 
kompleks agar makna karya sastra dapat ditemukan. Hal ini 
disebabkan oleh intertekstualitas merupakan fenomena yang 
mengarahkan pembacaan teks yang memungkinkan untuk 
menentukan interpretasi dan bukan hanya pembacaan per 
baris. Cara ini berguna untuk memandang teks sebagai 
penentu pembentukan makna wacana, sehingga pembaca 
sadar bahwa kata-kata tidak mengacu pada benda atau 
konsep. Dalam hal ini kata-kata merupakan jalinan teks-teks 
yang telah dikenal maupun bagian-bagian teks yang muncul. 
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa teks tersebut telah 
ada sebelum muncul dalam teks yang baru ( Riffaterre, 1980: 
26). 

Kehadiran tersebut dapat bersifat fisikal maupun 
abstrak. Kehadiran fisikal suatu teks dalam teks lain dapat 
dikehendaki melalui penampilan judul secara eksplisit. 
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Kehadiran teks lain yang bersifat abstrak dapat dikenali 
melalui penampilan yang tidak secara eksplisit mengacu pada 
hubungan atau permasalahan antara satu teks dengan teks 
yang telah terbit sebelumnya. Dengan demikian, hal ini terjadi 
karena pengarang telah membaca suatu teks yang terbit lebih 
dulu. Kemudian memasukkan dalam teks yang ditulisnya. Oleh 
karena itu, dalam membaca suatu teks pembaca harus 
membacanya secara berdampingan dengan teks-teks lain atau 
dapat dikatakan bahwa interpretasi pembaca terhadap suatu 
teks tidak dapat dilepaskan dari teks-teks sebelumnya. 

Pada dasarnya, intertekstualitas tidak hanya sekedar 
menyusun identifikasi kehadiran suatu teks dalam teks lain, 
akan tetapi mengandung pengertian yang lebih dalam. 
Kehadiran suatu teks dalam teks lain akan membuat teks lebih 
bermakna. Pewarnaan suatu teks dapat dilakukan dengan cara 
mengubah bagian-bagian tertentu, menambah, atau 
menentangnya. Dengan demikian, intertekstualitas juga 
berkaitan dengan penerimaan atau resepsi yaitu bagaimana 
seseorang memperlakukan suatu teks. Kemudian diberi 
makna sehingga dapat dikatakan bahwa intertekstualitas 
merupakan suatu bentuk resepsi sastra. 
3) Prinsip Intertekstualitas 

Prinsip intertekstual sebenarnya diawali pada masa 
Formalisme Rusia, yaitu ketika Bakhtin mengembangkan teori 
dialogis. Dikemukakan oleh Bakhtin bahwa semua karya sastra 
dihasilkan atas dialog antara teks dengan teks lain. (“Seperti 
yang dikemukakan Kristeva, sejauh teori poststrukturalisme 
yang ada, mengajarkan kita bahwa suatu teks sebenarnya 
merupakan paduan dari teks yang lainnya, sebuah bagian dari 
suatu struktur yang lebih besar dari wacana kebudayaan. 
Sebuah eks merupakan bagian tertentu dari sebuah bagian 
multimedia yang mana merupakan jenis dari keterampilan 
menulis, tidak ada satupun di antaranya yang murni, 
perpaduan dan pertentangan.”) 
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Karya sastra tidak lahir dari situasi kekosongan budaya. 
Oleh karena itu, karya sastra tidak dapat terlepas dari konteks 
sejarah dan social masyarakat. Seperti yang dikemukakan 
Luxemburg (dalam  Nurgiyantoro, 2000: 50) bahwa 
intertekstualitas diartikan sebagai kita menulis dan membaca 
dalam suatu „interteks‟ suatu tradisi budaya, sosial, dan 
sastra, yang tertuang dalam teks-teks. Setiap teks sebagian 
bertumpu pada konvensi sastra dan bahasa dan dipengaruhi 
oleh teks-teks sebelumnya. Kajian intertekstual berangkat dari 
asumsi bahwa “kapanpun karya ditulis, ia tidak mungkin lahir 
dari situasi kekosongan budaya. Unsur budaya, termasuk 
semua konvensi dan tradisi di masyarakat, dalam wujudnya 
yang khusus berupa teks-teks kesastraan yang ditulis 
sebelumnya. Intertekstualitas merupakan suatu analisis 
structural pada teks-teks dalam hubungannya dengan system 
yang lebih besar.  Pemberontakan atau penyimpangan 
mengandaikan adanya sesuatu yang dapat diberontaki 
ataupun disimpangi dan pemahaman teks baru memerlukan 
latar pengetahuan tentang teks-teks yang mendahuluinya (A. 
Teeuw, 1983: 145-146). Lebih lanjut dikatakan Kristeva 
(dalam A. Teeuw, 1983: 146) bahwa sebuah karya dapat 
dibaca dalam kaitan ataupun pertentangan dengan teks-teks 
lain, yang merupakan semacam kisi. Lewat kisi itu, teks dibaca 
dan diberi struktur dengan menimbulkan harapan yang 
memungkinkan pembaca untuk memetik ciri-ciri menonjol 
dan memberikannya sebuah struktur. 

Sebuah karya sastra baru bermakna penuh dalam 
hubungannya dengan karya sastra yang lain. Riffatere (1980: 
21) mengemukakan bahwa karya sastra yang 
melatarbelakangi penciptaan karya sastra sesudahnya disebut 
sebagai karya hipogram. Hipogram merupakan karya yang 
menjadi dasar hipogram itu disebut sebagai karya 
transformasi karena mentransformasikan teks-teks yang 
menjadi hipogramnya. Lebih lanjut diungkapkan Riffatere 
(1980: 22) bahwa karya sastra yang menjadi hipogram diserap 
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dan ditransformasikan dalam teks sastra sesudahnya yang 
menunjukkan adanya persamaan. Dengan menjajarkan sebuah 
teks dengan teks yang menjadi hipogramnya, makna teks 
tersebut menjadi jelas baik teks itu mengikuti maupun 
menentang hipogramnya. Begitu juga situasi yang dilukiskan, 
menjadi lebih terang hingga dapat diberikan makna 
sepenuhnya. 

Ada di bagian lain, dinyatakan bahwa untuk 
mendapatkan makna yang sepenuhnya itu dalam menganalisis 
tidak boleh dilepaskan karya sastra dari konteks sejarah dan 
konteks social-budayanya, dalam hubungan pembicaraan 
intertekstual ini berkenaan dengan konteks sejarah sastranya. 
Lebih lanjut dikemukakan bahwa sebuah karya sastra baik itu 
puisi maupun prosa mempunyai hubungan sejarah  antara 
karya sezaman, yang mendahuluinya atau yang kemudian. 
Hubungan sejarah ini baik berupa persamaan maupun 
pertentangan. Dengan demikian, membicarakan karya sastra 
itu sebaiknya dalam hubungannya dengan karya sezamannya, 
sebelum, atau sesudahnya ( Pradopo, 1995: 167). 

Secara garis besar, penelitian intertekstualitas memiliki 
dua fokus. Pertama, meminta perhatian kita tentang 
pentingnya teks yang terdahulu (prior texs). Tuntutan adanya 
otonomo teks sebenarnya dapat menyesatkan gagasan, sebuah 
karya memiliki arti karena dalam hal-hal tertentu telah 
dituliskan lebih dahulu oleh pengarang lain. Kedua, 
intertekstualitas akan membimbing peneliti untuk 
mempertimbangkan teks terdahulu sebagai kode yang 
memungkinkan lahirnya berbagai efek signifikasi. 
Berdasarkan dua fokus ini, tampak bahwa karya sastra 
sebelumnya banyak berperan dalam sebuah penciptaan  
(Endraswara, 2003: 133). 

Beberapa pendapat di atas, jelas menegaskan bahwa 
prinsip intertekstualitas menekankan terjadinya proses 
keberlangsungan pemaknaan secara luas antara teks-teks 
yang kemudian dan teks-teks yang terdahulu. 
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Keberlangsungan pemaknaan menandai hubungan antarteks 
baik yang bersifat hubungan persamaan maupun 
pertentangan. Karya sastra yang melatarbelakangi penciptaan 
karya sastra sesudahnya disebut sebagai karya hipogram, 
sedangkan karya yang diciptakan berdasarkan hipogram 
disebut karya transformasi. 

Jika dicermati dari asumsi di atas, penelitian interteks 
semua memang pengembangan dari resepsi sastra, terutama 
resepsi teks. Asumsi paham interteks adalah bahwa teks sastra 
tidak berdiri sendiri. Teks dibangun atas teks yang lain. 
Pengarang ketika mengekspresikan karyanya, telah meresepsi 
karya sebelumnya. Hanya saja, terjadinya interteks tersebut 
ada yang sangat vulgar dan ada pula yang sangat halus. Semua 
hasus interteks tergantung kehalian pengarang 
menyembunyikan atau sebaliknya memang ingin 
menampakkan karya orang lain dalam karyanya. 

Pemerhati interteks dan sastra perbandingan 
sebenarnya kurang lebih sama. Baik interteks maupun sastra 
perbandingan, sebenarnya ingin melacak orisionalitas sebuah 
teks sastra. Jika karya sastra semakin tidak memuat teks lain, 
berarti fungsi kreativitas sangat tinggi. Pencipta telah 
memanfaatkan kemampuan berkreasi sehingga seakan-akan 
tak ada teks lain yang muncul di dalamnya. Namun, jika 
peneliti interteks dan atau sastra perbandingan sangat jeli, apa 
yang disembunyikan pencipta atas teks lain sering terungkap. 
4) Kajian Intertekstualitas 

 Nurgiyantoro (2000: 50) mengatakan bahwa kajian 
intertekstual merupakan kajian terhadap sejumlah teks sastra 
yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. 
Mengacu pendapat Nurgiyantoro, dapat dikatakan bahwa 
kajian intertekstual mencakup sastra bandingan, yaitu studi 
hubungan antara dua kesusastraan atau lebih (Wellek dan 
Warren, terjemahan  Budianta, 2004: 49). Sastra bandingan 
mempelajari hubungan dua kesusastraan atau lebih, apakah 
hubungan itu bersifat persamaan atau perbedaan, sedangkan 
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intertekstual selain mempelajari persamaan dan perbedaan 
dua karya sastra atau lebih juga menentukan karya sastra 
mana yang menjadi hipogramnya. Untuk menentukan 
hipogramnya berarti ada penilaian terhadap karya sastra yang 
dibandingkan. 

 Teeuw (dalam Pradopo, 2002: 223) menyatakan bahwa 
seorang pengarang tidak mencipta karya sastra dalam situasi 
kekosongan budaya, artinya bahwa karya sastra itu 
sebenarnya tidak begitu saja ada melainkan sebelumnya telah 
ada. Karya sastra lain yang tercipta berdasarkan konvensi 
budaya yang telah ada di masyarakat yang ditulis oleh orang 
lain. Dengan adanya karya sastra lain yang telah ada 
sebelumnya tersebut, bukan tidak mungkin pengarang telah 
membaca karya sastra tersebut, dan secara langsung maupun 
tidak langsung memasukkannya dalam karya sastra yang 
diciptakannya. 

Karya sastra yang baru tersebut dipandang sebagai 
tulisan sisipan atau cangkokan pada kerangka karya sastra 
pendahulunya (Hartoko dan Rahmanto, 1986: 67). Riffaterre 
mengemukakan bahwa karya sastra yang dijadikan kerangka 
bagi penulisan karya yang berikutnya disebut hipogram 
(1980: 23). Istilah tersebut sering diterjemahkan menjadi 
latar, yaitu dasar bagi penciptaan karya lain walaupun 
mungkin tidak secara eksplisit. Karya pendahulu yang melatari 
atau menjadi hipogram karya berikutnya inilah yang menjadi 
fokus penelitian intertekstual. Melalui penjajaran karya sastra 
yang satu dengan karya sastra lain yang menghipogrami, maka 
karya sastra yang bersangkutan dapat dipahami secara penuh. 

Adanya hubungan antara karya sastra yang satu dengan 
karya sastra yang lain mungkin disadari oleh pengarangnya, 
tetapi mungkin juga tidak disadarinya (Ahmad, 1988: 12). 
Kesadaran pengarang terhadap karya sastra lain yang menjadi 
hipogramnya mungkin berupa sikap pengukuhan tradisi, atau 
penolakan tradisi sebelumnya. 
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Dalam hubungannya dengan hipogram tersebut, perlu 
diperhatikan keterangan Kristeva berikut ini: “Setiap teks itu 
merupakan mosaik kutipan-kutipan dan merupakan 
peresapan serta transformasi dari teks-teks lain. Tidak 
mustahil apabila pengarang dalam menulis teks itu mengambil 
unsur-unsur tertentu yang dipandang baik dari teks lain 
berdasarkan tanggapannya dan diolah dalam karyanya sendiri. 

Adanya teks lain dalam suatu teks dapat diketahui 
dengan adanya petunjuk yang menunjukkan hubungan 
persambungan dan pemisahan antara teks yang satu dengan 
teks yang lain yang diduga memiliki hubungan pengaruh. 
Dengan demikian, bukan tidak mungkin pengarangnya telah 
membaca suatu teks yang terbit lebih dahulu dan 
memasukkannya dalam teks yang ditulisnya. Dalam hal ini, 
kehadiran suatu teks lain bukanlah suatu yang polos, yang 
tidak melibatkan suatu proses pemahaman dan pemaknaan, 
tetapi di sini selalu ikut unsur pemaknaan dan bagaimana 
seseorang menerima teks tersebut ( Junus, 1986: 88).  

Kajian intertekstualitas tersebut merupakan salah satu 
sarana pemberian makna kepada teks yang ditulis lebih 
dahulu. Hal itu, mengingat bahwa sastrawan dalam 
menanggapi teks yang terlebih dahulu itu menggunakan 
pikiran, gagasan konsep estetika, dan pengetahuan tentang 
sastra yang dimilikinya. Dengan begitu, karya sastra yang 
diciptanya merupakan karya sastra asli. Di sini terlihat prinsip 
intertekstual bercampur dengan teori tanggapan sastra. Dalam 
teori tanggapan sastra setiap teks yang merupakan 
transformasi teks lain itu adalah ciptaan asli, bahkan juga 
turunan yang dibuat itu adalah teks aslinya (Pradopo, 2002: 
229). Hal ini disebabkan oleh adanya gagasan yang 
menyatakan bahwa dalam menurun teks lain, seorang 
pengarang selalu mengikutkan gagasan dan horizon 
harapannya. Yang terpenting dalam kajian intertekstual adalah 
prinsip pemahaman dan pemberian makna teks sendiri tanpa 
mempersoalkan saduran atau tuturan, melainkan setiap teks 



185 

merupakan peresapan, penyerapan, dan transformasi teks 
lain. Oleh karena itu, berlaku prinsip bahwa untuk 
memperoleh makna sebuah teks dengan lebih baik harus 
dibicarakan dalam kaitannya dengan teks yang menjadi 
hipogramnya.  Teeuw (1983: 69) menguraikan prinsip 
intertekstual dengan lebih luas. Esensi intertekstual menurut  
Teeuw ini adalah interpretasi sebuah teks sastra baru secara 
tuntas dan sempurna, karena teks sastra baru mendapat 
makna penuh sebagai system tanda dalam kontrasnya dengan 
hipogramnya. 

Walaupun dalam menciptakan karya sastra seorang 
pengarang mungkin dipengaruhi karya sastra lain yang lebih 
dahulu terbit, tetapi pengarang tetap terikat dengan sistem 
sastra yang berlaku pada zaman itu, sehingga pengaruh karya 
sastra yang lain tetap disaring dan disesuaikan dengan 
konvensi pada saat karya sastra tersebut dibuat. Penyesuaian 
dengan konvensi pada saat itu membuat karya sastra yang 
dihasilkan menjadi sesuatu yang berbeda dengan karya sastra 
yang dipengaruhinya. 
c. Pendekatan Semiotik  

Semiotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion yang 
berarti tanda. Semiotik  memiliki dua tokoh, yakni Ferdinand 
de Saussure dan Charles Sander Peirce. Kedua tokoh tersebut 
mengembangkan ilmu semiotika dalam bidang yang berbeda 
secara terpisah. Saussure di Eropa dan Peirce di Amerika 
Serikat. Latar belakang keilmuan Saussure adalah linguistik, 
sedangkan Peirce dikenal sebagai ahli filsafat. Saussure 
menyebut ilmu yang dikembangkannya semiologi. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan berikut.  Adapun semiotik itu 
(kadang-kadang juga dipakai istilah semiologi) ialah ilmu yang 
secara sistematik mempelajari tanda-tanda dan 
lambanglambang (semeion, bahasa Yunani = tanda), sistem-
sistem lambang dan proses-proses perlambangan 
(Luxemburg, 1984:44).   
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Tokoh yang dianggap pendiri semiotik adalah dua orang 
yang hidup sezaman, yang bekerja dalam bidang yang terpisah 
dan dalam lapangan yang tidak sama (tidak saling 
mempengaruhi), yang seorang ahli linguistik yaitu Ferdinand 
de Saussure (1857-1913) dan seorang ahli filsafat yaitu 
Charles Sander Peirce (1839-1914). Saussure menyebut ilmu 
semiotik dengan nama semiologi, sedangkan Pierce 
menyebutnya semiotik (semiotics). Kemudian hal itu sering 
dipergunakan berganti-ganti dengan pengertian yang sama. Di 
Perancis dipergunakan nama semiologi untuk ilmu itu, sedang 
di Amerika lebih banyak dipakai nama semiotik (Pradopo, 
2005:119).   

Inti dari kontribusi semiotik Saussure adalah rancanan 
bagi teori umum tentang system tanda yang disebut semiologi. 
Istilah semiologi muncul diciptakan oleh Saussure sendiri 
untuk menandai belum adanya ilmu pengetahuan umum 
tentang tanda. Sebuah istilah alternatif yang diperkirakan 
dalam konteks yang berbeda adalah signologi. Semiologi 
tidaklah menjadi hal yang luar biasa daripada semantik, yang 
mempelajari arti dalam bahasa. Saussure memberikan 
kerangka pemikirannya mengenai masa depan semiologi, 
yakni: sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
kehidupan sebuah tanda dalam masyarakat yang dapat 
dipikirkan [……] saya akan menyebutnya sebagai semiologi 
(berasal dari bahasa Yunani semion „tanda‟) semiologi akan 
menunjukkan apakah yang mendasari tanda-tanda itu, apakah 
hukum/undang-undang yang mengaturnya. Semenjak ilmu 
pengetahuan belum eksis tidak ada seorang pun yang dapat 
mengatakan apakah yang akan terjadi: tapi dia memiliki 
eksistensi yang bagus, sebuah tempat yang mengintai 
kemajuan (Winfrid North, 1990: 57).  Menurut Saussure, tanda 
sebagai kesatuan dari dua bidang yang tidak dapat dipisahkan, 
seperti halnya selembar kertas. Di mana ada tanda di sana ada 
sistem. Artinya, sebuah tanda (berwujud kata atau gambar) 
mempunyai dua aspek yang ditangkap oleh indra kita yang 
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disebut dengan signifier, bidang penanda atau bentuk dan 
aspek lainnya yang disebut signified, bidang petanda atau 
konsep atau makna. Aspek kedua terkandung di dalam aspek 
pertama. Jadi petanda merupakan konsep atau apa yang 
dipresentasikan oleh aspek pertama. Lebih lanjut 
dikatakannya bahwa penanda terletak pada tingkatan 
ungkapan (level of expression) dan mempunyai wujud atau 
merupakan bagian fisik seperti bunyi, huruf, kata, gambar, 
warna, obyek dan sebagainya. Petanda terletak pada level of 
content (tingkatan isi atau gagasan) dari apa yang 
diungkapkan melalui tingkatan ungkapan. Hubungan antara 
kedua unsur melahirkan makna. Peirce, semiotic is the 
doctrine of the essential nature and fundamental varieties of 
possible semiosis the term semiosis is derived from a treatise 
of the Epicurean philoshoper Philodemus. Pierce explained 
that  “semiosis mean the action of almost any kind of sign and 
my definition confers on anything that so act the title of sign  
(Winfrid North,1990:42)   

Menurut Peirce, semiotik adalah pembelajaran 
mengenai sifat-sifat dasar dan variasi asas-asas yang 
memungkinkan dalam semiosis. Istilah semiosis berasal dari 
risalah Epicurean filosofis Philodemus. Pierce menjelaskan 
bahwa semiosis mengandung makna perbuatan yang hampir 
terdapat dalam berbagai macam tanda dan pengertian saya ini 
merujuk pada sesuatu perbuatan yang berlabel tanda (Winfrid 
North, 1990:42) Menurut Pierce, tanda (representamen) ialah 
sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain dalam batas-
batas tertentu. Tanda akan selalu mengacu ke sesuatu yang 
lain, oleh Pierce disebut objek (denotatum). Mengacu berarti 
mewakili atau menggantikan. Tanda baru dapat berfungsi bila 
diinterpretasikan dalam benak penerima tanda melalui 
interpretant. Jadi interpretant ialah pemahaman makna yang 
muncul dalam diri penerima tanda. Artinya, tanda baru dapat 
berfungsi sebagai tanda bila dapat ditangkap dan pemahaman 
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terjadi berkat ground, yaitu pengetahuan tentang sistem tanda 
dalam suatu masyarakat. (Winfrid North, 1990: 41)   

Menurut Peirce, pada intinya tanda-tanda dasar kognisi, 
pikiran, dan bahkan seseorang merupakan semiotik 
mereka…sebuah tanda misalnya. Pikiran akan mengacu 
kepada pikiran yang lain dan begitu juga objek pada sebuah 
kata, karena „semua yang digambarkan memiliki [sebuah] 
masa lalu‟. Peirce bahkan pergi jauh-jauhnya untuk 
menyimpulkan bahwa “kenyataan yang ada di dalam setiap 
pikiran itu merupakan sebuah tanda, diterima bersama 
dengan kenyataan bahwa hidup merupakan sebuah jalannya 
pikiran, membuktikan bahwa seseorang itu adalah tanda” 
(Winfrid North, 1990: 41). Semiotik (semiotika) adalah ilmu 
tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena 
sosial masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-
tanda. Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturanaturan, dan 
konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut 
mempunyai arti. Dalam kritik sastra,  penelitian semiotik 
meliputi analisis sastra sebagai sebuah penggunaan bahasa 
yang bergantung pada konvensi- konvensi tambahan dan 
meneliti ciri-ciri (sifat-sifat) wacana yang mempunyai makna 
(Pradopo, 2005:119).   

”Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda 
(sign), berfungsinya tanda, dan produksi makna. Tanda adalah 
sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain ”(Zoest, 
1993:18).   

 Dalam pandangan Zoest, segala sesuatu yang dapat 
diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Karena itu, 
tanda tidaklah terbatas pada benda. Adanya peristiwa, tidak 
adanya peristiwa, struktur yang ditemukan dalam sesuatu, 
suatu kebiasaan, semua ini dapat disebut tanda. Sebuah 
bendera kecil, sebuah isyarat tangan, sebuah kata, suatu 
keheningan, suatu kebiasaan makan, sebuah gejala mode, 
suatu gerak syaraf, peristiwa memerahnya wajah, suatu 
kesukaan tertentu, letak bintang tertentu, suatu sikap, 
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setangkai bunga, rambut uban, sikap diam membisu, gagap, 
berbicara cepat, berjalan sempoyongan, menatap, api, putih, 
bentuk, bersudut tajam, kecepatan, kesabaran, kegilaan, 
kekhawatiran, kelengahan, semuanya itu dianggap sebagai 
tanda.  Tanda dalam hubungan dengan acuannya dibedakan 
menjadi tanda yang dikenal dengan ikon, indeks, dan simbol. 
Ikon adalah tanda yang antara tanda dengan acuannya ada 
hubungan kemiripan dan biasa disebut metafora. Contoh ikon 
adalah potret. Bila ada hubungan kedekatan eksistensi, tanda 
demikian disebut indeks.   

Tempat itu ada bangunan tertentu. Simbol adalah tanda 
yang diakui keberadaannya berdasarkan hukum konvensi. 
Contoh simbol adalah bahasa tulisan. Ikon, indeks, simbol 
merupakan perangkat hubungan antara dasar (bentuk), objek 
(referent) dan konsep (interpretan atau reference). Bentuk 
biasanya menimbulkan persepsi dan setelah dihubungkan 
dengan objek akan menimbulkan interpretan.  Hal ini 
dijelaskan  Pradopo (2005:120) sebagai berikut. ”Tanda itu 
tidak hanya satu macam saja, tetapi ada beberapa berdasarkan 
hubungan antara penanda dan petandanya. Jenis-jenis tanda 
yang utama ialah ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda 
yang menunjukkan adanya hubungan yang bersifat alamiah 
antara penanda dan petandanya. Hubungan itu adalah 
hubungan persamaan, misalnya gambar kuda sebagai penanda 
yang menandai kuda (petanda) sebagai artinya. Potret 
menandai orang yang dipotret, gambar pohon menandai 
pohon. Indeks adalah tanda yang menunjukkan hubungan 
kausal (sebabakibat) antara penanda dan petandanya, 
misalnya asap menandai api, alat penanda angin menunjukkan 
arah angin, dan sebagainya. Simbol adalah tanda yang 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan alamiah antara 
penanda dengan petandanya, hubungannya bersifat arbitrer 
(semau-maunya). Arti tanda itu ditentukan oleh konvensi. 'Ibu' 
adalah simbol, artinya ditentukan oleh konvensi masyarakat 
bahasa (Indonesia). Orang Inggris menyebutnya mother, 
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Perancis menyebutnya la mere, dsb. Adanya bermacam-
macam tanda untuk satu arti itu menunjukkan "kesemena-
menaan" tersebut. Dalam bahasa, tanda yang paling banyak 
digunakan adalah simbol.”   

Selanjutnya dikatakan Pradopo (2005) bahwa dalam 
penelitian sastra dengan pendekatan semiotik, tanda yang 
berupa indekslah yang paling banyak dicari (diburu), yaitu 
berupa tanda-tanda yang menunjukkan hubungan sebab-
akibat (dalam pengertian luasnya).  Semiotik merupakan 
lanjutan dari penelitian strukturalisme. Hubungan antara 
semiotik dan strukturalisme adalah sebagai berikut.    
”Keterangan ini akan  menjelaskan bagaimana sebenarnya 
hubungan antara semiotik dan strukturalisme. (a) Semiotik 
digunakan untuk memberikan makna kepada tanda-tanda 
sesudah suatu penelitian struktural. (b) Semiotik hanya dapat 
dilaksanakan melalui penelitian strukturalisme yang 
memungkinkan kita menemui tanda-tanda yang dapat 
memberi makna (Junus, 1988: 98).   

Lebih lanjut Junus (1988: 98) menjelaskan bahwa pada 
(a) semiotik merupakan lanjutan dari strukturalisme. Pada (b) 
semiotik memerlukan untuk memungkinkan ia bekerja. Pada 
(a), semiotik seakan apendix ’ekor‟, kepada strukturalisme. 
Tapi tidak demikian halnya pada (b). Untuk menemukan 
tanda, sesuai dengan pengertian sebagai ilmu mengenai tanda.  

Semiotik tidak dapat memisahkan diri dari 
strukturalisme, ia memerlukan strukturalisme . dan sekaligus, 
semiotik juga menolong memahami suatu teks secara 
strukturalisme.” Keterangan di atas menunjukkan bahwa 
strukturalisme tidak dapat dipisahkan dengan semiotik, 
karena sastra itu merupakan struktur tanda-tanda yang 
bermakna. Dalam perkembangan ilmu sastra, beberapa 
teoritisi sastra menganggap bahwa semiotik dapat dijadikan 
sebagai salah satu alat untuk memperkuat sebuah analisis 
karya sastra setelah sebelumnya dilakukan terlebih dahulu 
analisis secara struktural. Seperti dikemukakan oleh Zaimar 
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(1990 : 24) bahwa analisis struktural akan berhasil 
menampilkan bentuk karya, serta pelanggaran-pelanggaran 
terhadap konvensi karya sastra yang terdapat di dalamnya, 
namun analisis struktural tidak dapat memecahkan masalah 
pemahaman karya. Itulah sebabnya dilakukan analisis 
semiotik. Berdasarkan uraian di atas, maka analisis semiotik 
prosa fiksi yang harus dilakukan adalah melihat semua 
struktur sebagai tanda. Penganalisis harus selalu bertanya 
apakah tokoh, latar, alur, dan pengaluran, dan penceritaan di 
dalamnya itu merupakan sebuah tanda/simbol atau bukan. 
Setelah melihat unsur-unsur itu sebagai simbol, simbol-simbol 
tersebut dideskripsikan berdasarkan konteksnya. Kemudian 
dilakukan klasifikasi berdasarkan deskripsi tadi dan 
ditafsirkan maknanya. Ketika melihat tandatanda tersebut, 
adakalanya tanda-tanda tersebut berkaitan dengan teks-teks 
yang lain. Oleh karena itu, untuk memahami makna teks 
tersebut harus selalu dikaitkan dengan teks yang dirujuknya 
tadi.    
d. Pendekatan Sosiologi Sastra  

Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. 
Sosiologi berasal dari akar kata sosio (Yunani) (socius berarti 
bersama-sama, bersatu, kawan, teman) dan logi (logos berarti 
sabda, perkataan, perumpamaan). Perkembangan selanjutnya 
mengalami perubahan makna, sosio/socius berarti 
masyarakat, logi/logos berarti ilmu. Jadi sosiologi berarti ilmu 
mengenai asal-usul dan pertumbuhan (evolusi) masyarakat, 
ilmu pengetahuan yang mempelajari keseluruhan jaringan 
hubungan antara manusia dalam masyarakat, sifatnya umum, 
rasional, dan empiris.  

Sastra dari akar kata sas (Sansekerta) berarti 
mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk dan instruksi. 
Akhiran, tra berarti alat, sarana. Jadi, sastra berarti kumpulan 
alat, buku petunjuk atau buku pelajaran yang baik, (Ratna, 
2009: 1). Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian 
pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan 
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berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan 
masyarakat. Sosiologi berasal dari bahasa yunani yaitu kata 
socius dan logos, di mana socius memiliki arti kawan/teman 
dan logos berarti kata atau berbicara. Selo Soemardjan dan 
Soelaiman Soemardi, mengemukakan bahwa sosiologi adalah 
ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses 
sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Objek dari 
sosiologi adalah masyarakat dalam berhubungan dan juga 
proses yang dihasilkan dari hubungan tersebut.  

Tujuan dari ilmu sosiologi adalah untuk meningkatkan 
kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri atau 
beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Bahasan dari ilmu 
sosiologi adalah seperti kenyataan atau fakta sosial, tindakan 
sosial, khayalan sosiologis serta pengungkapan realitas sosial. 
Soemardjan dan  Soemardi (Organisasi Komunitas Online, 
2008)  

 Sorokin (dalam Arifin, 2009: 1) menyatakan bahwa 
sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan 
pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial 
(misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral), 
sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan 
pengaruhtimbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-
sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang 
mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial 
lain. Sosiologi sastra merupakan penggabungan dua bidang 
ilmu yaitu sosiologi dan sastra. 

Sosiologi sastra merupakan dua bidang ilmu yang saling 
melengkapi meskipun kedua bidang tersebut berbeda 
garapannya. Tetapi, dalam hal ini sosiologi dan sastra memiliki 
masalah yang sama yaitu berkaitan dengan manusia dalam 
masyarakat, adanya usaha manusia untuk menyesuaikan diri 
dan mengubah masyarakat itu. 

Perbedaan yang ada antara keduanya adalah sosiologi 
melakukan analisis ilmiah yang objektif, adapun sastra 
menyusup menembus permukaan sosial dan menunjukan 
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cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan 
perasaannya.  

Sosiologi sastra yaitu mempelajari hubungan sastra 
dengan masyarakat atau hubungan masyarakat dengan sastra. 
Dalam hal ini, Damono (2003: 2) memaparkan adanya dua 
kecenderungan pendekatan dalam kajian sosiologi sastra 
yaitu: pertama, pendekatan yang bersandar pada anggapan 
bahwa sastra merupakan cermin proses ekonomis belaka. 
Pendekatan ini bergerak dalam faktor-faktor di luar sastra itu 
sendiri. 

Kedua, pendekatan yang mengutamakan teks sastra 
sebagai penelaah. Metode yang digunakan dalam sosiologi 
sastra ini adalah analisis teks untuk mengetahui strukturnya 
kemudian dipergunakan untuk memahami representasi cerita 
yang ada dalam novel tersebut.  

Lebih lanjut, Swingewood (dalam Faruk, 2010: 1) 
mendefinisikan sosiologi sebagai studi yang ilmiah dan 
objektif mengenai manusia dan masyarakat, studi mengenai 
lembaga-lembaga dan proses-proses sosial.  

Penjelasan di atas adalah bahwa sastra merupakan 
pencerminan masyarakat. Melalui karya sastra, seorang 
pengarang mengungkapkan problema kehidupan yang 
pengarang sendiri ikut di dalamnya. Karya sastra menerima 
pengaruh dari masyarakat dan sekaligus mampu memberi 
pengaruh terhadap masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat 
sangat menentukan nilai karya sastra yang hidup pada suatu 
zaman, sementara sastrawan sendiri adalah anggota 
masyarakat yang terikat status sosial tertentu dan tidak dapat 
mengelak dari adanya pengaruh yang diterimanya dari 
lingkungan yang membesarkan sekaligus membentuknya. 
Sastra seringkali dikaitkan dengan situasi tertentu dalam 
masyarakat, misalnya dengan sistem politik, ekonomi, dan 
sosial teretntu. 

Penelitian sosiologi sastra dilakukan untuk menjabarkan 
pengaruh masyarakat terhadap sastra dan kedudukan sastra 
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dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut Winarni 
(2009: 164) mengemukakan bahwa pada prinsipnya sosiologi 
sastra ingin mengaitkan penciptaan karya sastra, keberadaan 
karya sastra, serta peranan karya sastra dengan realitas sosial. 
Sastra tidak dapat dilepaskan dari lembaga-lembaga sosial, 
agama, politik, keluarga, dan pendidikan. 

Wellek dan Warren (1993: 109), mendefinisikan sastra 
adalah institusi sosial yang memakai medium bahasa. Teknik-
teknik sastra tradisional seperti simbolisme dan matra bersifat 
sosial karena merupakan konvensi dan norma masyarakat. 
Lagipula sastra menyajikan “kehidupan” dan “kehidupan” 
sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial, walaupun karya 
sastra juga meniru “alam” dan dunia subjektif manusia. 
Penyair adalah warga masyarakat yang memiliki status 
khusus. Penyair mendapat pengakuan dan penghargaan 
masyarakat dan mempunyai massa walaupun hanya secara 
teoretis. 

 Damono mengemukakan bahwa “Sastra adalah 
kristalisasi keyakinan, nilai-nilai, dan norma-norma yang 
disepakati masyarakat, “(dalam Escarpit, 2008:8). Artinya, 
nilai estetik dalam sebuah karya sastra tidak lepas dari unsur-
unsur sosiologis yang mempengaruhinya. Sosiologi sastra 
memandang sebuah karya sastra sebagai bagian dari 
kenyataan dan membandingkan unsur-unsur dalam karya 
sastra tersebut dengan realita sosial. Karya sastra tidaklah 
secara keseluruhan, tetapi lebih berfokus pada unsur 
sosialbudaya yang terkandung di dalamnya. Adapun, 
Endraswara (2011: 79) menyatakan bahwa sosiologi sastra 
adalah penelitian yang terfokus pada masalah manusia karena 
sastra sering mengungkapkan perjuangan umat manusia 
dalam menentukan masa depannya, berdasarkan imajinasi, 
perasaan, dan intuisi. 

 Semi (1993: 73) mengemukakan bahwa sastra 
merupakan pencerminan kehidupan masyarakat. Melalui 
karya sastra seorang pengarang mengungkapkan problem 
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kehidupan yang pengarang sendiri ikut di dalamnya.Karya 
sastra menerima pengaruh dari masyarakat dan sekaligus 
mampu memberi pengaruh terhadap masyarakat. Masyarakat 
menentukan nilai karya sastra yang hidup di suatu zaman, 
sementara sastrawan merupakan anggota masyarakat yang 
tentunya dipengaruhi lingkungan yang membesarkannya. 

Prinsip sosiologi sastra yang memandang karya sastra 
sebagai refleksi atau cerminan masyarakat pada zaman karya 
sastra itu ditulis, maka, masyarakat tidak dapat melepaskan 
diri dari lingkungan sosial, budaya, politik, keamanan, dan 
alam yang melingkupinya. 

 Saparie (2009) mengatakan bahwa dalam kaitan ini, 
sosilogi sastra merupakan pendekatan yang bertolak dari 
oreintasi kepada semesta, namun bisa juga bertolak dari 
orientasi kepada pengarang dan pembaca. Menurut 
pendekatan sosiologi sastra, karya sastra dilihat hubungannya 
dengan kenyataan, sejauh mana karya sastra itu 
mencerminkan kenyataan. Kenyataan di sini mengandung arti 
yang cukup luas, yakni segala sesuatu yang berada di luar 
karya sastra dan yang diacu oleh karya sastra. 

 Ratna (2009: 11) mengatakan bahwa, analisis sosiologi 
memberikan perhatian yang besar terhadap fungsi-fungsi 
sastra, karya sastra sebagai produk masyarakat tertentu. 
Sosiologi sastra ingin mengaitkan penciptaan karya sastra, 
keberadaan karya sastra dengan realita sosial. 

 Tuloli (2000: 62) berpendapat bahwa, sastra tidak 
dapat dilepaskan dari lembaga-lembaga sosial, agama, politik, 
keluarga, dan pendidikan, atau sosial budaya. Hal ini dapat 
dipahami karena pengarang mempunyai latar belakang sosial 
budaya pada saat dia menciptakan karya sastra itu. Latar 
belakang sosial budayanya menjadi sumber penciptaan, yang 
mempengaruhi teknik dan isi karya sastranya. 

Ratna (2009: 4) membedakan kajian sosiologi dan sastra 
sebagai berikut, Perbedaannya, sosiologi melukiskan 
kehidupan manusia dan masyarakat melalui analisis ilmiah 
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dan objektif, sastrawan mengungkapkannya melalui emosi, 
secara subjektif dan evaluatif. Sastra juga memanfaatkan 
pikiran, intelektualitas, tetapi tetap didominasi emosionalitas. 
Wellek dan Warren (1993: 110) mengingatkan bahwa karya 
sastra memang megekspresikan kehidupan, tetapi keliru kalau 
dianggap mengekspresikan selengkap-lengkapnya. Tidak 
benar kalau dikatakan pengarang mengekspresikan kehidupan 
secara keseluruhan, atau kehidupan zaman tertentu secara 
konkret dan menyeluruh. Hal ini disebabkan fenomena 
kehidupan sosial yang terdapat dalam karya sastra tersebut 
kadang tidak sengaja dituliskan oleh pengarang, atau karena 
hakikat karya sastra yang tidak pernah langsung 
mengungkapkan fenomena sosial. 

Wellek dan Warren  sejalan dengan penjelasan Ratna 
(2009: 11) tentang analisis sosiologi sastra sebagai berikut: 

Analisis sosiologi tidak bermaksud untuk 
mereduksikan hakikat rekaan ke dalam fakta, 
sebaliknya, sosiologi sastra juga tidak bermaksud 
untuk melegitimasikan hakikat fakta ke dalam dunia 
imajinasi. Tujuan sosiologi sastra adalah 
meningkatkan pemahaman terhadap sastra dalam 
kaitannya dengan masyarakat, menjelaskan bahwa 
rekaan tidak berlawanan dengan kenyataan. Karya 
sastra jelas dikonstruksikan secara imajinatif, tetapi 
kerangka imajinatifnya tidak bisa dipahami di luar 
kerangka empirisnya. Karya sastra bukan semata-
mata gejala individual tetapi gejala sosial. 

 
Karya sastra menggambarkan kehidupan masyarakat 

yang hanya ada dalam karya sastra itu sendiri. Tentunya, tidak 
sama benar dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya. 
Kehidupan dalam karya sastra adalah sebuah dunia yang 
bersumber dari pengalaman pengarang yang telah mengalami 
proses penghayatan, penafsiran dan pemaknaan atas semua 
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itu. Hasilnya dituangkan dalam medium bahasa setelah 
ditaburi imajinasi.  

Berdasarkan pada kutipan di atas, maka dapat diketahui 
bahwa ada dua pandangan yang menarik dalam sosiologi 
sastra. Pertama, pandangan secara epistemologi bahwa sastra 
sangat berkaitan dengan konteks sosial. Kedua, Pendekatan 
yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk 
menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Cenderung 
menilai karya sastra menurut keberhasilannya dalam 
mencapai tujuan tertentu kepada pembaca. Kedua pandangan 
tersebut memiliki masalah yanga sama. Keduan pandangan ini 
berpendapat bahwa sastra merupakan produk sosial, namun 
pendapat ini disangkal bahwa sebuah karya sastra harus 
mengikuti struktur formal. Karya sastra meliputi gaya bahasa, 
baris, dan baru kemudian unus-unsur di luar karya sastra. 
Karya sastra sebagai “produk sosial” memiliki kategori yang 
luas, seperti “produk ekonomi” mematahkan pengertian yang 
lebih sempit. 

Mahayana (2008: 1) menjelaskan bahwa anggapan 
sastra sebagai potret kehidupan, sesungguhnya merupakan 
potret rekaan pengarang, bukan potret kehidupan itu sendiri. 
Bukan pula fakta atau keadaan masyarakat. Fakta lalu menjadi 
fiktif. 

Beberapa hal itulah yang menyebabkan penelitian 
sosiologi yang semata-mata bersumber dari karya sastra, tidak 
hanya akan mencabut tempat karya sastra itu sendiri, tetapi 
juga akan memperlakukan karya itu sebagai dokumen sosial 
yang mengungkapkan secara utuh fakta-fakta sosial. Itu, tentu 
saja menyesatkan. Bantuan pendekatan sosiologi sastra 
terhadap karya sastra sebenarnya merupakan usaha 
penafsiran, pemahaman, dan pemaknaan unsurunsur intrinsik 
karya itu dan menghubungkannya dengan dunia luar itu 
(unsur ekstrinsik). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa sosiologi sastra adalah pendekatan yang 
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menaruh perhatian pada aspek dokumenter sastra, dengan 
landasan suatu pandangan bahwa sastra merupakan 
gambaran atau potret fenomena sosial. Pada hakikatnya, 
fenomena sosial itu bersifat konkret, terjadi di dalam 
kehidupan sehari-hari, bisa diobservasi, difoto, dan 
didokumentasikan. 

Menurut Ian Watt (dalam Faruk, 2010: 5) kajian 
sosiologi sastra dibagi atas tiga bagian, yaitu: 
1) Konteks sosial pengarang. Hal ini berhubungan dengan 

posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya 
dengan masyarakat pembaca. Dalam pokok ini termasuk 
pula factor-faktor yang mempengaruhi pengarang sebagai 
sebagai perorangan di samping mempengaruhi isi karya 
sastranya. Yang harus diteliti adalah: 
a) Bagaimana pengarang mendapatkan mata 

pencahariannya; 
b) Sejauh mana pengarang mengaggap pekerjaannya 

sebagai suatu profesi; 
c) Masyarakat apa yang dituju oleh pengarang. 

2) Sastra sebagai cerminan masyarakat. Yang mendapat 
perhatian adalah: 
a) Seberapa jauh sastra mencerminkan masyarakat pada 

waktu karya sastra itu ditulis; 
b) Seberapa jauh sifat pribadi pengarang mempengaruhi 

gambaran masyarakat yang ingin disampaikan; 
c) Sejauh mana genre sastra yang digunakan pengarang 

dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat. 
3) Fungsi sosial sastra. Ada tiga hal yang menjadi perhatian: 

a) Sejauh mana sastra dapat berfungsi sebagai perombak 
masyarakatnya; 

b) Sejauh mana sastra hanya berfungsi sebagai penghibur 
saja; 

c) Sejauh mana terjadi sintesis antara kemungkinan (1) 
dengan (2) di atas. 
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Kajian sosiologi sastra menurut Umar Yunus (1986: 3) 
adalah sebagai berikut: 

1) Karya sastera dilihat sebagai dokumen sosiobudaya. 
2) Penelitian mengenai penghasilan dan pemasaran karya 

sastera. 
3) Penelitian tentang penerimaan masyarakat terhadap 

(sebuah) karya sastra seorang penulis tertentu dan apa 
sebabnya. 

4) Pengaruh sosiobudaya terahadap penciptaan karya 
sastera. Misalnya pendekatan Taine yang berhubungan 
dengan ‘bangsa’ dan pendekatan Marxist yang 
berhubungan dengan pertentangan kelas. 

5) Pendekatan Genetic structuralism dari Goldmann. 
6) Pendekatan Duvignaud yang melihat mekanisme 

universal dari seni, termasuk sastera. 
Lebih lanjut, Ian Watt (dalam Faruk, 2010: 5) 

menyatakan bahwa sosiologi teks mengungkapkan sastra 
sebagai cerminan masyarakat, maka yang mendapat perhatian 
dalam sosiologi teks adalah, (1) seberapa jauh sastra 
mencerminkan masyarakat pada waktu karya sastra itu 
ditulis; (2) seberapa jauh sifat pribadi pengarang 
mempengaruhi gambaran masyarakat yang ingin 
disampaikannya; (3) seberapa jauh genre sastra yang 
digunakan pengarang dapat dianggap mewakili seluruh 
masyarakat. 

Melalui kajian mengenai lembaga-lembaga sosial, agama, 
ekonomi, politik dan keluarga yang secara bersama-sama 
membentuk apa yang disebut sebagai struktur sosial, sosiologi 
dikatakan memperoleh gambaran mengenai cara-cara 
menyesuaikan dirinya dengan dan ditentukan oleh 
masyarakat masyarakat tertentu, gambaran mengenai 
mekanisme sosialitas, proses belajar secara kultural yang 
dengannya individu-individu dialokasikannya dan menerima 
peranan tertentu dalam struktur sosial itu. 
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Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan mengapa 
sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat dan harus 
diteliti dalam kaitannya dengan masyarakat sebagai berikut. 
(1) bahwa karya sastra ditulis oleh pengarang, diceritakan 
oleh tukang cerita, dan disalin oleh penyalin, ketiganya adalah 
anggota masyarakat; (2) karya sastra hidup dalam 
masyarakat, menyerap aspekaspek kehidupaan yang terjadi 
dalam masyarakat yang pada gilirannya juga difungsikan oleh 
masyarakat; (3) medium karya sastra baik lisan maupun 
tulisan adalah kompetensi masyarakat yang dengan 
sendirinya telah mengandung masalah kemasyarakatan; (4) 
berbeda dengan ilmu pengetahuan, agama, adatistiadat, dan 
tradisi yang lain, dalam karya sastra terkandung estetik, etika 
bahkan juga logika. Masyarakat jelas sangat berkepentingan 
terhadap ketiga aspek tersebut; dan (5) sama dengan 
masyarakat, karya sastra adalah hakikat intersubjektivitas, 
masyarakat menemukan citra dirinya dalam suatu karya ( 
Ratna, 2011: 332). Dengan mempertimbangkan bahwa 
sosiologi sastra adalah analisis karya sastra dalam kaitannya 
dengan masyarakat, ( Ratna, 2011: 339-340) maka model 
analisis yang dapat dilakukan meliputi tiga macam sebagai 
berikut, (1) menganalisis masalahmasalah sosial yang terdapat 
dalam karya sastra itu sendiri, kemudian menghubungkannya 
dengan kenyataan yang pernah terjadi. Umumnya disebut 
aspek ekstrinsik, model hubungan yang terjadi disebut 
refleksi; (2) sama dengan di atas, tetapi dengan cara 
menemukan hubungan antarstruktur, bukan aspekaspek 
tertentu, dengan model hubungan yang bersifat dialektika; dan 
(3) menganalisis karya dengan tujuan untuk memperoleh 
informasi tertentu, disiplin oleh ilmu tertentu. Model analisis 
inilah yang yang menghasilkan penelitian karya sastra sebagai 
gejala kedua. 

 Wellek dan Warren (1993: 111) dan Faruk (2010: 5) 
membagi kajian sosiologi menjadi tiga klasifikasi, yaitu: 
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1) Sosiologi pengarang, profesi pengarang, dan institusi sastra. 
Masalah yang berkaitan di sini adalah dasar ekonomi 
produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang dan 
ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan di 
luar karya sastra; 

2) Sosiologi karya sastra, yakni mempermasalahkan tentang 
isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat 
dalam karya sastra itu sendiri dan berkaitan dengan 
masalah sosial dan apa tujuan atau amanat yang hendak 
disampaikan. 

3) Sosiologi sastra yang mempermasalahkan pembaca dan 
dampak sosial karya sastra. Sejauh mana sastra ditentuka 
atau tergantung dari latar sosial, perubahan dan 
perkembangan sosial, adalah pertanyaan yang termasuk 
dalam ketiga jenis permasalahan di atas: sosiologi, 
pengarang, isi karya sastra yang bersifat sosial, dan dampak 
sastra terhadap masyarakat. 

Kajian sosiologi menurut  Wellek dan Warren seperti 
yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa sosiologi sastra dapat diteliti melalui tiga perspektif, 
(1) persepektif teks sastra, artinya peneliti manganalisisnya 
sebagai sebuah refleksi kehidupan masyarakat dan sebaliknya; 
(2) perspektif biologis yaitu peneliti menganilisis dari sisi 
pengarang. Perspektif berhubungan dengan kehidupan 
pengarang dan latar kehidupan sosial, budayanya; dan (3) 
perspektif reseptif, yaitu peneliti menganalisis penerimaan 
masyarakat terhadap teks sastra. 

Pembagian kajian sosiologi sastra yang disampaikan 
oleh  Wellek dan Warren, bahwa sosiologi teks sama dengan 
sosiologi karya sastra, yaitu mempermasalahkan tentang suatu 
karya sastra. Pokok kajiannya adalah tentang apa yang tersirat 
dalam karya sastra tersebut dan apa tujuan atau manfaat yang 
hendak disampaikan. 

Pendapat yang menyatakan bahwa karya sastra 
merupakan cermin zamannya. Karya sastra merupakan 
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cerminan langsung dari berbagai segi struktur budaya, 
pertentangan kelas, dan lain-lain. Maka, pendekatan sosiologi 
sastra yang paling banyak dilakukan saat ini, adalah 
mendokumenter karya sastra. Hal tersebut terkait dengan 
pendapat yang dikemukakan oleh Ratna (2011: 340) yang 
menyatakan bahwa penelitian sosiologi sastra yang paling 
relevan adalah penelitian pada aspek ekstrinsik yang disebut 
hubungan refleksi kemudian menemukan hubungan 
antarstruktur dengan hubungan yang bersifat dialektika. 

Mengkaji dari berbagai teori sosiologi yang telah 
dikemukakan para ahli di atas, maka penelitian ini 
menggunakan sosiologi sastra yang dikemukakan oleh Wellek 
dan Warren (1993: 123). Penelitian sosiologi sastra tidak 
hanya sebatas mengungkapkan bahwa sastra adalah cerminan 
kehidupan masyarakat, sebuah produksi, atau sebuah 
dokumen sosial. Penelitian ini baru bisa berarti jika dapat 
menjawab secara kongkret, bagaimana hubungan potretyang 
muncul dari karya sastra dengan kenyataan sosial. Apakah 
karya itu dimaksudkan sebagai kenyataan sosial. Apakah 
karya itu dimaksudkan sebagai gambaran yang realistis 
ataukah merupakan satire, karikatur atau idealisasi romantik. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa sosiologi sastra adalah pendekatan yang 
menaruh perhatian pada aspek dokumenter sastra, dengan 
landasan suatu pandangan bahwa sastra merupakan 
gambaran atau potret fenomena sosial. Penelitian novel 
dengan pendekatan sosiologi sastra yaitu untuk mengkaji 
aspek sosial budaya yang terungkap dalam novel. 
e. Pendekatan Stilistika 

Stilistika berasal dari istilah stylistics dalam bahasa 
Inggris. Istilah stilistika atau Stylistic terdiri dari dua kata style 
dan ics. Stylist adalah pengarang atau pembicara yang baik 
gaya bahasanya, perancang atau ahli dalam mode. ics atau ika 
adalah ilmu, kaji, telaah. Secara etimologis, stylistics yang 
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berarti ilmu tentang gaya bahasa ini berhubungan dengan kata 
style yang berarti gaya. 

Istilah kata style (bahasa Inggris) menurut Shipley 1979 
; Leech & Short 1984 berasal dari kata Latin stilus yang berarti 
yang berarti alat (berujung tajam) yang dipakai untuk menulis 
di atas lempengan lilin. Kata stilus yang kemudian dieja 
menjadi stylus ini memiliki kesamaan makna dengan kata 
stulos pada bahasa Yunani yang berarti alat tulis yang terbuat 
dari logam, kecil, dan berbentuk batang yang memiliki ujung 
tajam yang digunakan untuk menulis di atas kertas berlapis 
lilin. Pada perkembangannya kata stylus memliki arti khusus 
yang berarti kritik terhadap suatu tulisan (Al Ma’ruf, 2009: 7). 

Yeibo (2012: 180) pada penelitiannya mengungkapan 
bahwa stilistika adalah cabang lingustik umum yang berfokus 
pada gaya (yaitu cara tertentu seorang penulis atau 
menyampaikan ekspresinya), khususnya dalam karya sastra. 
Istilah style juga diuraikan oleh Satoto (2012: 35) bahwa style, 
stail, atau gaya yaitu cara khas yang dipergunakan oleh 
seseorang untuk mengutarakan atau mengungkapkan diri 
gaya pribadi. Cara pengungkapan itu bisa meliputi setiap 
aspek kebahasaan seperti diksi, penggunaaan bahasa kias, 
penggunaan bahasa figuratif, struktur kalimatnya, bentuk-
bentuk wacana, ataupun sarana retorika yang lainnya. 
Sedangkan Ratna (2013: 3) juga mengemukakan bahwa 
Stilistika (stylistic) adalah ilmu tentang gaya, sedangkan stil 
(style) adalah cara-cara khas bagaimana segala sesuatu 
diungkapkan dengan cara tertentu sehingga tujuan yang 
dimaksudkan tersebut dapat tercapai secara maksimal.  

Sejalan dengan Satoto dan Ratna, dan Aminuddin 
(1995:4) mengungkapkan bahwa style diartikan sebagai 
teknik serta bentuk gaya bahasa seseorang dalam 
memaparkan gagasan sesuai dengan ide dan norma yang 
digunakan sebagaimana ciri pribadinya. Sementara itu, Al-
Ma’ruf (2009: 12) menyatakan, stilistika adalah ilmu yang 
mengkaji gaya bahasa yakni wujud performansi bahasa dalam 
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sastra setelah melalui pemberdayaan segenap potensi bahasa 
yang unik dan khas meliputi bunyi, diksi, kalimat, wacana, 
bahasa figuratif, dan citraan. Ada beberapa pengertian 
stilistika yang diambil oleh Nurhayati (dalam Masda, 2012 : 
39), seperti : 
1) Short dan Christoper Candlin (1999:193) menyatakan 

Stylistics is a linguistics approach to the study of literary 
texts. Artinya stilistika adalah pendekatan linguistik yang 
digunakan dalam studi teks-teks sastra. 

2) Stylistics, the study of the relation between linguistic form 
and Iiterary function (Leech dan Michael Short, 1984:4). 
Stilistika merupakan studi yang menghubungkan antara 
bentuk linguistic dengan fungsi sastra. 

3)  Muljana (1956:4) menyatakan bahwa stilistika adalah 
pengetahuan kata berjiwa. Tiap kata yang digunakan dalam 
ciptaan sastra, mengandung napas penciptanya, berisi 
jiwanya, serta mengandung perasaan pengarangnya. Kata-
kata dalam ciptaan sastra berbeda sifatnya dengan kata-
kata yang terdapat di dalam kamus. 

Dari beberapa pengertian stilistika, dapat disimpulkan 
bahwa stilistika mempelajari bahasa karya sastra, baik dari 
struktur fisik maupun isi/batin guna mencari keindahan yang 
dibuat oleh pengarang dalam karya sastranya. Stilistika 
merupakan ilmu tentang pemanfaatan gaya bahasa dalam 
sebuah karya sastra yang meliputi setiap aspek kebahasaan 
seperti diksi, bahasa kias, ataupun bahasa figuratif dalam 
mengungkapkan gagasan yang menjadi ciri pribadi 
pengarangnya dalam karya sastranya. 

Menurut Al-Ma’ruf (2009: 47), aspek stilistika berupa 
bentuk-bentuk dan satuan kebahasaan yang ditelaah dalam 
kajian stilistika karya sastra meliputi: gaya bunyi, gaya kata 
(diksi), gaya kalimat, gaya wacana, bahasa figuratif, dan 
citraan. Pendapat lain dikemukakan Sudjiman (dalam Al 
Ma’ruf, 2009: 46) yang mengemukakan bahwa style’gaya 
bahasa’ mencakup diksi (pilihan kata/ leksikal), struktur 
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kalimat, majas, dan citraan, pola rima, matra yang digunakan 
sastrawan atau yang terdapat dalam kaya sastra. 

Seperti kita tahu bahasa menjadi media yang paling 
utama dalam penciptaan karya sastra, ciri khas pengaranglah 
yang nantinya memunculkan nilai keindahan dari sebuah 
karya. Pengkajian bahasa dan gaya bahasa inilah yang 
memunculkan pemahaman yang lebih baik. Semi (dalam Asis, 
2010:102) mengungkapkan stilistika merupakan cabang 
linguistik yang menelaah pemakaian bahasa dan gaya bahasa 
termasuk efek yang dtimbulkan oleh cara penggunaan bahasa 
dalam karya sastra. Keindahan sebuah karya sastra sebagian 
besar disebabkan oleh kemampuan penulis mengeksploitasi 
kelenturan bahasanya sehingga menimbulkan kekuatan dan 
keindahan bahasanya. 

Junus (dalam Al Ma’ruf, 2009: 19) mengemukakan 
bahwa bidang kajian stilistika meliputi bunyi bahasa, kata, dan 
struktur kalimat. Pendapat lain dikemukakan Sudjiman (dalam 
Al Ma’ruf, 2009 : 19) yang mengartikan style sebagai gaya 
bahasa dan gaya bahasa sendiri mencakup diksi, struktur 
kalimat, majas, citraan, pola rima serta mantra yang digunakan 
seorang pengarang yang terdapat dalam sebuah karya sastra. 

Dalam penelitiannya, Roziah (2013) melakukan 
prosedur analisis berdasarkan tiga tahapan penting dalam 
stilistika, yaitu deskripsi, intepretasi, dan kesan. Deskripsi 
didapatkan dari tokoh Fahri dan Maria pada Novel Ayat- Ayat 
Cinta, interpretasi diperlukan untuk memperoleh gambaran 
penuh mengenai karakter sebelum pemerian kesan dari 
penggunaan leksikal, gramtikal, kiasan dan konteks kepaduan. 
Jadi, penelitian ini meneliti perbedaan karakter yang dikaji 
stilistika.  

Pengkajian stilistika yang berkaitan dengan 
karakterisasi juga dikaji oleh Lamusu (2010) yang 
mendeskripsikan ciri- ciri karakteristik wacana puisi ciptaan 
Rendra dan Taufik Ismail yang merupakan gaya 
pengungkapan bahasa kedua penyair. 
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Pada penelitiannya, Aghagolzade (2012:932) dalam 
studinya akan menunjuk peran dan pentingnya sarana 
stilistika sebagai alat utama pada perpindahan ideologi, 
pandangan dan pertimbangan dalam teks berkaitan 
kesusasteraan. Kemudian studi ini akan menyurvei bait sajak 
pada puisi Farrokhzad. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada 
beberapa gaya bahasa dan perangkat lingusitik. 

Kajian stilistika meskipun masih baru dalam bidang 
sastra, dipandang sebagai kajian yang lebih objektif dan ilmiah 
dibandingkan dengan kajian konvensional yang selama ini kita 
kenal.  Pengkajian stilistika berusaha menelaah ciri khas 
penggunaan bahasa seorang pengarangnya yang dilihat dari 
aspek-aspek kebahasaanya. Penelitian stilistika berusaha 
menfokuskan pada pemakaian gaya bahasa pengarang dalam 
karya sastra. 

Penelitian Kajian Stilistika Antologi Puisi Baju Bulan 
memiliki perbedaaan dengan penelitian lain. Aspek stilistika 
yang akan dikaji mencakup keseluruhan aspek dalam 
pengkajian karya sastra, khususnya puisi, yang meliputi diksi, 
gaya bahasa atau majas, imaji (citraan), dan simbol (lambang). 
1) Stilistika Diksi 

Diksi ialah pilihan kata. Artinya, seseorang memilih dan 
menggunakan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. 
Pilihan kata merupakan unsur yang penting bagi pengarang 
dalam membuat karangan dan pernyair dalam membuat karya 
sastra. Dengan kata yang tepat, pengarang atau penyair dapat 
mengungkapkan secara tepat apa yang ingin disampaikan 
kepada pembacanya. 

Aminuddin (dalam Asis, 2010: 104) menjelaskan gaya 
pemilihan kata/ kata-kata dalam karya sastra adalah cara 
penggunaan kata-kata dalam teks sastra sebagai alat untuk 
menyampaikan gagasan dan nilai-nilai estetis tertentu. 
Pradopo mengungkapkan penggunaan diksi ini yang bertujuan 
untuk mendapatkan kepuitisan dan mendapat nilai estetik 
(Asis, 2010: 104). Selanjutnya menurut Sayuti (2002: 144) 
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pilihan kata-kata yang tepat dan cermat yang dilakukan 
penyair dalam puisi, membuat kata-kata tersebut terkesan 
tidak hanya merekat dan menempel, tetapi dinamis dan 
bergerak serta memberikan kesan yang hidup. Berbeda 
dengan Sayuti, Al Ma’ruf (2009: 49) mengartikan diksi sebagai 
pilihan kata-kata-kata yang dilakukan oleh pengarang dalam 
karyanya guna menciptakan efek makna tertentu dan tidak 
mengabaikan konteks pengertian denotasi dan pengertian 
konotasi. Dalam penelitiannya, Yunata (2013: 78) menjelaskan 
bahwa pemilihan seorang penyair tidak hanya 
mempersoalkan ketepatan pemakaian kata, tetapi harus juga 
harus bisa menimbang apa kata-kata yang dipilih dapat 
diterima atau malah merusak suasanan yang ada. 

Sedangkan menurut Asis (2010: 105) dalam 
penelitiannya menjabarkan bahwa efek puitis yang 
ditimbulkan oleh pilihan kata kadang disesuaikan dengan 
pilihan bunyi yang dapat menimbulkan keindahan dan 
kenikmatan. Sejalan dengan hal itu, Al Ma’ruf (2009: 49) 
mengungkapkan kata yang membentuk kelompok kata dapat 
menimbulkan makna baru yang berbeda dari sekedar 
perpaduan makna unsur- unsurnya. Kata- kata yang 
dikombinasikan dengan kata lain mampu menimbulkan 
berbagai macam ide, ekspresi dan perasaan. 

Dalam penelitiannya, Masda (2012: 48) beberapa hal 
yang menjadi pertimbangan pemilihan diksi pengarang 
disebabkan oleh tiga hal, antara lain pembendaharaan kata, 
urutan kata, dan daya sugesti kata. 
a) Pembendaharaan Kata 

Pembendaharaan kata penyair di samping sangat 
penting untuk kekuatan ekspresi, juga menunjukkan ciri khas 
penyair. Dalam memilih kata-kata, di samping penyair memilih 
berdasarkan makna yang akan disampaikan dan tingkat 
perasaan serta suasana batinnya, juga dilatarbelakangi oleh 
faktor sosial budaya penyair, maka penyair satu berbeda 
dalam memilih kata dari penyair lain. Perbedaan kedaerahan, 



208 

suku, agama, pendidikan, jenis kelamin, dan sebagainya 
menghasilkan puisi yang berbeda pula. Suasana perasaan 
penyair juga menentukan pilihan kata. Dalam suasana 
perasaan marah yang meledak-ledak penyair akan memilih 
kata-kata yang mewakili kemarahanya itu yang tentu saja 
berbeda dengan kata-kata yang dipilihnya untuk mewakili 
perasaan cinta atau rindu. Intensitas perasaan penyair, kadar 
emosi, cinta, benci, rindu, dan sebagainya menetukan pilihan 
kata. 
b) Urutan Kata 

Dalam puisi, urutan kata-kata bersifat beku artinya 
urutan itu tidak dapat dipindah-pindahkan tempatnya 
meskipun maknanya tidak berubah oleh perpindahan tempat 
itu. Cara menyusun kata-kata itu bersifat khas karena penyair 
yang satu berbeda caranya dari penyair yang lain. Dapat pula 
dinyatakan bahwa ada perbedaan teknik menyusun urutan 
kata, baik urutan dalam tiap baris maupun urutan dalam suatu 
bait puisi. 
c) Daya Sugesti Kata-kata 

Dalam memilih kata-kata, penyair mempertimbangkan 
daya sugesti kata-kata itu. Sugesti itu ditimbulkan oleh makna 
kata yang dipandang sangat tepat mewakili perasaan penyair. 
Karena ketepatan pemilihan dan ketepatan penempatanya, 
maka kata-kata itu seolah memancarkan daya gaib yang 
mampu memberikan sugesti kepada pembaca untuk ikut 
sedih, terharu, bersemangat, marah, dan sebagainya. 
Pemilihan diksi merupakan salah satu bidang kajian stilistika, 
dari diksi yang dipakai pengarang (diksi makna konotatif 
ataupun diksi bermakna denotatif) pembaca mampu 
menggambarkan gaya bahasa yang dipakai pengarang. Diksi 
juga menimbulkan nilai estetis yang dimunculkan telah 
pengarang. Asis (2010) dalam penelitiannya mengkhususkan 
pengkajiannya pada aspek diksi (pemilihan kata) yang 
terdapat pada lirik lagu Bugis ciptaan Jauzi Salah yang 
memanfaatkan pilihan kata dengan cermat dan tepat, 
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pengarang lagu mencoba menampilkan nilai rasa, nilai 
suasana, dan getaran-getaran dalam batin penikmatnya. 
Penelitian lain yang memfokuskan penelitian pada pemilihan 
kata (diksi) juga dilakukan oleh Yunata (2013).  

Menurut Al Maruf (2009: 53) diksi berupa kata 
konotatif, kata konkret, kata sapaan khas dan nama diri, kata 
seru khas Jawa, kata serapan, kata asing, arkaik (kata yang 
sudah mati tetapi dihidupkan lagi), kata vulgar, kata objek 
realitas alam, kata kosakata dari bahasa daerah, dan 
sebaginya. 
a) Kata konotatif menurut Al Maruf (2009: 53) adalah kata 

yang mengandung makna komunikatif yang terlepas dari 
makna harfiahnya yang didasarkan atas perasaan dan /atau 
pikiran pengarang atau persepsi pengarang tentang 
sesuatu yang dibahasakan. 

b) Kata konkret ialah kata yang dapat dilukiskan dengan tepat. 
Menurut Al Maruf (2009: 53) kata konkret mengandung 
makna yang merujuk kepada pengertian langsung atau 
memiliki makna harifiah. Kata kongkret bertujuan untuk 
membantu pembaca membayangkan secara jelas peristiwa 
atau keadaan yang dilukiskan pengarangnya. 

c) Kata khas nama diri (sapaan) adalah salah satu diksi yang 
menarik untuk dikaji dalam karya sastra, nama diartikan 
sebagai kata yang memiliki fungsi sebagai sebutan untuk 
penunjuk seseorang atau indentitasnya. Nama diri 
berkaitan erat dengan sistem tanda atau lambang. 

d) Kata serapan ialah kata yang diambil dari bahasa lain, baik 
bahasa daearah ataupun bahasa asing. Kata serapan bisa 
mengalami adaptasi struktur, tulisan, lafal, atau sudah 
masuk dalam kosakata Bahasa Indonesia. 

e) Kata vulgar adalah penyebutan secara ilmiah untuk kata 
yang kasar atau kata kampungan. Al Maruf (2009: 57) 
mengungkapkan bahwa kata vulgar adalah kata-kata yang 
tidak intelek, kurang beradab, dipandang tidak etis, dan 
melanggar sopan santun di kalangan masyarakat intelek 
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dan terpelajar. Kata vulgar tabu untuk diucapkan di 
masyarakat. 

f) Kata dengan objek realitas alam adalah kata yang 
memanfaatkan realitas alam sebagai bentukan kata 
tertentu yang memiliki arti. Misalnya kosakata bahasa Jawa 
yang memang digunakan pengarang dalam 
mengekspresikan dan melukiskan karyanya. 

2) Stilistika Gaya Bahasa 
Keraf (2009: 112) menjelaskan bahwa gaya bahasa 

adalah cara atau teknik mengungkapkan pikiran melalui 
bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan 
kepribadian penulis. Pendapat serupa juga disampaikan oleh 
Dick dan Rahmanto (1986) bahwa gaya bahasa adalah cara 
yang khas yang dipakai seseorang untuk mengungkapkan diri. 
Mengkaji gaya bahasa memungkinkan dapat menilai pribadi, 
karakter, dan kemampuan pengarang dalam menggunakan 
bahasa. 

Menurut Ratna (2009: 386) gaya bahasa adalah cara 
tertentu, dengan tujuan tertentu, yang dimaksud cara tertentu 
dan tujuan tertentu adalah penggunaan bahasa itu sendiri. 
Sukada (dalam Ratna, 2009: 12) juga mendefinisikan istilah 
gaya bahasa dalam sejumlah butir pertanyaan, yaitu: (1) gaya 
bahasa adalah bahasa itu sendiri, (2) yang dipilih berdasarkan 
struktur tertentu, (3) digunakan dengan cara yang wajar, (4) 
tetapi tetap memiliki ciri personal, (5) sehingga tetap memiliki 
ciri-ciri personal, (6) sebab lahir dari diri pribadi penulisnya 
yang diungkapkan dengan penuh kejujuran, (7) disusun secara 
sengaja agar menimbulkan efek tertentu dalam diri pembaca, 
dan (8) isinya adalah persatuan antara unsur keindahan dan 
kebenaran. 

Gaya bahasa merupakan perwujudan gagasan 
pengarangnya. Aminuddin ( dalam Al Ma’ruf, 2009: 29) gaya 
bahasa adalah cara seorang pengarang menyampaikan 
gagasannya melalui media bahasa yang terwujud dalam 
bahasa yang indah dan harmonis, meliputi aspek (1) 
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pengarang, (2) ekspresi, dan (3) gaya bahasa. Jadi, dapat 
dipahami gaya bahasa itu bisa disebut adalah pengarang itu 
sendiri. Al Ma’ruf menjelaskan bahwa gaya bahasa juga 
memiliki kaitan erat dengan ekspresi. Gaya bahasa adalah cara 
dan alat pengarang untuk mewujudkan gagasannnya. Ekspresi 
merupakan proses dalam perwujudan gagasan tersebut. 
Dengan demikian ada hungan saling memengaruhi antara gaya 
bahasa dengan gagasan yang disampaikan pengarang. Dalam 
penelitiannya Awaluddin (2011) mengungkapkan 
sesungguhnya gaya bahasa terdapat di dalam semua ragam 
bahasa, baik ragam lisan dan ragam tulisan, ragam sastra dan 
ragam nonsastra. Setiap pengarang memiliki gaya bahasa 
masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. Gaya 
bahasa ini mampu menghadirkan berbagai macam makna, 
baik kontatif maupun denotatif. Gaya bahasa juga mampu 
menghadirkan berbagai macam suasana seperti sukacita, 
duka, menggelora, marah, dan sebagainya.  

Menurut penelitian Kustyaningrum (2012) dalam 
aplikasinya, pemanfaatan gaya dalam karya sastra sangat 
bergantung pada individualisasi sastrawan yang dipengaruhi 
oleh latar sosiohistoris masing-masing. Sedangkan, menurut 
penelitian Hartono (2003) fungsi gaya bahasa dalam cerpen 
Godlob karya Danarto secara garis besar adalah untuk 
membentuk imajinasi tambahan di dalam benak pembaca, 
untuk mengintensifkan makna, dan memperoleh efek estetis. 
Pradopo (dalam Hartono, 2003: 5) juga menyimpulkan bahwa 
pada dasarnya pengertian-pengertian gaya bahasa tersebut 
memiliki kesamaan, yaitu gaya bahasa itu cara bertutur secara 
tertentu untuk mendapatkan efek tertentu, yaitu efek estetik 
atau efek kepuitisan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat 
disimpulkan bahwa gaya bahasa adalah cara mengungkapkan 
gagasan, pikiran, dan perasaan( ekspresi) yang bertujuan 
untuk mencapai efek estetik dalam sebuah karya sastra, yang 
menimbulkan respon ataupun efek tertenti pada pembaca 
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melalui bahasa yang khas sesuai dengan karakter yang muncul 
dari pengarangnya.  

Gaya bahasa dalam karya sastra juga dipakai pengarang 
sebagai sarana retorika dengan mengeksploitasi dan 
memanipulasi potensi bahasa. Sarana retorika tersebut 
bermacam-macam dan setiap sastrawan memliiki kekhususan 
memilih dalam karya sastranya. Style yang berwujud retorika 
dalam Novel Bumi Cinta dalam penelitian Yuliawati (2012) 
meliputi wujud penggunaan bahasa figuratif dan citraan. 
Bahasa figuratif yang muncul dalam novel ini berupa majas 
dan lambang yang dijadikan sarana retorika yang mampu 
menghidupkan dan mengungkapkan gambaran yang 
dilukiskan pengarangnya. Penelitan yang menfokuskan gaya 
bahasa sebagai aspek kajiannya adalah penelitian oleh Umami 
(2009) yang meneliti gaya bahasa yang dipakai pada lirik lagu-
lagu Ungu. 

Pada hakikatnya gaya (style) adalah cara 
mengungkapkan diri sendiri yang sebenarnya bersifat pribadi. 
Maka, dengan mempelajari gaya sesuatu dari seseorang kita 
akan tahu dan dapat menilai pribadi, kemampuan, bahkan 
watak seseorang. Keraf mengungkapkan bahwa sebuah gaya 
bahasa yang baik itu harus mengandung tiga unsur dasar: 
kejujuran, sopan – santun, dan menarik (Satoto, 2013: 151). 
Sastra yang menggunakan bahasa sebagai medium dapat 
diartikan sebagai ‘gaya bahasa’. Gaya bahasa adalah teknik 
pemilihan ungkapan kebahasaan yang dirasa dapat mewakili 
sesuatu yang akan diungkapkan. Hawkes dalam Al Ma’ruf 
(2009: 142) mengungkapkan bhawa style ‘gaya bahasa’ 
merupakan salah satu unsur struktur karya sastra. Ratna 
(2009: 416) mengungkapkan bahwa unsur karya sastra 
sebagai akibat cara penyusunan bahasa sehingga 
menimbulkan efek estetis. Secara tradisional gaya bahasa 
disamakan dengan majas. Karya yang indah terletak pada 
kemahiran pengarang dalam mengolah kata-kata. Kata-kata 
yang indah inilah yang disebut dengan gaya bahasa dan gaya 
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bahasa seorang pengarang dapat diartikan sebagai cerminan 
diri dari pengarang tersebut. 

Ekspresi pengarang yang berwujud gaya bahasa dalam 
karyanya tergantung pada gagasan apa yang ingin 
dikemukakan,  nuasana hati pengarang, dan makna karya 
sastra itu sendiri. Implikasinya lebih lanjut, keanekaragaman 
gaya bahasa itu akan berpengaruh terhadap penggambaran 
makna ataupun suasana penuturnya. 

Agni dalam Yuliawati (2013: 83) menjelaskan bahwa 
majas merupakan gaya bahsa dalam bentuk tulisan maupun 
lisan yang dipakai dalam suatu karangan yang bertujuan untuk 
mewakili perasaan dan pikiran pengarang. Sementara itu 
menurut Ratna (2009: 164) majas (figure of speech) adalah 
pilihan kata tertentu sesuai dengan maksud penulis dalam 
rangka memperoleh aspek keindahan. Nurgiyantoro (2002: 
296) mengungkapkan bahwa pemajasan merupakan teknik 
pengungkapan bahasa, penggayabahasaan yang maknanya 
tidak menunjuk pada makna harafiah kata-kata yang 
mendukungnya, melainkan pada makna yang ditambahkan, 
makna yang tersirat. Jadi majas merupakan gaya yang sengaja 
mendayagunakan penuturan dengan pemanfaatan bahasa kias. 
Menurutnya, penggunan style berwujud majas memengaruhi 
gaya dan keindahan bahasa karya sastra. Penggunaan majas 
yang baru akan memberikan kesan kemurnian, kesegaran, dan 
mengejutkan sehingga bahasa menjadi efektif. 

Jadi, bisa disimpulkan bahwa majas atau gaya bahasa 
adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam 
tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan 
ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam 
menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan 
maupun tertulis.  

Menurut Ratna (2009: 164), pada umumnya majas 
dibedakan menjadi empat macam, yaitu : (a) majas penegasan, 
(b) perbandingan, (c) pertentangan, dan (d) majas sindiran. 
Keraf dalam Satoto (2013 : 152) mengategorikan gaya bahasa 
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berdasarkan struktur kalimat, yaitu: (1) gaya bahasa klimaks; 
(2) gaya bahasa antiklimaks; (3) gaya bahasa paralelisme; (4) 
gaya bahasa antitesis; (5) gaya bahasa repetisi yang meliputi 
epizeuksis, epanalepsis, mesodiplosis, simploke, epistrofa, 
tautoses, anafora, dan anadiplosis. Selain itu, Keraf juga 
mengategorikan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya 
makna, yang termasuk gaya bahasa tersebut antara lain: (1) 
gaya bahasa retoris (aliterasi, asonansi, anastrof, apofasis, 
apostrof, asidenton, polisidenton, kiasmus, elipsis, eufimisme, 
litotes, histeron proteron, pleonasme, tautologi, perifrasis, 
prolepsis, erotesis, silepsis, zeugma, koreksio, hiperbola, 
paradoks, dan oksimoron); (2) gaya bahasa kiasan (simile, 
metafora, alegori, parabel, fabel, personifikasi, alusi, eponim, 
epitet, ironi, sinisme, sarkasme, satire, inuendo, antifrasis, dan 
paronomasia).  

Jika Keraf mengelompokkan gaya bahasa berdasarkan 
titik tolak yang dipergunakan maka Tarigan dalam Satoto 
(2009 : 154) membagi gaya bahasa berdasarkan maksud dan 
tujuan yang hendak dicapai (keterampilan berbahasa) maka, 
gaya bahasa dapat dikelompokkan atas (a) gaya bahasa 
perbandingan, (b) gaya bahasa pertentangan, (c) gaya bahasa 
pertautan, dan (d) gaya bahasa perulangan. Pada dasarnya 
pengklasifikasian, pengelompokan, ataupun pengkategorian 
gaya bahasa tidak ada aturan standarnya. Pengetahuan 
mengenai pengelompokan gaya bahasa bukan tujuan utama, 
akan tetapi sebagai sarana yang bersifat personal sebagai 
tujuan akhir masing – masing pengajaran.  
3) Stilistika Citraan (Imaji) 

Citraan kata (imagery) berasal dari bahasa Latin imago 
(image) dengan bentuk verbanya imitary (to imitate). Menurut 
Sayuti (2002:170) secara sederhana dapat dinyatakan bahwa 
citraan merupakan kesan yang terbentuk dalam rongga 
imajinasi melalui sebuah kata atau rangkaian kata, yang 
seringkali merupakan gambaran dalam angan-angan. 
Selanjutnya menurut Nurgiyantoro (2002: 304) citra 
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merupakan sebuah gambaran pengalaman indera yang 
diungkapkan lewat kata-kata, gambaran berbagai pengalaman 
sensoris yang dibangkitkan oleh katakata. Penciptaan citraan 
dalam karya sastra dilatarbelakangi oleh realitas bahwa pada 
dasarnya gagasan yang ingin diungkapkan kepada pembaca 
melalui karyanya banyak dan padat. Apabila gagasan tersebut 
diungkapakan dengan cara yang biasa, maka akan terasa tidak 
menimbulkan daya tarik bagi pembaca. 

Coombes (dalam Al-Ma’ruf, 2009: 78) menyatakan 
bahwa di tangan sastrawan yang baik imaji itu segar dan 
hidup, berada pada puncak keindahannya untuk 
mengintensifkan, menjernihkan, merasakan pengalaman 
pengarang terhadap objek dan situasi yang dialaminya, 
memberi gambaran yang setepatnya, hidup kuat, ekonomis, 
dan segera dapat dirasakan dan dekat dengan kehidupan 
pembaca. Setiap pengarang memiliki kekhasan tersendiri. 
imaji dalam karya sastra dapat mencerminkan kekhasan 
individual pengarangnya. Salah satu aspek kekhasan 
pengarang dilihat dari imaji. Menurut Sayuti (2002:171) 
bangunan citraan yang baik ditandai oleh penghematan dalam 
pemilihan dan penempatan kata dalam baris-baris puisi. 
Antara diksi dan imaji kata terdapat hubungan yang erat. Diksi 
yang dipilih dalam imaji harus bisa menimbulkan 
pengimajinasian agar yang diungkapkan terlihat konkret. 

Yuliawati (2012 : 83) memberikan gambaran bahwa 
citraan atau imaji berperan penting dalam karya sastra untuk 
menimbulkan pembayangan imajinatif, membentuk gambaran 
mental, dan dapat mebangkitkan pengalaman tertentu kepada 
pembaca. Penciptaan citraan dilatarbelakangi oleh realitas 
bahwa pada dasarnya gagasan yang akan disampaikan itu 
padat, jika dikemukakan dengan cara biasa, maka gagasan itu 
akan terlihat biasa saja. 

Citraan kata banyak ditemukan dalam karya sastra, baik 
puisi, fiksi, maupun drama. Seperti dikatakan Burton (dalam Al 
Ma’ruf, 2009 : 78), citraan kata dalam karya sastra merupakan 
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daya penarik indera melalui kata-kata yang mampu 
mengobarkan emosi dan intelektual pembaca. 

Masda dalam penelitiannya membagi imaji ke dalam 
enam jenis anatra lain: imaji penglihatan; imaji selera 
(gustatory image); imaji pembauan (olfactory image); imaji 
tekanan (pressure image) terdiri dari imaji perabaan, imaji 
gerakan (synaesthetic image), dan imaji tekanan (emphatic 
image) ; imaji pendengaran; dan imaji warna (colour image). 
Pradopo (2007) (dalam Yuliawati 2012 : 83) membagi citraan 
kata mejadi tujuh jenis , yaitu (a) citraan penglihatan, (b) 
citraan pendengaran, (c) citraan penciuman, (d) citraan 
pengecapan, (e) citraan gerak, (f) citraan intelektual, dan (g) 
citraan perabaan. Sejalan dengan pendapat Pradopo dan 
Nurgiyantoro citraan (imaji) kata oleh al Ma’ruf (2009: 79) 
dibagi menjadi tujuh jenis yakni (a) citraan penglihatan, (b) 
citraan pendengaran, (c) citraan penciuman, d) citraan 
pencecapan, (e) citraan gerak, (f) citraan intelektual, dan (g) 
citraan perabaan. 
a) Citraan Penglihatan 

Citraan yang timbul oleh penglihatan disebut citraan 
penglihatan. Pelukisan karakter tokoh, misalnya keramahan, 
kemarahan, kegembiraan dan fisik (kecantikan, keseksian, 
keluwesan, keterampilan, kejantanan, kekuatan, ketegapan) 
sering dikemukakan pengarang melalui citraan visual ini (Al- 
Ma’ruf, 2009: 79). Citraan penglihatan ini juga sangat 
produktif dipakai oleh pengarang untuk melukiskan keadaan, 
tempat, pemandangan, atau bangunan. Citraan visual tersebut 
mengusik indera penglihatan pembaca sehingga akan 
membangkitkan imajinasinya untuk memahami karya sastra. 
Perasaan estetis akan lebih mudah terangsang melalui citraan 
visual itu. 
b) Citraan Pendengaran 

Al Ma’ruf (2009: 80) mengemukakan bahwa citraan 
pendengaran adalah citraan yang ditimbulkan oleh 
pendengaran. Citraan pendengaran juga produktif dipakai 
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dalam karya sastra, selain citraan penglihatan. Citraan 
pendengaran dapat merangsang indera pendengaran sehingga 
hal-hal yang semula tak terlihat akan tampak di depan 
pembaca dengan rangsangan pendengaran. Pelukiasan 
keadaan dengan citraan pendengaran menurut Al-Ma’ruf 
(2009: 80) akan mudah merangsang imaji pembaca yang kaya 
dalam pencapaian efek estetik.  
c) Citraan Penciuman 

Jenis citraan penciuman jarang digunakan dibanding 
citraan gerak, visual, ataupun pendengaran. Akan tetapi 
citraan ini memilki peran penting dalam menghidupkan 
imajinasi pembaca. Al-Ma’ruf (2009: 84) mengatakan bahwa 
citraan penciuman atau pembauan disebut juga citraan 
olfactory, dengan membaca atau mendengar kata-kata 
tertentu, seperti mencium bau sesuatu. Citraan atau 
pengimajian melalui indera penciuman ini akan memperkuat 
kesan dan makna sebuah karya sastra. 
d) Citraan Pengecapan 

Al-Ma’ruf (2009: 85) mengatakan bahwa citraan 
pencicipan disebut juga citraan gustatory, yakni citraan yang 
muncul dari puisi sehingga seakan-akan mencicipi suatu 
benda yang menimbulkan rasa asin, pahit, asam, manis, atau 
pedas. Citraan pengecap adalah pelukisan imajinasi yang 
ditimbulkan oleh pengalaman indera pengecap. Citraan ini 
dalam karya sastra dipergunakan untuk menghidupkan imaji 
pembaca dalam hal-hal yang berkaitan dengan rasa di lidah.  
e) Citraan Gerakan 

Citraan gerakan melukiskan sesuatu yang sesungguhnya 
tidak bergerak tetapi dilukiskan sebagai benda yang dapat 
bergerak ataupun gambaran gerak pada umunya. Citraan 
gerak dapat membuat sesuatu menjadi terasa hidup dan terasa 
menjadi dinamis (Al-Ma’ruf (2009: 82). Citraan gerak sangat 
penting untuk membantu melukiskan gerak (kinestetik) imaji 
pembaca.  
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f) Citraan Perabaan 
Selain citraan penciuman, citraan yang jarang digunakan 

pengarang ialah citraan perabaan. Al-Ma’ruf (2009: 83) 
berpendapat bahwa citraan perabaan atau citraan tactual 
adalah citraan yang dapat dirasakan oleh indera peraba 
(kulit). Pada saat membaca sebuah karya sastra, dapat 
ditemukan diksi yang menyebabkan seolah-olah merasakan 
rasa nyeri, dingin, atau panas karena perubahan suhu udara. 
4) Stilistika Simbol 

Simbol (symbol) adalah bentuk yang menandai sesuatu 
yang lain di luar perwujudan bentuk simbol itu sendiri. Simbol 
merupakan kata atau sesuatu yang dapat dianalogikan sebagai 
kata yang telah terkait. Dengan penfsiran pemakai, kaidah 
pemakaian sesuai dengah jenis wacananya, dan kreasi 
pemberian makna sesuai dengan intens pemakainnya 
(Aminuddin, 1995:167). Simbol (symballein, Yunani) berarti 
memasukkan, mencampurkan, dan membandingkan secara 
bersama-sama, sehingga terjadi analogi antara benda dengan 
objeknya. Oleh karena itu, Wellek dan Warren (1990 : 239) 
pada dasarnya simbol mengandung unsur kata kerja. Menurut 
Faruk (2012: 94), sebagai sebuah wacana, karya sastra tentu 
saja termasuk simbol, akan tetapi karya sastra juga 
mengandung unsure visual dan tiruan bunyi yang tidak terikat 
pada konvensi bahasa. Sumaryono (dalam Al Ma’ruf, 2009: 
102) menyatakan bahwa kata juga sebuah simbol karena 
keduanya menghadirkan sesuatu yang lain. Pada dasarnya, 
setiap kata bersifat konvensional dan tidak membawa 
maknanya sendiri secara langsung bagi pembacanya, oleh 
karena itu kata memiliki konotasi yang berbeda bergantung 
pada beberapa faktor.  

Menurut Sayuti (2002:237) simbol merupakan bentuk 
bahasa kias yang fundamental dalam ekspresi puitik. Bentuk 
ini sering dipertimbangkan sebagai wadah gagasan, dan 
karenanya sangat dibutuhkan untuk mengejawantahkan 
pengalaman-pengalaman yang akan dikomunikasikan. Dapat 
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juga dikatakan bahwa simbol merupakan sesuatu yang 
mempunyai makna lebih banyak daripada ungkapan simbolik 
itu sendiri. 

Pada artikel yang ditulisnya, Moses (2013) 
mengungkapkan simbol secara langsung memperkokoh 
kedigdayaan puisi itu sendiri, seperti kian melegitimasikan 
bahwa pembaca puisi ialah makhluk cerdas lantaran 
ketersedian kemampuan (hak otonomi) mengisi ruang 
interpretasi. Saat kegelisahan melanda bahkan mengancam si 
penyair, simbol pun menjadi penengah hebat di antara penyair 
dan pembaca. Barthes (dalam Moses, 2013), bahwa simbol 
juga merupakan lapangan dari tema, secara tegas simbol 
menguatkan makna itu sendiri. Simbol membawa rangkaian 
puisi ke arah tujuan paling estetis, mengkomunikasikan 
makna, dan penyampaian segala bentuk gagasan. Maka, 
bermain simbol, secara langsung juga siap bermain dalam 
ranah “perwakilan makna”. Seyogianya, simbol pun mesti kian 
menerangkan tubuh puisi; bukan menggelapkan. Apalagi 
menyesatkan pembacanya. Simbol terdiri dari beberapa jenis 
antara lain blank simbol, natural simbol, dan privat simbol. 
a) Blank simbol, Simbol yang bersifat umum. 
b) Natural simbol, Simbol yang menggunakan realitas alam 

(majas personifikasi) 
c) Private simbol, Simbol yang diciptakan diri pribadi penyair 

itu sendiri. 
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RANGKUMAN 
 

Kajian sastra bisa diartikan sebagai proses atau 
perbuatan mengkaji, menyelidiki, dan menelaah objek 
material yang bernama sastra. Pengkajian fiksi menyaran pada 
penelaahan, penyelidikan, pemahaman melalui analisis karya 
fiksi dengan kerja analisis yang dilakukan langsung dalam 
keadaan totalitasnya. Dari pengertian di atas dapat 
disimpulkan bahwa pengkajian prosa fiksi merupakan proses, 
cara, perbuatan mengkaji, menganalisis, menyelidiki, 
menelaah, dan memahami melalui analisis karya prosa fiksi 
(prosa cerita, prosa narasi, atau cerita berplot).   Dengan 
demikian, kegiatan mahasiswa dalam mengkaji prosa fiksi 
meliputi kegiatan memahami teori, menganalisis, mengkaji, 
menentukan, atau mendapatkan nilai atau objek tertentu yang 
tidak diketahui dalam pengkajian prosa fiksi dan memenuhi 
kondisi syarat yang sesuai dengan pengkajian prosa fiksi. Hal 
ini harus dipahami serta dikenali dengan baik pada saat 
mengkaji prosa fiksi. Oleh karena itu,  keterampilan yang 
harus dimiliki mahasiswa dalam mengkaji prosa fiksi adalah 
sebagai berikut. (1) Memahami kajian prosa fiksi, yaitu 
memahami dan mengidentifikasi karya prosa fiksi yang akan 
dikaji atau ditelaah, (2) Memilih teori sebagai pisau analisis 
kajian prosa fiksi, (3) Menyelesaikan pengkajian, penelaahan, 
yaitu melakukan pengkajian, penelaahan struktur prosa fiksi 
secara benar dengan teori kajian yang tepat, (4) Menafsirkan 
solusi, yaitu memperkirakan dan memeriksa kebenaran 
pengkajian atau penelaahan, masuk akalnya hasil penelaahan, 
dan apakah penelaahan yang dilakukan sudah memadai. 
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EVALUASI 

 
Kerjakanlah tugas berikut! 
1. Kemukakan pemahamanmu teknik mengkaji karya sastra 

yang baik sehingga isi atau pesan yang terdapat di dalam 
sebuah karya sastra dapat ditemukan! 

2. Kemukakan persiapan yang harus dilakukan oleh seorang 
mahasiswa sebelum mengkaji sebuah karya sastra! 

3. Kemukakan pendapatmu mengenai hakikat pengkajian 
sastra dengan pendekatan struktural! 

4. Kemukakan pendapatmu mengenai hakikat pengkajian 
sastra dengan pendekatan semitika! 

5. Pada bagian awal bab ini, disebutkan ada sembilan 
manifestasi nilai siri’ yang ditampilkan oleh pengarang di 
dalam cerpen berjudul “Haji Baso”. Temukan nilai-nilai 
tersebut disertai dengan kutipannya. 
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BAB VI 

PENGKAJIAN PROSA FIKSI  
Bagian 2 

A. Pengantar 
Bagian V bahan ajar ini merupakan bagian akhir materi 

perkuliahan Kajian Apresiasi Prosa Fiksi. Sebelum memasuki 
materi pada bagian ini, sebaiknya mahasiswa telah memahami 
dengan baik materi perkuliahan sebelumnya pada bagian I, II, 
dan III. Dengan memahami ketiga bagian terdahulu, maka 
tahapan pembelajaran selanjutnya adalah mengenal berbagai 
macam bentuk pengkajian karya fiksi dengan berbagai macam 
pendekatan. Pada bagian ini, mahasiswa akan diperkenalkan 
dan diberikan pemahaman tentang pengkajian karya fiksi, 
macam-macam pendekatan yang dapat digunakan dalam 
mengkaji karya fiksi, serta contoh bentuk pengkajian karya 
fiksi dengan pendekatan tersebut.  

Pada bagian ini, diuraikan mengenai hakikat pengkajian 
karya fiksi, pendekatan dalam pengkajian karya fiksi yang 
meliputi (1) pendekatan psikoanalisis sigmund freud, (2) 
pendekatan feminisme, (3) pendekatan resepsi sastra, (4) 
pendekatan psikologi, (5) pendekatan poskolonial. 

 
B. Indikator Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pada bagian ini, mahasiswa 
diharapkan memiliki kompetensi-kompetensi berikut: 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat pengkajian karya 

fiksi dan pendekatan-pendekatan dalam pengkajian karya 
fiksi yang meliputi (1) pendekatan psikoanalisis sigmund 
freud, (2) pendekatan feminisme, (3) pendekatan resepsi 
sastra, (4) pendekatan psikologi, (5) pendekatan 
poskolonial.. 
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2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh 
nilai-nilai kearifan lokal Makassar yang terdapat pada 
bagian ini. 

3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai kearifan 
lokal Makassar dalam bentuk tulisan, tuturan dan tingkah-
laku.  

 
C. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada bagian ini yaitu diharapkan 
mahasiswa dapat memahami hakikat pengkajian karya fiksi, 
pendekatan dalam pengkajian karya fiksi yang meliputi (1) 
pendekatan psikoanalisis sigmund freud, (2) pendekatan 
feminisme, (3) pendekatan resepsi sastra, (4) pendekatan 
psikologi, (5) pendekatan poskolonial. Selanjutnya, mahasiswa 
dapat memahami dan menghayati nilai-nilai kearifan lokal 
Makassar yang diintegrasikan pada bagian ini kemudian nilai-
nilai tersebut diimplementasikan dalam tulisan, tuturan dan 
tingkah laku. 
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Kerifan Lokal 

JUJUR “LAMBUSUK” 

Masyarakat Makassar adalah orang yang jujur (dalam 
bahasa Makassar lambusuk), amanah, atau dapat dipercaya. 
Pantang bagi manusia Makassar untuk mendustai kebenaran 
atau sekadar menyembunyikan keburukan. Oleh Wahid 
(2007:71) jujur merupakan perangai wajib yang dimiliki 
manusia Makassar dalam mengungkapkan dirinya, orang lain, 
dan fenomena dilingkungannya terkait hal-hal yang baik 
maupun hal-hal yang buruk. Wahid (2007:71) juga membagi 
tiga bentuk perangai jujur yang dimiliki oleh manusia 
Makassar yaitu jujur kepada Batara (Tuhan), jujur kepada 
orang lain, dan jujur terhadap diri sendiri. Bahkan, Wahid 
(2007: 47) menekankan bahwa masyarakat Makassar 
memandang nilai jujur tersebut syarat bagi seseorang untuk 
menduduki suatu jabatan dan syarat mutlak bagi keberhasilan 
suatu sistem pemerintahan. 

Jujur adalah sebuah kata yang indah didengar, tetapi 
tidak seindah mengaplikasikan dalam keseharian. Tidak pula 
berlebihan, bila ada yang mengatakan “jujur” semakin langka 
dan terkubur, bahkan tidak lagi menarik bagi kebanyakan 
orang. Semua orang paham akan maknanya, tetapi begitu 
mudah mengabaikannya. Yang lebih berbahaya lagi adalah ada 
orang yang ingin dan selalu bersikap jujur, tapi mereka belum 
sepenuhnya tahu apa saja sikap yang termasuk kategori jujur.  

Jujur tidaklah dimulai dari “warung kopi”, 
sebagaimana asumsi sementara orang, jujur sebuah nilai 
abstrak, sumbernya hati, bukan pada omongannya. Jadi “jujur” 
sebuah nilai kesadaran “imani”, dimulai dari suara hati, bukan 
di warung munculnya kejujuran. Kualitas imanlah yang dapat 
mengantarkan seseorang menjadi jujur. Kata jujur adalah kata 
yang digunakan untuk menyatakan sikap seseorang.  
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Jika ada seseorang berhadapan dengan sesuatu atau 
fenomena, maka orang itu akan memperoleh gambaran 
tentang sesuatu atau fenomena tersebut. Jika orang itu 
menceritakan informasi tentang gambaran tersebut kepada 
orang lain tanpa ada “perubahan” (sesuai dengan realitasnya) 
maka sikap yang seperti itulah yang disebut dengan jujur. 
Dengan kata lain seseorang dikatakan jujur, bila ucapannya 
sejalan dengan perbuatannya. 

Jadi yang disebut dengan jujur adalah sebuah sikap 
yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara 
Informasi dengan fenomena atau realitas. Dalam agama Islam 
sikap seperti inilah yang dinamakan shiddiq. Makanya jujur itu 
ber-nilai tak terhingga. Karena semua sikap yang baik selalu 
bersumber pada “kejujuran”. Merupakan suatu keindahan bila 
setiap individu bersikap jujur terhadap dirinya, pedagang 
senantiasa jujur dalam usaha dagangannya, demikian pula 
pemimpin yang jujur dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya. 

Berkaitan dengan hal itu Rasulullah saw bersabda: 
“Hendaknya kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur 
itu menunjukkan kalian kepada kebajikan. Dan kebajikan itu 
menunjukkan kalian jalan ke surga.” (HR. Muslim) 
Bacalah cerita pendek berikut; 
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“Ammaku...” 
 

Banyak yang berkata, “Jalani saja, dunia ji ini”. Memang, 
tapi haruskah berjalan dengan begitu saja tanpa usaha untuk 
menghias diri dengan indah. Karena keindahan itu adalah 
surga dunia dari Tuhan untuk kita, maka bersyukurlah. Jangan 
seperti mereka yang selalu memandang datar namun ada yang 
terzholimi. Sebut saja pertemanan. Ada yang ingin berteman 
karena si dia rupawan, atau ada juga yang berteman karena si 
dia orang kaya. Atau bahkan ada yang ingin berteman karena 
si dia se-agama, se-suku, atau lasan-alasan yang lain yang 
mungkin saja ada diskriminasi di dalamnya. Aduh...janganlah 
seperti itu karena kita semua adalah sama, kembali menjadi 
tanah. Namun faktanya tidak jarang kita menemukan hal yang 
demikian. Ini contoh aja yah, kemarin, aku jalan bareng 
dengan dua orang teman, sesampainya di tempat tujuan, aku 
bertemu dengan salah seorang teman yang ku kenal sewaktu 
di Malang. Orangnya baik, ramah, murah senyum, agamanya 
Kristen, Albert namanya. Ia seorang Papua yang lagi 
menimbah ilmu di Kota Malang, Jawa Timur. Kulitnya hitam 
legam, rambutnya kriul-kriul, unik dan menarik bagi saya. 
Untuk dijadikan teman curhat pun sangat menyenangkan. 
Lalu, setelah sedikit bumbu bincang-bincang, saya dan Albert 
pun say bye karena kami berdua memiliki kesibukan yang 
berbeda. Mungkin di lain waktu kami akan bertemu. Itulah 
Albert, kawanku dari Papua. Namun, entah mengapa, setelah 
kami say bye kedua temanku tertawa kecil namun lirih. Dari 
tawa itu, aku melihat tidak ada yang lucu atau hal yang 
membahagiakan, justru sebaliknya. Ada hinaan yang 
tersungging di balik tawa kecil itu. Oh Tuhan...temanku merasa 
lebih baik dari Albert. Apa gerangan yang kau banggakan, 
wajah rupawan?, kulita putih?, atau harta berlimpah?.  
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Entah apa ganjaranmu dari Tuhan atas kesombonngan 
itu. Berteman itu indah, saya tidak ada masalah dengan siapa 
dirinya, apa agamanya, atau dari suku bangsa mana ia berasal. 
Saya berteman dengan Jawa, mereka santun dan ramah. Saya 
berteman dengan Makassar, mereka juga santun. Bukan 
seperti celoteh mereka yang katanya sangar. Tapi lupakanlah, 
mentari masih terus bersinar setelah redup dipelupuk mata. 
Itulah hidup. Seperti kata ammaku,,,,berbuat baiklah karena 
kebaikanlah yang dikenang selalu.  

Oh...Tuhan, aku rindu padanya. Darinya aku berdiri, 
darinya aku berbicara, darinya aku melangkah, darinya aku 
melihat, darinya aku berpikir bahwa manusia tak ada yang 
sempurna.  

Oh iya, namaku Dania. Orang yang kupanggil ammaku 
adalah ibu yang telah melahirkan ku ke dunia ini dengan cinta 
yang begitu istimewa. Karena cinta tidak lahir dari hal-hal 
yang biasa-biasa saja. Sebenarnya, aku orang Sunda karena 
kedua orang tua ku adalah orang Sunda Asli. Kami datang dari 
Kota Bandung 18 tahun silam, waktu itu, usia ku baru 2,5 
tahun, kata ammaku. Ayahku telah kembali kemaharibaan 
Allah, Sang Mahacinta yang sejati. Semoga beliau berbahagia di 
sana (surga). Meskipun aku dan ammku adalah asli Sunda, 
Bandung, tapi kami selalu berbahagia bisa menjadi bagian dari 
keindahan Makassar. Sekali lagi, keindahan Makassar karena 
Makassar itu indah. Bahkan, aku mersa bahwa aku adalah 
Makassar dan Makassar adalah aku. Jadi, jika ada yang 
mengatakan Makassar itu kasar, jangan salah, kuajak kalian 
menyelami samudera cinta nan indah di kota ini. Yang aku 
tahu, Makassar itu penuh harga diri, kelembutan yang 
terhormat, kesantunan yang terdidik, dan kesopanan yang 
beradat. Ada lagi yang sampai saat ini memenjarakan dan 
memanjakan lidahku setiap hari yaitu kuliner Coto 
Makassarnya, hmmm....mamamia lezzato. 

Cukup dulu tentang Makassarnya, kali ini aku ingin 
berbicara tentang surga dunia yang Tuhan berikan untukku, 
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ammaku. Wanita tangguh yang penuh dengan kasih sayang. 
Aku tidak memanggilnya seindah kau memanggil ibumu 
dengan kata mami, mom, atau pun ibu, ammaku lebih bangga 
dan bahagia jika ia kusapa demikian. Ammaku adalah 
kebaikan Tuhan karena telah melahirkan aku dari rahimnya. 
Dia juga guru yang begitu pandai dalam segala bidang. 
Meskipun jika kau tanya soal matematika atau kimia dia tidak 
akan bisa menjawabnya, karena dia hanya lulusan SMP. Tapi, 
ammaku tetap yang paling pintar. Ajarannya saja masih sangat 
kuat tertancap di ingatanku. Berbeda jika aku belajar di 
sekolah atau dikampus, hari ini aku belajar, besok semuanya 
pasti akan aku lupakan. Tapi ammaku tidak. Pelajaran yang 
diberikan padaku 12 tahun silam saja masih aku ingat. 
Katanya, “Teruslah berbuat baik, perbanyak berteman, kalau 
ada yang bisa diberikan, berikan, tapi dengan ikhlas. Jangan 
mengharapkan imbalan, karena imbalan itu datangnya dari 
Tuhan”. Luar biasa, itulah ammaku.  Ammaku pulalah yang 
mengajarkan ku untuk tidak memilih-milih teman karena 
alasan tertentu.  

Oh...Tuhan, aku rindu padanya. Darinya aku berdiri, 
darinya aku berbicara, darinya aku melangkah, darinya aku 
melihat, darinya aku berpikir bahwa manusia tak ada yang 
sempurna. 

Baru sehari aku berpisah dengan ammaku dari kota 
daeng Makasaar ke Kota beras Sidrap tapi rasanya sudah 
setahun. Kurasakan sepinya hati tanpa dirimu, sepinya mata 
tanpa senyummu, sepinya kuping tanpa suaramu, dan sepinya 
hidung tanpa aroma pa’lu ce’lamu yang begitu menggoda 
lidah. Rasanya kuingin segera kembali dan mendekap di 
pelukanmu. Ammaku sayang, semoga Tuhan menyayangimu 
dengan kesehatan dan usia yang panjang. Karena aku tahu, 
ammaku adalah surga Tuhan untukku, lentera yang menerangi 
jalanku, serta perisai yang terus melindungiku dengan doanya 
yang sakral. 
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Ammaku, tahukah kamu bahwa kokohnya tulang 
ditubuhku adalah karena nafas doa yang kau panjatkan, 
ammaku, tahukah kamu bahwa pandangan mata ini adalah 
pandangan yang telah kau tunjukkan, ammaku, tahukah kamu 
bahwa tangan dan kaki ini adalah gerak yang kau tuntunkan. 
Maka maafkan aku jika ada kataku atau lakuanku yang 
menggores luka di mata dan hatimu. Sesungguhnya itu bukan 
ajaranmu melainkan aku yang lupa, atau karena kerasnya 
dunia di luar sana sampai aku terlena dan khilaf. Jangan kau 
titiskan airmata itu lagi untukku, karena asal kamu tahu, 
remuk jiwa dan goyah batin ini melihatnya. Ammaku, tiada 
kata di akhir tulisan ini yang pantas aku torehkan kecuali 
“Terima kasih Tuhan, kusayang ki amma”. 
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Nilai Kearifan Lokal Jujur (Lambusuk) 
Masyarakat Makassar dalam Cerita Pendek 
“Ammaku” 
 

Di dalam perjalanan hidup ini, kejujuran merupakan 
sebuah kartu indentitas yang dapat diandalkan,  walaupun 
berada ditempat manapun senantiasa disambut dengan 
hangat.  Jujur juga merupakan kartu kredit yang sangat dapat 
diandalkan, walaupun hendak membeli barang apapun tidak 
akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Jujur di dalam 
pergaulan masyarakat (Khususnya masyarakat Makassar) 
ibarat adalah sebuah tali pengikat. 

Orang yang jujur, walaupun berada di tempat 
manapun, pada waktu apapun, akan dengan tulus hati 
menghadapi segala masalah, tidak ada penyesalan, tidak ada 
rasa takut, dapat hidup dengan tenang, rileks, aman, dan 
terpenting tidak membeda-bedakan siapa pun seperti pada 
kutipan berikut; 

 
Berteman itu indah, saya tidak ada masalah dengan 
siapa dirinya, apa agamanya, atau dari suku bangsa 
mana ia berasal. Saya berteman dengan Jawa, mereka 
santun dan ramah. Saya berteman dengan Makassar, 
mereka juga santun. Bukan seperti celoteh mereka yang 
katanya sangar. Tapi lupakanlah, mentari masih terus 
bersinar setelah redup dipelupuk mata. Itulah hidup. 
Seperti kata ammaku,,,,berbuat baiklah karena 
kebaikanlah yang dikenang selalu. 
 
Dari kutipan tersebut, diketahui bahwa landasan 

seseorang menjalin hubungan, khususnya pertemanan yang 
hakiki adalah kejujuran. Sebab dengan kejujuran seseorang 
akan benar-benar tulus menjalin hubungan tersebut tanpa 
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harus memandang agamanya, atau dari suku bangsa mana ia 
berasal.  

Di dalam kehidupan ini jika tidak ada rasa jujur, seperti 
hidup di dalam lingkungan kejahatan, seperti menghirup 
udara yang tercemar, seperti berada di cuaca yang berawan 
tidak ada sinar matahari, seluruh alam kelihatannya penuh 
kejahatan dan jebakan, setiap melangkah maju setapak harus 
sangat berhati-hati.  

Apabila tidak ada rasa jujur, akan seperti sebuah 
gunung yang gersang. Jangankan tumbuh sebatang pohon, 
sebatang rumputpun susah tumbuh. Gunung yang seperti itu 
walaupun sangat besar dan tinggi, sama sekali tidak akan 
menarik karena tidak ada pemandangan yang cantik yang bisa 
memikat orang. Oleh sebab itu, orang yang licik, hatinya 
senantiasa mengandung rasa iri, berpikiran picik, bersamaan 
dengan itu hatinya tidak tenang, selalu merasa takut, di dalam 
sanubarinya kehilangan ketenangan, kedamaian, 
keharmonisan,  juga tidak akan memiliki barang yang paling 
berharga didunia ini yaitu cinta kasih dan rasa persabahatan 
yang setia, seumur hidupnya tidak dapat dengan gagah 
perkasa menghadapi kehidupan ini.  

Orang yang jujur jika menjumpai kesulitan, senantiasa 
dihadapi dengan  rasa bahagia,  walaupun menghadapi 
kesulitan apapun, akan mendapat rasa simpati dari orang lain. 
Ada orang yang menolong, ada yang membantu, ada yang 
memperhatikan.  

Orang yang picik, walaupun menghadapi kebahagiaan, 
akan merasa sengsara, walaupun setenar apapun, akan 
ditertawai orang lain,  dicaci maki, dikucilkan, dipermalukan, 
dan dipermainkan orang lain.  

Jujur itu tidak hanya kepada orang lain, tetapi jujur 
juga kepada diri sendiri, dan yang paling utama adalah jujur 
kepada Allah, orang yang jujur kepada Allah ibarat tanah 
lapang yang tak terkira luas hamparannya nan sejuk dihati. 
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Sebab, jujur yang hakiki adalah jujur kepada Allah seperti pada 
kutipan berikut; 

 
Oh...Tuhan, aku rindu padanya. Darinya aku berdiri, 
darinya aku berbicara, darinya aku melangkah, darinya 
aku melihat, darinya aku berpikir bahwa manusia tak 
ada yang sempurna. 
 
Dari kutipan di atas diceritakan seorang anak yang 

menguitarakan isi hatinya kepada Allah akan kerinduannya 
kepada sang Amma (Ibu). Ia menyadari akan pentingnya sang 
Ibu dan lemahnya dia di hadapan sang Khalik. 

Dari kutipan di atas, kita dapat belajar bahwa 
masyarakat Makassar melalui nilai religiusnya tercipta nilai 
kejujuran. Nilai kejujuran hakiki adalah jujur kepada Allah, 
tidak ada tempat lain untuk memohon dan memita 
pertolongan kecuali padanya. Oleh karena itu, sangat tidak 
dianjurkan untuk meminta atau memohon akan sesuatu selain 
kepada Allah. 
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PENGKAJIAN PROSA FIKSI  
Bagian 2 

 
1. Pendekatan Psikologi Sastra  

Secara etimologis kata psikologi berasal dari kata psyche 
yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Psikologi diartikan 
sebagai ilmu jiwa atau ilmu pengetahuan tentang gejala dan 
kegiatan-kegiatan jiwa. Psikologi merupakan suatu ilmu yang 
meneliti serta mempelajari tentang perilaku atau aktivitas-
aktivitas dan perilaku serta kehidupan psikis atau kejiwaan 
manusia (Walgito, 2010: 9). Melalui tingkah laku dapat 
diketahui arti sebenarnya dari wujud kehidupan manusia 
dalam konteksnya. Jadi bahwa psikologi adalah ilmu 
pengetahuan yang mempelajari kehidupan jiwa manusia 
secara alamiah dan mendalam untuk memahami dan 
menemukan arti sebenarnya dari kehidupan manusia. Dalam 
penerapannya, aktivitas kejiwaan hanya dapat dilihat dari 
tingkah laku manusia dan psikologi dalam memperhatikan dan 
menerima manusia dengan baik. 

Dalam perkembangannya psikologi terus memperluas 
jangkauannya sehingga memunculkan cabang-cabang 
psikologi. Hubungan antara psikologi dan sastra berdampak 
positif pada kedua cabang ilmu tersebut. Psikologi mendapat 
manfaat memahami manusia secara lebih mendalam, lebih 
jujur, tidak hanya sebatas khayalan belaka. Sastra memiliki 
manfaat sebagai penafsir, mengungkapkan gerak jiwa 
manusia, dan konflik batinnya secara lebih tuntas. Keterkaitan 
karya sastra dan psikologi secara tidak langsung dan 
fungsional.  

Secara tidak langsung psikologi dan sastra mempelajari 
kehidupan manusia, sedangkan secara fungsional psikologi 
dan sastra mempelajari keadaan kejiwaan orang lain, bedanya 
dalam psikologi gejala tersebut nyata, sedangkan sastra 
bersifat imajinatif. Arah pendekatan psikologi sastra 
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diperlukan untuk membahas peristiwa kehidupan manusia 
dengan berbagai fenomena-fenomena kejiwaan yang tampak 
melalui perilaku tokoh-tokoh dalam karya sastra. Secara 
definitif, tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-
aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya (Ratna, 
2013: 342). Meskipun demikian, bukan berarti bahwa analisis 
psikologi sastra sama sekali terlepas dengan kebutuhan 
masyarakat.  

Sesuai dengan hakikatnya, karya sastra memberikan 
pemahaman terhadap masyarakat secara tidak langsung 
melalui pemahaman terhadap tokoh-tokohnya, misalnya 
masyarakat dapat memahami perubahan, kontradiksi, dan 
penyimpanganpenyimpangan lain yang terjadi dalam 
masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan psikologi. 

Psikologi sastra adalah suatu disiplin ilmu yang 
memandang karya sastra sebagai suatu karya yang memuat 
peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang diperankan oleh 
para tokoh. Hal ini menyebabkan untuk melakukan 
penjelajahan ke dalam batin atau kejiwaan agar mengetahui 
lebih jauh tentang seluk-beluk manusia yang beraneka ragam. 
Dengan kata lain, psikologi sastra adalah suatu disiplin ilmu 
yang menganggap bahwa sastra memuat unsur-unsur 
psikologis. Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh 
Endraswara (2011: 96), psikologi sastra adalah kajian sastra 
yang memandang karya sebagai kreativitas kejiwaan. 
Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karsa dalam 
berkarya. Begitu pula pembaca dalam menaggapi karya juga 
tidak akan terlepas dari kejiwaan masingmasing. Psikologi 
sastra mengenal karya sastra sebagai pantulan kejiwaan. 

Pengarang akan menangkap gejala jiwa kemudian diolah 
ke dalam teks dan dilengkapi dengan kejiwaannya. Proyeksi 
pengalaman sendiri dan pengalaman hidup di sekitar 
pengarang, akan terproyeksi secara imajiner ke dalam teks 
sastra. Karya sastra dipandang sebagai fenomena psikologis 
yang akan menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-
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tokoh. Sebagai disiplin ilmu, pada dasarnya psikologi sastra 
dibedakan menjadi tiga pendekatan, yaitu (a) pendekatan 
tekstual, yang mengkaji aspek psikologis tokoh dalam karya 
sastra, (b) pendekatan reseptif-pragmatik, yang mengkaji 
aspek psikologis pembaca sebagai penikmat karya sastra yang 
terbentuk dari pengaruh karya yang dibacanya, serta proses 
resepsi pembaca dalam menikmati karya sastra, (c) 
pendekatan ekspresif, yang mengkaji aspek psikologis sang 
penulis ketika melakukan proses kreatif yang terproyeksi 
lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi maupun wakil 
masyarakatnya (Endraswara, 2011: 97). 

Dalam pandangan Hardjana (1985: 60-61), psikologi 
sastra mempunyai empat kemungkinan penelitian. Pertama, 
penelitian terhadap psikologi pengarang yang berusaha 
menangkap kondisi kejiwaan seorang pengarang pada saat 
menciptakan karya sastra. Kedua, penelitian proses kreatif 
dalam kaitannya dengan kejiwaan yang berupa langkah-
langkah psikologis ketika mengekspresikan karya sastra 
menjadi fokus. Ketiga, penelitian hukum-hukum psikologis 
yang diterapkan pada karya sastra berkaitan dengan studi 
yang dapat diarahkan pada teori-teori psikologi, misalnya 
psikoanalisis ke dalam sebuah teks sastra. Studi ini benar-
benar mengangkat teks sastra sebagai wilayah kajian. 

Keempat, penelitian dampak psikologis teks sastra 
kepada pembaca. Studi ini lebih cenderung ke arah aspek-
aspek pragmatik psikologis teks sastra terhadap pembacanya. 
Psikologi sastra di samping meneliti perwatakan tokoh secara 
psikologis juga aspek-aspek pemikiran dan perasaan 
pengarang ketika menciptakan karya tersebut. Seberapa jauh 
pengarang mampu menggambarkan perwatakan tokoh 
sehingga karya sastra menjadi semakin hidup. Sentuhan emosi 
melalui dialog atau pemilihan kata, sebenarnya merupakan 
gambaran kekuatan dan kejernihan batin pencipta. Kejujuran 
batin itulah yang akan menyebabkan keaslian karya sastra. 
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Psikologi sastra bertujuan mengetahui sejauh mana 
perilaku maupun sifat-sifat yang terdapat dalam sebuah cerita 
karya sastra melalui tampilan tokoh-tokohnya. Psikologi 
sastra merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan 
segi-segi kejiwaan dan menyangkut batiniah manusia yang 
diterapkan dalam suatu karya sastra melalui tokoh-tokohnya. 
Hubungan antara sastra dan psikologi sangat erat hingga 
melahirkan ilmu baru yang disebut “Psikologi Sastra). Artinya, 
dengan meneliti sebuah karya sastra melalui pendekatan 
psikologi sastra, secara tidak langsung telah membicarakan 
psikologi karena dunia sastra tidak dapat dipisahkan dengan 
nilai kejiwaan yang mungkin tersirat dalam karya sastra 
tersebut. Penerapan teori hukum-hukum psikologi pada karya 
sastra, terutama mengenai kondisi jiwa tokoh-tokoh fiksi 
dengan segala perilakunya sampai pada konflik konflik yang 
ditimbulkan, sehingga untuk dapat mengungkapkannya secara 
lebih mendalam memerlukan bantuan ilmu psikologi. Karya 
sastra dan psikologi memiliki pertautan yang erat secara tidak 
langsung dan fungsional (Endraswara, 2011: 97). Pertautan 
tidak langsung karena baik sastra maupun psikologi memiliki 
objek yang sama yaitu kehidupan manusia. Psikologi dan 
sastra memiliki hubungan fungsional karena sama-sama 
mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Bedanya, sastra 
mempelajari manusia sebagai ciptaan imajinasi pengarang, 
sedangkan psikologi mempelajari manusia sebagai ciptaan 
Tuhan yang nyata.  

Namun, sifat-sifat manusia dalam psikologi maupun 
sastra sering menunjukkan kemiripan, sehingga psikologi 
sastra memang tepat dilakukan. Meskipun karya sastra 
bersifat kreatif dan imajiner, pencipta sering memanfaatkan 
hukum-hukum psikologi untuk menghidupkan karakter tokoh-
tokohnya. Sastra dan psikologi merupakan ilmu yang 
mempelajari kejiwaan seseorang. Hal-hal yang membedakan 
antara psikologi dan sastra adalah di dalam psikologi gejala-
gejala tersebut nyata, sedangkan dalam sastra gejala-gejala 
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tersebut bersifat imajinatif. Menurut Semi (dalam Sangidu, 
2007: 30) bahwa psikologi sastra adalah suatu disiplin yang 
memandang karya sastra sebagai suatu karya sastra yang 
memuat peristiwa kehidupan manusia yang diperankan oleh 
tokoh-tokoh yang imajiner yang ada di dalam atau mungkin 
diperankan oleh tokoh-tokoh faktual. Hal ini yang merangsang 
untuk melakukan penjelajahan ke dalam batin atau kejiwaan 
agar mengetahui lebih jauh tentang seluk-beluk manusia yang 
beraneka ragam. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang 
memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. 
Pengarang akan menggunakan cipta, rasa dan karsa dalam 
berkarya. Begitu juga dengan pembaca dalam menanggapi 
karya juga tidak lepas dari kejiwaan masing-masing. 

 
2. Pendekatan Resepsi Sastra  

Estetika resepsi meneliti teks sastra dengan bertitik 
tolak pada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan 
terhadap teks itu. Segers (1978: 35) meenjelaskan estetika 
resepsi secara ringkas bahwa estetika resepsi (esthetics of 
reception) dapat disebut sebagai ajaran yang menyelidiki teks 
sastra berdasarkan reaksi pembaca yang riil dan mungkin 
terhadap suatu teks sastra. Resepsi sastra dimaksudkan 
bagaimana ”pembaca” memberikan makna terhadap karya 
sastra yang dibacanya sehingga dapat memberikan reaksi atau 
tanggapan terhadapnya.  Tanggapan itu mungkin bersifat 
pasif, yaitu bagaimana seorang pembaca dapat memahami 
karya itu, atau dapat melihat hakikat estetika yang ada di 
dalamnya. Atau mungkin juga bersifat aktif, yaitu bagaimana ia 
”merealisasikan”-nya. Karena itu resepsi sastra mempunyai 
lapangan yang luas, dengan berbagai kemungkinan 
penggunaan (Junus, 1985:1).  

Dalam resepsi sastra ada anggapan bahwa ada suatu 
arti/makna tertentu dalam karya sastra yang muncul pada 
suatu masa dan lokasi tertentu. Ini disebabkan oleh adanya 
suatu latar belakang pemikiran tertentu pada masa itu yang 
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menjadi pedoman bagi orang yang memahaminya. Dengan 
begitu, suatu karya akan punya nilai lampau dan makna kini 
(past significance dan present meaning). Adanya fenomena ini 
memungkinkan kita untuk menciptakan suatu suasana 
penerimaan tertentu berdasarkan ideoogi tertentu, suatu 
penerimaan model (Junus , 1985: 122-123). Luxemburg (1982 
: 80) mengatakan bahwa penelitian mengenai resepsi sastra 
terbagi dua, yakni sejarah resepsi dan penelitian terhadap 
orang-orang sezaman. Sejarah resepsi meneliti bagaimana 
sebuah teks atau sekelompok teks sejak diterbitkannya, 
diterima, dan bagaimana reaksi para pembaca atau 
sekelompok pembaca. Pradopo (2003: 206) menyatakan 
bahwa yang dimaksud estetika resepsi atau esteika tanggapan 
adalah estetika (ilmu keindahan) yang didasarkan pada 
tanggapan-tanggapan atau resepsi-resepsi pembaca terhadap 
karya sastra. 

Dengan demikian, resepsi sastra merupakan proses 
pemaknaan karya sastra oleh pembaca sehingga dapat 
mereaksi atau menanggapi karya sastra itu. Dengan perkataan 
lain, pengertian resepsi ialah reaksi pembaca terhadap sebuah 
teks. Dalam hal ini peranan pembaca menjadi penting karena 
orientasi terhadap teks dan pembaca menjadi landasan 
utamanya. Kajian resepsi sastra yang dilakukan dalam 
mengkaji prosa fiksi di sini adalah bagaimana suatu teks 
direspons/diresepsi oleh seorang pengarang pada teks 
lainnya. Ini dikenal dengan intertekstual.  Intertekstual 
memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian 
mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang 
sebelumnya.  

Tidak ada sebuah teks pun yang sungguh-sungguh 
mandiri, dalam arti penciptaannya dengan konsekuensi 
pembacanya juga, dilakukan tanpa sama sekali berhubungan 
teks lain yang dijadikan semacam contoh, teladan, kerangka, 
atau acuan (Teeuw, 2003: 145). Tujuan kajian intertekstual itu 
sendiri adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh 
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terhadap karya tersebut. penulisan sebuah karya sering ada 
kaitannya dengan unsur kesejarahannya sehingga pemberian 
makna akan lebih lengkap jika dikaitkan dengan unsur 
kesejarahan tersebut (Nurgiyantoro, 1998: 15).   

Langkah pertama dalam analisis resepsi sastra adalah 
melakukan analisis struktur kedua (atau beberapa) teks. 
Pertama struktur teks hipogram. Kedua, struktur teks 
transformasi. Langkah berikutnya adalah melakukan 
perbandingan apa perbedaan dan persamaan teks hipogram 
dengan teks transformasi. Yang dilakukan adalah bukan hanya 
menghitung-hitung seberapa banyak perbedaan / persamaan 
tersebut tetapi menjelaskan mengapa terjadi 
perbedaan/persamaan. Langkah terakhir adalah menafsirkan 
makna persamaan/perbedaan kedua teks tersebut. Dasar 
untuk melakukan hal ini adalah konteks teks yang 
bersangkutan. Dengan cara itu kita akan melihat 
perbedaan/persamaan itu sebagai sesuatu yang fungsional.  

 
3. Pendekatan Feminisme Sastra  

Arti sederhana kajian sastra feminis adalah pengkaji 
memandang sastra dengan kesadaran khusus, kesadaran 
bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan 
budaya, sastra, dan kehidupan kita. Jenis kelamin inilah yang 
membuat perbedaan di antara semuanya yang juga membuat 
perbedaan pada diri pengarang, pembaca, perwatakan, dan 
pada faktor luar yang mempengaruhi situasi karang-
mengarang (Sugihastuti, 2005: 5).   

Secara etimologis feminis berasal dari kata femme 
(woman), berarti perempuan (tunggal) yang bertujuan untuk 
memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak), sebagai 
kelas sosial Selden (dalam Ratna, 2010: 184). Secara leksikal 
feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang menuntut 
persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-
laki Moeliono, dkk (dalam Sugihastuti dan Suharto, 2005: 61). 
Menurut Goefe (dalam Sugihastuti dan  Saptiawan 2010: 93) 
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feminisme adalah teori tentang persamaan antara laki-laki dan 
perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Menurut 
pendapat Humm (2007: 160) feminisme merupakan gerakan 
terorganisir untuk mencapai hak asasi perempuan dan sebuah 
ideologi transformasi sosial yang bertujuan untuk 
menciptakan dunia bagi perempuan melalui persamaan sosial. 
Berkembangnya feminisme menjadikan perempuan kian 
berani menyuarakan haknya. Mereka menuntut adanya 
kesetaraan gender dalam segala bidang kehidupan. 
Terwujudnya kesetaraan gender akan meminimalisisr 
ketidakadilan yang kerap menimpa kaum perempuan. 

Feminisme bukan merupakan upaya pemberontakan 
terhadap laki-laki, upaya melawan pranata sosial seperti 
institusi rumah tangga dan perkawianan, upaya perempuan 
untuk mengingkari kodratnya, tetapi upaya untuk mengakhiri 
penindasan dan eksploitasi perempuan (Fakih, 2008: 78-79). 

Pada dasarnya feminisme merupakan gerakan kaum 
perempuan untuk memperoleh kebebasan dalam menentukan 
nasibnya. Adanya tuntutan persamaan gender untuk 
melepaskan diri dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah 
merupakan langkah awal yang dilakukan kaum feminis. 

Inti tujuan feminisme adalah meningkatkan kedudukan 
dan  derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan 
kedudukan serta derajat laki-laki. Perjuangan serta usaha 
feminisme untuk mencapai tujuan ini mencakup berbagai cara. 
Salah satu caranya adalah memperoleh hak dan peluang yang 
sama dengan yang dimiliki laki-laki (Djajanegara, 2000: 4). 

Gerakan feminisme mempunyai relefansi yang sangat 
erat dengan tulisan-tulisan karya sastra khususnya novel. 
Menurut pendapat Beauvior (dalam Anwar, 2009: 50) 
menjelaskan bahwa melalui sastra, pengarang melakukan 
serangkaian refleksi atas mitos tentang perempuan. Dalam 
sastra, pria menciptakan imaji tentang perempuan dan 
memposisikan perempuan sebagai mitos-mitos kompensasi 
bagi pria. Jackson dan Jones (2009: 338) berpendapat bahwa 
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fokus utama feminisme dalam karya sastra tahun 1980-an 
mengenai bahasa. 

Ratna (2004: 192) mengatakan apabila dikaitkan 
dengan gerakan emansipasi, sastra feminis bertujuan untuk 
membongkar, mendekonstruksi system penilaian terhadap 
karya sastra yang pada umumnya selalu ditinjau melalui 
pemahaman laki-laki, dengan konsekuensi logis perempuan 
selalu sebagai kaum yang lemah. Sebaliknya, laki-laki sebagai 
kaum yang lebih kuat. Menurut Showalter (dalam Jackson dan 
Jones, 2009: 342) berpijak pada perkembangan sastra feminis 
pada tahun 1980-an para kritikus feminis perlu memberikan 
perhatian pada perbedaan gender dan seksual dalam teks-teks 
yang ditulis baik oleh laki-laki maupun perempuan. 

Menurut pendapat Endaswara (2008: 146) sasaran 
penting dalam analisis feminis ada beberapa hal, diantaranya: 
(1) mengungkap karya-karya penulis perempuan masa lalu 
dan masa kini; (2) mengungkap berbagai tekanan pada tokoh 
perempuan masa lalu dan masa kini; (3) mengungkap ideology 
pengarang perempuan dan pria, bagaimana mereka 
memandang diri sendiri dalam kehidupan nyata; (4) megkaji 
aspek ginokritik, memahami proses kreatif kaum feminis; dan 
(5) mengungkap aspek psikoanalisa feminis, mengapa 
perempuan lebih suka hal yang halus, emosional, penuh kasih 
sayang. 

Showalter (dalam Jackson dan Jones, 2009: 336) 
membagi kritik sastra feminis menjadi dua kategori yang 
berbeda: pertama berfokus kepada pembaca perempuan. 
Sedangkan yang kedua berfokus kepada penulis perempuan. 
Para kritikus feminis prancis mengadopsi istilah ecriture 
feminine (tulisan feminim) untuk menjelaskan gaya feminim 
yang tersedia baik bagi laki-laki maupun perempuan (Jackson 
dan Jones, 2009: 339). Ecriture feminine tidak harus berasal 
dari penulis perempuan, penulis laki-laki pun mempunyai hak 
yang sama dalam menuangkan ide feminisnya. Hal tersebut 
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didukung oleh pendapat Anwar (2009: 6) seorang pria bisa 
menjadi feminis dalam arti mendukung posisi perempuan. 

Menurut Culler membaca sebagai perempuan adalah 
menghindari membaca seperti laki-laki. Culler menyediakan 
beberapa panduan fundamental seperti sebuah pemahaman.  

Berdasarkan hal itu, untuk membaca sebagai perempuan 
membutuhkan sebuah pemahaman. Berdasarkan hal tersebut, 
untuk membaca sebagai perempuan membutuhkan sebuah 
pendekatan penelitian dari kaum feminis. Kaum perempuan 
perlu membaca dan mempelajari sikap dan perilaku tokoh 
perempuan dalam sebuah novel yang dapat memberikan 
motivasi bagi kemajuan perempuan. 

Secara garis besar dijelaskannya bahwa Culler 
(Sugihastuti, 2005: 5).  menyebutnya sebagai reading as a 
woman, membaca sebagai perempuan. Yang dimaksud 
"membaca sebagai perempuan" adalah kesadaran pembaca 
bahwa ada perbedaan penting dalam jenis kelamin pada 
makna dan perebutan makna karya sastra. Kesadaran 
pembaca dalam kerangka kajian sastra feminis merupakan 
kajian dengan berbagai metode. Kajian ini meletakkan dasar 
bahwa ada gender dalam kategori analisis sastra, suatu 
kategori yang fundamental. ”Inti tujuan feminisme adalah 
meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama 
atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki. 
Perjuangan serta usaha feminisme untuk mencapai tujuan ini 
mencakup berbagai cara. Salah satu caranya adalah 
memperoleh hak dan peluang yang sama dengan yang dimiliki 
laki-laki” (Djajanegara, 2000:4).   

Lebih lanjut Djajanegara (2000: 27-39) menguraikan 
ragam kritik sastra feminis sebagai berikut. 
1) KSF Ideologis, memandang wanita, khususnya kaum 

feminis sebagai pembaca. Yang menjadi pusat perhatian 
pembaca wanita adalah citra serta streotipe wanita dalam 
karya sastra. 
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2) KSF Ginokritik, mengkaji tulisan-tulisan wanita (Penulis 
wanita).  Ginokritik mencoba mencari jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apakah penulis-
penulis wanita merupakan kelompok khusus, dan apa 
perbedaan antara tulisan wanita dan laki-laki.   

3) KSF Sosialis (Marxis), meneliti tokoh-tokoh wanita dari 
sudut pandang sosialis yaitu kelas-kelas masyarakat. 
Pengkritik feminis mencoba mengungkapkan bahwa wanita 
merupakan kelas masyarakat yang tertindas.  

4) KSF Psikoanalitik, diterapkan pada tulisan-tulisan wanita 
karena para feminis percaya bahwa pembaca wanita 
biasanya mengidentifikasikan dirinya atau menempatkan 
dirinya pada tokoh wanita, sedangkan tokoh wanita 
tersebut pada umumnya merupakan cerminan atas 
penciptanya.  

5) KSF Lesbian, meneliti penulis dan tokoh perempuan saja. 
Kajian ini masih terbatas karena beberapa faktor. Pertama, 
para feminis pada umumnya tidak menyukai kelompok 
perempuan homoseksual dan memandang mereka sebagai 
feminis radikal. Kedua, waktu tulisan-tulisan tentang 
perempuan bermunculan pada tahun 1979-an. Jurnal-
jurnal perempuan tidak ada yang menulis tentang 
lesbianisme. Ketiga, kaum lesbian sendiri belum mampu 
mencapai kesepakatan tentang definisi lesbianisme. 
Keempat, disebabkan sikap antipati para feminis dan 
masyarakat, penulis lesbian terpaksa dalam bahasa yang 
terselubung serta menggunakan lambang-lambang, 
disamping menyensor sendiri.  

6) KSF Etnik, mempermasalahkan diskriminasi seksual dan 
diskriminasi rasial dari kaum kulit putih maupun hitam, 
baik laki-laki maupun perempuan.   

Sugihastuti (2005:15-16) mengemukakan bahwa dasar 
pemikiran dalam penelitian sastra berperspektif feminis 
adalah upaya pemahaman kedudukan dan peran perempuan 
seperti tercermin dalam karya sastra.  Pertama, kedudukan 
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dan peran para tokoh perempuan dalam karya sastra 
Indonesia menunjukkanmasih didominasi oleh laki-laki. 
Dengan demikian, upaya pemahamannya merupakan 
keharusan untuk mengetahui ketimpangan gender dalam 
karya sastra, seperti terlihat dalam realitas sehari-hari 
masyarakat. Kedua, dari resepsi pembaca karya sastra 
Indonesia, secara sepintas terlihat bahwa para tokoh 
perempuan dalam karya sastra Indonesia tertinggal dari laki-
laki, misalnya dalam hal latar sosial pendidikannya, 
pekerjaannya, perannya dalam masyarakat, dan pendeknya 
derajat berperspektif feminis bahwa perempuan mempunyai 
hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-
laki.Perempuan dapat ikut serta dalam segala aktivitas 
kehidupan bermasyarakat bersama laki-laki. Keempat, 
penelitian sastra Indonesia telah melahirkan banyak 
perubahan analisis dan metodologinya, salah satunya adalah 
penelitian sastra yang berperspektif feminis. Tampak adanya 
kesesuaian dalam realitas penelitian sosial yang juga 
berorientasi feminisme. Mengingat penelitian sastra yang 
berperspektif feminis belum banyak dilakukan, sudah 
selayaknya para peneliti melirik data penelitian yang 
berlimpah ruah ini. Kelima, lebih dari itu, banyak pembaca 
yang menganggap bahwa peran dan kedudukan perempuan 
lebih rendah daripada laki-laki seperti nyata diresepsi dari 
karya sastra Indonesia. Oleh karena itu, pandangan ini pantas 
dilihat kembali melalui penelitian sastra berperspektif feminis. 

Berdasarkan dasar pemikiran di atas, langkah mengkaji 
prosa fiksi berdasarkan feminis dalam penelitian dilakukan 
dengan mendeskripsikan berbagai isu sekaitan dengan 
perempuan dalam perspektif feminis berdasarkan kenyataan 
teks.  Pada umumnya, karya sastra yang menampilkan tokoh 
wanita bisa dikaji dari segi feministik. Baik cerita rekaan, ikon, 
maupun sajak mungkin untuk diteliti dengan pendekatan 
feministik, asal saja ada tokoh wanitanya. Kita akan mudah 
menggunakan pendekatan ini jika tokoh wanita itu dikaitkan 
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dengan tokoh laki-laki. Tidaklah menjadi soal apakah mereka 
berperan sebagai tokoh utama atau tokoh protagonis, atau 
tokoh bawahan.  Setelah mengidentifikasi satu atau beberapa 
tokoh wanita di dalam sebuah karya, kita mencari kedudukan 
tokoh-tokoh itu di dalam masyarakat. Misalnya, jika 
keudukannya sebagai seorang istri atau ibu, di dalam suatu 
masyarakat tradisional dia akan dipandang menempati 
kedudukan yang inferior atau lebih rendah daripada 
kedudukan laki-laki, karena tradisi menghendaki dia berperan 
sebagai orang yang hanya mengurus rumah tangga dan tidak 
layak mencari nafkah sendiri. 

Biasanya tokoh demikian akan memiliki ciri-ciri Victoria 
yang ditentang kaum feminis. Di dalam rumah tangga yang 
konservatif, suami adalah pencari nafkah tunggal. Sebagai 
orang yang memiliki dan menguasai uang, suamilah yang 
memegang kuasaan, dan hidup seorang istri menjadi 
tergantung pada suaminya. Selanjutnya, kita mencari tahu 
tujuan hidupnya. Wanita yang merasa puas dan bahagia 
dengan hanya semata-mata mengurus keluarga dan rumah 
tangganya akan ditentang oleh para feminis. Wanita demikian 
membiarkan dirinya tidak saja tergantung pada suami dan 
kemudian pada anak-anaknya, melainkan juga tidak sanggup 
mengembangkan dirinya menjadi orang yang mandiri secara 
jasmani maupun secara intelektual.  

Sebaliknya, perempuan yang bercita-cita untuk dengan 
berbagai cara mengembangkan diri menjadi manusia yang 
mandiri lahir dan batin akan didukung oleh gerakan 
feminisme. Perempuan demikian akan mengangkat 
kedudukan dan harkatnya hingga menjadi setingkat dengan 
kedudukan dan harkat laki-laki, baik di dalam keluarga 
maupun di dalam masyakarat. Lebih lanjut, kita dapat 
mengetahui perilaku serta watak tokoh perempuan dari 
gambaran yang langsung diberikan penulis. Misalnya, penulis 
menggambarkan tokoh tersebut sebagai perempuan yang 
lemah lembut, penurut, gemar dan pandai mengatur rumah 
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tangga, serta mau berusaha keras untuk membahagiakan 
suami.  

Penulis dapat juga melukiskan tokoh wanita sebagai 
pribadi yang haus akan pendidikan atau pengetahuan, yang 
rajin berkarya di luar lingkungan rumah, terutama untuk 
menambah penghasilan keluarga, sehingga bisa diakui 
masyarakat sebagai sosok yang memiliki jati diri sendiri tanpa 
dikaitkan dengan kedudukan suami. Kemudian kita perhatikan 
pendirian serta ucapan tokoh wanita yang bersangkutan. Apa 
yang dipikirkan, dilakukan, dan dikatakannya akan memberi 
banyak keterangan bagi kita tentang tokoh itu. Seandainya 
seorang perempuan berangan-angan untuk mendapat 
pendidikan yang memadai agar mampu menduduki suatu 
jabatan dan mampu membantu ekonomi keluarganya, maka 
tokoh tersebut telah mewujudkan salah satu tujuan yang 
diperjuangkan gerakan feminisme.  

Demikian pula dialog-dialog yang melibatkan tokoh itu 
akan banyak mengungkapkan watak dan  jalan pikirannya. 
Langkah kedua adalah meneliti tokoh lain, terutama tokoh 
laki-laki yang memiliki keterkaitan dengan tokoh perempuan 
yang sedang kita amati. Cara-cara atau tahap-tahap yang kita 
tempuh tidak banyak berbeda dari apa yang telah kita 
laksanakan terhadap tokoh perempuan. Meskipun tujuan 
utama kita adalah meneliti tokoh perempuan, kita tidak akan 
memperoleh gambaran lengkap tanpa memperhatikan tokoh-
tokoh lainnya, khususnya tokoh laki-laki, sebagaimana 
layaknya dilakukan dalam kajian gender. Langkah terakhir 
adalah mengamati sikap penulis karya yang sedang dikaji. 
Mungkin kita akan berprasangka bahwa jika penulisnya laki-
laki, dengan sendirinya tokoh wanitanya ditampilkan sebagai 
sosok tradisional yang dengan atau tanpa sadar menjalani 
kehidupan penuh ketergantungan.  

Sebaliknya, apabila penulisnya perempuan, dia akan 
menghadirkan tokoh perempuan yang tegar, mandiri, serta 
penuh rasa percaya diri. Praduga-praduga demikian sebaiknya 
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kita kesampingkan saja. Baik laki-laki maupun wanita, seorang 
penulis mungkin saja menampilkan perempuan mandiri atau 
perempuan tradisional. Yang perlu diperhatikan adalah nada 
atau suasana yang mereka hadirkan. Mereka mungkin saja 
menulis dengan kata-kata menyindir atau ironis, dengan nada 
komik atau memperolok-olok, dengan mengkritik atau 
mendukung, dan dengan nada optimistik atau pesimistik. Nada 
dan suasana cerita pada umumnya mampu mengungkapkan 
maksud penulis dalam menghadirkan tokoh yang akan 
ditentang atau didukung para feminis.  

Untuk mengetahui pandangan serta sikap penulis, 
sebaiknya penganalisis memperhatikan latar belakangnya. 
Misalnya tempat dan waktu penulisan sebuah karya banyak 
mempengaruhi pendirian dan sikap seorang penulis. Untuk 
memperoleh keterangan mengenai penulis, kita bisa membaca 
biografinya atau kritik tentang karya-karyanya. 

Ecriture feminine (tulisan feminim) tidak berpengaruh 
terhadap jenis kelamin penulis, begitu juga dengan reading as 
a woman (membaca sebagai perempuan). Menurut Jafferson 
dan Robey (dalam Anwar, 2009: 7) terdapat empat bentuk 
definisi konseptual yang terkait dengan permasalahan 
perempuan, yaitu female, feminitas, feminism dan feminisme. 
Female berbagai bentuk pengalaman dan situasi perempuan. 
Feminitas merupakan suatu bentuk konstruksi kultural 
terhadap karakteristik perempuan. Feminim adalah 
konstruksi sosial yang mengacu pada seksualitas dan bentuk 
prilaku yang ditentukan oleh norma sosial dan kultural. 

Feminisme lebih terikat dengan posisi politik 
perempuan. Kemunculan awal paradigma feminisme ditandai 
dengan munculnya subjek gerakan feminisme di era 1960-
1970-an. Gerakan feminisme dipelopori oleh Virgina Woolf 
yang fokus gerakannya terarah pada pengalaman-pengalaman 
perempuan di bawah naungan patriarkhi. Gerakan feminisme 
ditandai dengan lahirnya gelombang pertama feminism yang 
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menitik beratkan perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan 
hak-hak perempuan dalam politik atau hak pilih. 

Lahirnya feminisme merupakan reaksi ketidakadilan 
terhadap perempuan dalam masyarakat, baik ranah domesik 
maupun ranah publik. Reaksi terhadap ketidakadilan tersebut, 
juga terjadi di berbagai negara. Menurut Djajanegara (2000: 1) 
lahirnya feminism di Amerika didasari oleh tiga hal penting 
diantaranya: Pertama, berkaitan dengan aspek politik. 
Misalnya, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 
hanya menyebutkan bahwa semua laki-laki diciptakan sama. 
Sementara itu, konsep ini bagi kalangan perempuan dinilai 
sebagai suatu bentuk diskriminasi karena tidak menyebutkan 
dan mengakui posisi mereka.Kedua, aspek agama yang 
mendasari tumbuhnya gerakan feminisme di Amerika. Agama 
protestan maupun katolik menempatkan perempuan pada 
posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Kaum lelaki yahudi 
kuno ketika bersembahyang, yaitu selalu mengucapkan terima 
kasih kepada Tuhan karena mereka tidak dilahirkan sebagai 
perempuan.  Ketiga, hingga memasuki abad ke-20 perempuan 
belum sepenuhnya diberikan kesempatan untuk berkiprah di 
sektor public ecara proporsional. Para feminis berusaha agar 
diberi kesempatan bekerja di sektor publik sehingga 
memperkecil ketergantungan terhadap laki-laki. 

Ketiga aspek tersebut menjadi landasan gerakan 
feminisme di Amerika dalam melancarkan kegiatan-
kegiatannya. Dari ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa perjuangan para feminis Amerika tidak untuk 
mengungguli kaum laki-laki tetapi untuk menuntut kesetaraan 
gender dalam ranah publik. 

Feminisme menjadi gerakan politik yang terorganisasi 
dengan baik pada tahun 60an dengan membangun teori 
bahwa dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan bukan 
fenomena yang bersifat biologis tetapi merupakan konstruksi 
sosial. Laki-laki yang membangun standar dan nilai yang 
berlaku di masyarakat baik dalam ranah domestik maupun 
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ranah publik. Oleh karena itu, dominasi laki-laki terhadap 
perempuan dapat di hilangkan dengan peran serta seluruh 
lapisan masyarakat. 

Gerakan feminisme menjadi dasar dari sejarah kritik 
sastra. Beberapa karya sastra banyak yang mengangkat 
permasalahan perempuan menjadi tema utama baik dalam 
novel maupun cerpen. Karya sastra yang bernuansa feminis 
dengan sendirinya akan bergerak pada emansipasi, kegiatan 
akhir dari perjuangan feminis adalah persamaan derajat, yang 
hendak mendudukan perempuan tidak sebagai objek. 
(Endraswara, 2008: 146). 

Berdasarkan uraian di atas, feminisme merupakan 
perjuangan kaum perempuan untuk memperoleh kesetaraan 
gender dan berupaya mewujudkan eksistensi di segala bidang 
kehidupan untuk meminimalisir ketidakadilan gender yang 
kerap dialami perempuan. 

Pemikiran feminis adalah benar-benar sebuah 
pemikiran ulang, mengenai asumsi tentang perempuan dan 
karakter perempuan yang masuk kedalam asumsi 
fundamental dan terorganisasi dalam pemikiran kita. 
Beberapa skeptis radikal adalah sebuah posisi intelektual yang 
berbeda yang bisa membuat pemahaman baru secara autentik, 
yaitu berdasar pada hubungan antara perempuan dan laki-
laki. 

Oleh karena itu, kita dapat berpikir ulang bahwa 
diantara semua bentuk dikotomi asosiasi, alam dan sejarah 
dapat menimbulkan kesulitan yang tidak biasa. 

Perempuan dalam pandangan feminisme mempunyai 
aktivitas dan inisiatif sendiri untuk memperjuangkan hak dan 
kepentingan tersebut dalam gerakan untuk menuntut haknya 
sebagai manusia secara penuh Kridalaksana (dalam Adib, 
2009: 13). 

Apabila dikaitkan dengan gerakan emansipasi, sastra 
feminis bertujuan untuk membongkar, mendekonstruksi 
system penilaian terhadap karya sastra yang pada umumnya 
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selalu ditinjau melalui pemahaman laki-laki, dengan 
konsekuensi logis perempuan selalu sebagai kaum yang lemah. 
Sebaliknya, laki-laki sebagai kaum yang lebih kuat (Ratna, 
2010: 192). 

Sastra feminis menghadirkan sosok perempuan tangguh 
yang memperjuangkan kesetaraan gender. Perempuan tidak 
lagi digambarkan sebagai sosok yang lemah. Tokoh-tokoh 
dalam sastra feminis menggambarkan perjuangan emansipasi 
yang sangat relevan dengan kehidupan. 

Pembagian teori feminisme terbagi menjadi delapan 
bagian yang meliputi feminisme radikal, feminisme marxis dan 
sosialis, feminisme liberal, feminisme psikoanalsis, feminisme 
postmoderen, feminisme multikultural dan global, serta 
feminisme ekofeminisme Arivia (dalam Adib, 2009:13). 
b. Feminisme Radikal 

Jagar (dalam Fakih, 2008: 85) mengemukakan bahwa 
feminisme radikal menganggap bahwa penguasaan fisik 
perempuan oleh laki-laki, seperti hubungan seksual adalah 
bentuk dasar penindasan terhadap kaum perempuan. Menurut 
pendapat Eisenstein (dalam Fakih, 2008: 85) patriarkhi adalah 
dasar ideologi penindasan yang merupakan sistem hierarki 
seksual dimana laki-laki memiliki kekuasaan superior dan 
privilege ekonomi. 

Feminis radikal meyakini bahwa sistem seks dan gender 
adalah penyebab fundamental dari opresi terhadap 
perempuan (Tong, 2010: 69). Kaum feminis radikal 
menganggap system seks dan gender merupakan penyebab 
ketidakadilan dalam segala bidang kehidupan. 

Penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki, seperti 
hubungan seksual adalah bentuk penindasan terhadap kaum 
perempuan. Bagi penganut feminisme radikal, patriarki adalah 
dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem 
hierarki sosial. Oleh karena itu, kaum feminis radikal berupaya 
menghilangkan sistem seks dan gender yang cenderung 
merugikan kaum perempuan. 
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Guna menghilangkan penguasaan oleh laki-laki, 
perempuan dan laki-laki perlu menyadari bahwa mereka tidak 
ditakdirkan untuk menjadi aktif maupun pasif. Perbedaan 
gender terutama status peran dan seks harus dihilangkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa feminisme radikal merupakan suatu 
gerakan yang berjuang membebaskan diri dari penguasaan 
fisik perempuan oleh laki-laki akibat sistem seks dan gender 
yang merugikan perempuan, serta meyakini budaya patriarkhi 
sebagai dasar ideologi penindasan. 
c. Feminisme marxis 

Feminisme marxis adalah feminisme sosialis yang 
menganggap analisis patriarki perlu dikawinkan dengan 
analisis kelas. Ragam feminis ini juga menganggap bahwa 
ketidakadilan bukan akibat dari perbedaan biolgis, melainkan 
karena penilaian anggapan terhadap perbedaan itu Ruthfen 
(dalam Adib,2009:14). 

Kelompok feminis marxis menolak keyakinan feminis 
radikal yang menyatakan biologi sebagi dasar pembedaan 
gender Bagi mereka penindasan perempuan adalah bagian 
dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. Penindasan 
perempuan merupakan kelanjutan dari sistem eksploitatif 
yang bersifat struktural. Oleh karena itu, mereka tidak 
menganggap patriarkhi ataupun kaum laki-laki sebagai 
permasalahan, akan tetapi sistem kapitalisme yang 
sesungguhnya merupakan penyebab permasalahan (Fakih, 
2008: 86-88). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
feminis marxis merupakan suatu gerakan yang berupaya 
menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat guna 
membangun struktur sosial yang memungkinkan kedua 
gender untuk merealisasikan potensi secara penuh. 
d. Feminis liberal 

Feminis liberal adalah feminis yang memandang adanya 
korelasi positif antara partisipasi dalam produksi dan status 
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perempuan Fakih (dalam Adib, 2009:14). Menurut pendapat 
Arifia (dalam Sofia, 2009: 14) feminisme liberal memandang 
manusia dilahirkan sama dan mempunyai hak yang sama 
meskipun mengakui adanya perbedaan tugas antara laki-laki 
dan perempuan. Bagi feminisme liberal manusia adalah 
otonom dan dipimpin oleh akal (reason). Dengan akal manusia 
mampu memahami prinsip-prinsip moralitas dan kebebasan 
individu. Prinsip-prinsip ini juga menjamin hak individu Arifia 
(dalam Adib, 2009:14). 

Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada 
pandangan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada 
rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. 
Dalam pemikiran feminis liberal tidak ada perbedaan antara 
laki-laki dan perempuan. Perbedannya hanya pembagian tugas 
antara laki-laki dan perempuan. Feminisme Liberal meyakini 
bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama dalam 
segala bidang kehidupan. Berdasarkan pendapat Mill (dalam 
Tong, 2010: 30) perempuan harus memiliki hak pilih agar 
dapat setara dengan laki laki. 

Feminisme liberal berkeinginan untuk membebaskan 
perempuan dari peran gender yang opresif yaitu, dari 
peranperan yang di gunakan sebagai alasan atau pembenaran 
untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak 
memberikan tempat sama sekali, bagi perempuan, baik di 
dalam akademi, forum, maupun pasar (Tong, 2010: 48-49).  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa feminisme liberal merupakan suatu 
gerakan untuk membebaskan perempuan dari peran gender 
yang opresif dan menuntut hak yang sama antara laki-laki dan 
perempuan.  
e. Feminis sosialis 

Menurut Fakih (2008: 90) Feminis sosialis mulai dikenal 
tahun 1970-an. Feminis sosialis mengkritik asumsi umum, 
hubungan antara partisipasi perempuan dalam ekonomi 
memang perlu, tetapi tidak selalu akan menaikan status 
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perempuan. Feminisme sosialis ialah feminis yang 
menganggap bahwa penindasan perempuan terjadi di kelas 
mana pun, bahkan revolusi sosialis ternyata tidak serta merta 
menaikan posisi perempuan Jagar (dalam Fakih, 2008: 90). 
Menurut Eisenstein (dalam Fakih, 2008: 90) feminis sosialis 
berpandangan bahwa ketidakadilan bukan akibat perbedaan 
biologis tetapi lebih karena penilaian dan anggapan serta 
manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan konstruksi 
sosial. Tidak jauh berbeda dengan beberapa pendapat di atas 
Humm (2007: 230) berpendapat bahwa feminis sosialis ialah 
feminis yang menggambarkan pengetahuan sebagai 
konstruksi praktis yang dibentuk oleh konteks awal sosialnya. 

Berdasarkan uraian di atas feminis sosialis ialah feminis 
yang memandang ketidaksetaraan gender terjadi dalam segala 
bidang kehidupan yang dipengaruhi penilaian dan anggapan 
masyarakat. Sebagai contoh pada cerpen “Perempuan-
perempuan itu” 

Dalam cerpen ini menceritkan kisah perempuan-
perempuan bantaeng yang menjual sayurnya untuk memenuhi 
kebutuhan hidup keluarganya. Mereka  menjual sayur-
sayurnya melewati gunung  dengan menjijingnya dan 
melewati desa yang jaraknya  dari kota bantaeng yaitu sekitar 
10 km. Perempua-perempuan tersebut berusaha melawan 
kehidupan yang panas walupun mereka harus menjual sayur-
sayur dan melewati beberapa desa untuk sampai di kota 
Bantaeng,dan melaui banyak tanjakan akhirnya sampailah di 
daerah yang kondisi alamya memang cocok untuk area 
perkebunan sayur-sayur. 

Tokoh aku mengamati perempuan-perempuan penjual 
sayur untuk dijadikan inspirasi bagi wanita-wanita yang 
berada di era Globalosasi ini. Bagaimana kehidupan wanita 
bantaeng dulu tidak kenal lelah ataupun malu ketika mereka 
menjijing sayur-sayurnya di setiap desa dan menjualkanya  di 
kota. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana cara mereka 
meniti kehidupan mereka dengan bermodal menjual sayur. 
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Tokoh Aku berusaha menyakinkan pembaca agar 
perempuan-perempuan mampu berpikir dalam mengecap 
kehidupanya supaya terpenuhui apa yang di inginkanya. 
Walaupun sebagian wanita banyak yang menolak pekerjaan 
ini tetapi tidak menjadi tolak ukur untuk meraih kehidupan 
yang lebih baik hanya dengan menjual sayur. Dan semoga 
tulisan ini mampu mengumgah peremuan-perempuan lain 
yang hidup dalam kesombongan ya karna elitnya dunia 
perkotaan. 

Meneliti Tokoh Laki-laki yang memiliki keterkaitan 
dengan tokoh perempuan yang sedang kita amati 

Pekerjaan perempuan ini sangat berat dan setara 
dengan perjuangan laki-laki dalam mengais rezki untuk 
menghidupi keluarganya. Bahwa tidak hanya laki-laki saja 
yang mampu berjuang tetapi perempuan juga sangat ambisi 
dalam pekerjaan ini maupun perkerjaan lainya. 

Feminis psikoanalisis merupakan feminisme yang 
menekankan penindasan perempuan pada psyche dan cara  
berpikir perempuan dengan menggunakan isu-isu drama 
psikoseksual Oedipus dan kompleksitas kastrasi Freud (Sofia, 
2009: 14). 

Berdasarkan uraian di atas feminisme psikoanalsis 
merupakan feminisme yang menganggap bahwa pengekangan 
terhadap cara berpikir perempuan merupakan bentuk 
penindasan. 
f. Feminisme postmoderen 

Feminisme postmoderen beranggapan bahwa the 
otherness tersebut tidak hanya dari kondisi inferioritas dan 
ketertindasan, melainkan juga cara berada, berpikir, berbicara, 
keterbukaan, pluralitas, diversitas, dan perbedaan. Dengan 
menekankan pada kajian kultural, feminisme multikultural 
dan global meyakini bahwa selain dengan patriarki 
penindasan dapat dijelaskan melalui ras, etnistas, 
kolonialisme, serta dikotomi “dunia pertama” dan “dunia 
ketiga” Arivia (dalam Adib, 2009:14). 
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g. Ekofeminisme 
Menurut Megawangi (dalam Adib, 2009:15) 

ekofeminisme merupakan aliran feminis yang melihat individu 
secara komprehensif, yaitu sebagian makhluk yang terikat dan 
berirentaksi dengan lingkungannnya. Ekofeminisme berupaya 
memberikan kesadaran pada para perempuan bahwa kualitas 
pengasuhan, pemeliharaan, dan cinta adalah fitrah perempuan 
dan ia berhak untuk mengaktualisiikannya di mana pun ia 
berada. 
h. Feminisme Muslim 

Pada abad kedua puluh muncullah feminisme muslim. 
Feminisme muslim berusaha mengakaji ulang penafsiran 
terhadap beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dipandang kurang 
tepat dalam menafsirkannya. Beberapa ayat Al-Quran 
ditafsirkan berdasarkan kepentingan suatu jenis kelamin 
sehingga berakibat pada ketidaksetaraan gender. Menurut 
pendapat Ilyas (dalam Adib, 2009: 16) feminis muslim 
merupakan konsep penciptaan perempuan, konsep 
kepemimpinan rumah tangga, dan konsep kesaksian serta hak 
waris perempuan yang memperhatikan konteks ketika suatu 
ayat al-quran di tulis, komposisi tata bahasa suatu ayat serta 
menafsirkan keseluruhan ayat. 

Penafsiran Al-Quran tidak hanya ditafsirkan secara 
bahasa namun perlu mengkaji konteks ketika ayat tersebut 
diturunkan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari 
kesalahan penafsiran sehingga relefan pada saat ini. 
Penafsiran terhadap ayat Al-Quran pun secara keselurun, agar 
Al-quran memiliki makna secara utuh dan tidak ambigu.  

Feminis muslim merupakan feminis yang berusaha 
membongkar historisitas akar permasalahan yang 
menyebabkan ketidakadilan dan berpendapat bahwa 
penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Quran diperlukan 
dalam rangka menjaga relevansinya dengan kehidupan 
manusia Baroroh (dalam Adib,2009:16). Menurut pendapat 
Adib (2009: 16) feminisme muslim mempersoalkan ajaran 
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islam dan peran gender dalam hubungannya dengan keluarga 
dan masyarakat. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas feminisme 
muslim merupakan feminis yang menuntut kesetaraan gender 
dalam ranah publik dan domestik dengan cara menafsirkan Al-
Quran tidak hanya berdasarkan bahasa tetapi melalui konteks 
ketika suatu ayat al-quran di tulis dan menafsirkan 
keseluruhan ayat. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian pada novel Mimi 
Lan Mintuna termasuk dalam konsep aliran feminis sosial. Hal 
ini didasarkan bahwa novel Mimi Lan Mintuna 
menggambarkan ketidakadilan gender yang dipengaruhi 
anggapan masyarakat yang menganggap perempuan berada di 
bawah kekuasaan kaum laki-laki. Ketidakadilan gender dalam 
novel Mimi Lan Mintuna menjadi penyebab munculnya konflik. 
Budaya patriarki menjadikan laki-laki mempengaruhi 
kehidupan perempuan. Perempuan tidak diperkenankan 
berada di ranah publik dan menjadi korban kekerasan. 

 
4. Pendekatan Poskolonial  

”Poskolonial adalah pendekatan poststruktural yang 
diterapkan pada topik khusus. Tetapi pendekatan poskolonial 
segaligus juga merupakan respons dan cermin "kekecewaan" 
kritikus asal dunia ketiga terhadap teori-teori potstruktural, 
terutama yang diformulasikan oleh Derrida dan Barthes” 
(Budianta, 2004: 49).   

”Teori poskolonial mengakui bahwa wacana kolonial 
merasionalkan dirinya melalui oposisi yang kaku seperti 
kedewasaan / ketidakdewasaan, beradab/biadab, maju / 
berkembang, progresif / primitif” (Gandhi, 2001: 44).    

”Kesusastraan poskolonial ialah kesusastraan yang 
membawa pandangan subversif terhadap penjajah dan 
penjajahan” (Aziz, 2003: 200).    

Pada tahapan yang paling mendasar, postkolonial 
mengacu kepada praktik-praktik yang berkaitan dan 
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menggugat hierarki sosial, struktur kekuasaan, dan wacana 
kolonialisme. Pembacaan poskolonial berusaha menjelaskan 
bagaimana suatu teks mendestabilisasi dasar pikiran kekuatan 
kolonial, atau bagaimana teks-teks tersebut mengedepankan 
efek kolonialisme. Griffiths dan Tiffin sebagaimana dikutip 
Aziz (2003: 201) menjelaskan bahwa postkolonial merujuk 
kesan ataupun reaksi kepada kolonialisme semenjak ataupun 
selepas penjajahan. Sebenarnya, penjajahan masih 
berlangsung di setengah negara, dan pengalaman negara-
negara ini diterjemahkan sebagai neokolonialisme oleh para 
golongan Markis. Mereka berpendapat bahwa penjajahan kini 
bukan lagi dalam konteks politik saja tetapi ekonomi serta 
budaya.  

Dalam konteks kesusasteraan poskolonial, karya-karya 
yang dihasilkan semasa atau selepas penjajahan diterima 
sebagai karya kesusasteraan paskolonial apabila karya itu 
merekamkan atau memancarkan wancana pascakolonial. 
Dengan kata lain, kesusasteraan poskolonial tidak terikat 
dengan masa, tetapi terikat dengan wacana poskolonial. 
Pernikiran-pemikiran Foucault tentang pengetahuan/ 
kekuasaan dimanfaatkan oleh sejumlah pemikir yang 
menggagas teori poskolonial. Teori dan kritik poskolonial yang 
marak sejak tahun 1980-an di Amerika Serikat, lnggris, dan 
Australia pada awalnya dipelopori oleh Leopold Senghor, 
Dominique O'manononi, Aimme Cesaire, Frants Fannon, dan 
Albert Memmi, yang menyorot berbagai aspek dan dimensi 
pengalaman penjajahan. Bedanya, generasi yang 
mengembangkannya kemudian, misalnya Edward Said dan 
Hhomi Bhaba, sangat dipengaruhi oleh pemikiran 
poststrukturalis, terutama Derrida dan Foucault (Budianta, 
2004:49).  

Sesungguhnya wacana-wacana tentang poskolonial 
memperjuangkan politik pertentangan, namun, ada yang 
berpendapat bahwa hal ini tidak boleh disamakan dengan 
antikolonialisme seperti yang ditegaskan oleh Bussnett (Aziz, 
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2003: 200)   yang melihat paskolonialisme berbeda dari pada 
anti kolonialisme karena wacana yang ini tidak terlepas 
dengan menerima hakikat kesan penjajahan terhadap yang 
dijajah, dengan kata lain, walaupun wacana poskolonial 
ataupun poskolonialisme memberi reaksi yang menolak 
hegemoni dan autoriti barat, namun kesan hubungan yang 
kompleks antara penjajah dengan yang dijajah telah memberi 
kesan pada pembentukan budaya poskolonial, dan seterusnya 
mempengaruhi pembentukan kesusasteraan poskolonial. 

Beberapa topik yang dikembangkan oleh poskolonial 
adalah masalah ras, etnisitas, dan identitas budaya. 
Pembicaraan mengenai topik-topik ini didasari oleh asumsi 
yang telah digariskan sejak Derrida, yakni bahwa segala 
sesuatu bentuk identitas merupakan bangunan (atau 
anggitan) sosial, bukan merupakan suatu esensi yang telah 
ditentukan secara biologis (Budianta, 2004:51).  Objek 
penelitian poskolonial menurut Ashcroft (Ratna, 2008:90) 
mencakup aspek-aspek kebudayaan yang pernah mengalami 
kekuasaan imperial sejak awal terjadinya kolonisasi hingga 
sekarang, termasuk berbagai efek yang ditimbulkannya.  

Walia (Ratna, 2008:90) mendefinisikan objek 
postkolonialisme sebagai segala tulisan yang berkaitan dengan 
pengalaman kolonial. Ratna (2008:90) menjelaskan bahwa 
yang dimaksudkan dengan teori poskolonial adalah cara-cara 
yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural, 
seperti sejarah, politik, ekonomi, sastra, dan berbagai 
dokumen lainnya, yang terjadi di negara-negara bekas koloni 
Eropa modern.  Menurut Alen (2004:211), ada dua penanda 
postkolonial, yaitu:  
1) Tempat dan Pemindahan 

Tempat dan pemindahan adalah masalah umum dalam 
kajian sastra poskolonial. Pemindahan disebabkan oleh 
kebutuhan kolonial untuk ketertiban, proses hibridisasi 
sebagai suatu keadaan yang muncul akibat belenggu 
kolonialisme dan upaya untuk menemukan kembali jati 
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dirinya, dan yang terakhir adalah globalisasi. Dalam proses 
didefinisikan kembali oleh kolonialisme, tak diragukan lagi 
bahwa ada individu yang mengalami pemindahan, pengucilan, 
dan marginalisasi.  

Pemerintah kolonial membutuhkan "Penempatan" 
karena ini dibebankan pada serangkaian dinamika yang sudah 
lebih dahulu ada, yang perlu membawakan pemindahan. 
Karena kekuatan hegemonik dari pemerintah kolonial 
dipertahankan mulai kontrol yang ketat dan tekanan untuk 
terus menerus menjaga segala sesuatu tetap pada tempatnya, 
penjajah harus berhati-hati terhadap kekacauan yang 
menuntut kedewasaan terus menerus. Ingin dilakukan dalam 
banyak cara, misalnya tekanan polisi, melarang semua gerakan 
populer atau dengan cara korupsi. mekanisme yang dipakai 
bersifat terus menerus dan teratur. 
2) Dekonstruksi  

Istilah dekonstruksi yang diperkenalkan oleh Jacques 
Derrida melalui buku-bukunya, antara lain Of Grammatology, 
Yhriiting and Difference, Dissemination, dalam ilmu sastra 
mengacu pada model/metode analisis (atau model yang 
argument filosofis) yang dipakai dalam membaca berhagai 
macam teks sastra maupun nonsastra, untuk menunjukkan 
ketidaksesuaian dengan logical retorika antara yang secara 
eksplisit disebutkan dan yang secara emplisit tersembunyi 
dalam teks. Kajian dekonstruksi menunjukkan bagaimana 
kontradiksi-kontradiksi tersebut disamakan oleh teks. 
Poskolonial menerapkan dekonstruksi dengan 
mengidentifikasi logo sentrisisme dengan ideologi yang 
membuat dikotomediner hirarkis antara Barat Timur, rasio / 
emosi, masyarakat beradab / masyarakat primitif, dan lain-
lain yang menjadi dasar pembenaran kolonialisme dan 
imperealisme. 

Berdasarkan uraian di atas, analisis prosa fiksi dengan 
model analisis poskolonial dalam penelitian sastra adalah 
mendeskripsikan berbagai isu sekaitan dengan wacana 
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poskolonial, konsep kekuasaan, konsep penjajahan, tindakan 
subversif penjajah dan penjajahan, masalah ras, etnisitas, 
identitas budaya, gejala kultural, seperti sejarah, politik, 
ekonomi, sastra, dan berbagai dokumen lainnya, yang terjadi 
di negara-negara bekas jajahan. Semua analisis sekaitan 
konsep poskolonial tersebut disesuaikan dengan kenyataan 
teks.    
5. Pendekatan Psikoanalisis Sigmund Freud 

Psikoanalisis berkaitan erat dengan kesusasteraan. Pada 
umumnya penerapan psikoanalisis dalam karya sastra 
dilakukan dengan merekonstruksi sebuah cerita, menelusuri 
segala fenomena ke sumbernya, melihat bagaimana satu 
masalah membawa kepada masalah lainnya. Psikoanalisis 
dalam karya sastra berguna untuk menganalisis tokoh-tokoh 
dalam drama atau novel secara psikologis. Tokoh-tokoh 
tersebut pada umumnya merupakan imajinasi atau khayalan 
pengarang yang berada dalam kondisi jiwa yang sehat maupun 
terganggu, lalu dituangkan menjadi sebuah karya yang indah. 
Terdapat hubungan antara sastra dan psikoanalisis. Hubungan 
tersebut pada kesamaan antara hasrat-hasrat yang 
tersembunyi pada setiap manusia yang menyebabkan 
kehadiran karya sastra yang mampu menyentuh perasaan 
(Endraswara, 2011: 101). Jadi karya sastra merupakan 
ungkapan kejiwaan pengarang yang menggambarkan emosi 
dan pemikirannya. 

Teori psikoanalisis Freud dibedakan menjadi tiga aspek, 
yaitu aspek struktur kepribadian, aspek dinamika kepribadian, 
dan perkembangan kepribadian (Suryabrata, 2013: 124). 
Struktur kepribadian merupakan uraian sistem-sistem 
psikologis dalam diri manusia. Dinamika kepribadian 
merupakan cara kerja dan saling pengaruh antara ketiga 
sistem dalam struktur kepribadian untuk mengurai 
ketegangan. Perkembangan kepribadian secara sederhana 
dapat dimengerti sebagai aplikasi ketiga sistem tersebut dan 
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peranannya dalam hidup manusia. Uraian tentang hal tersebut 
dapat dijelaskan sebagai berikut; 
1) Struktur Kepribadian 

Menurut Sigmund Freud ada tiga sistem dalam diri 
manusia yang menandai hidup psikis dan merupakan sumber 
dari proses kejiwaan manusia, yaitu id, ego, super ego. Sistem 
tersebut dalam struktur kepribadian fungsinya untuk 
mengurai ketegangan dan perkembangan kepribadian secara 
sederhana dapat dimengerti sebagai aplikasi sistem-sistem 
tersebut dan peranannya dalam hidup manusia. Aspek 
struktur kepribadian melalui the id, the ego, dan super ego.The 
id/Das Es (aspek biologis) merupakan sistem kepribadian yang 
asli dan sumber dari semua energi dan dorongan. Id berisi 
segala sesuatu yang secara psikologis diwariskan dan telah 
ada sejak lahir (unsur-unsur biologis), termasuk insting-
insting. Id tidak memandang benar atau tidaknya pemikiran 
terhadap suatu perbuatan. Jadi, id tidak memandang pada 
segala hal yang bersifat objektif, melainkan lebih ke hal-hal 
yang bersifat subjektif dalam sebuah kenyataan. Id bermanfaat 
sebagai prinsip kesenangan yang bertujuan untuk 
membebaskan seseorang dari konflik, sehingga id dominan 
untuk meredakan ketegangan yang terjadi dalam diri manusia. 

The Ego/Das Ich (aspek psikologi) merupakan pelaksana 
dari kepribadian. Peran ego ialah menjadi perantara antara 
kebutuhan-kebutuhan instingtif dengan keadaan lingkungan. 
Ego dalam diri manusia menghasilkan kenyataan dengan 
rencana tindakan yang telah dikembangkan melalui pikiran 
dan akal tersebut. Dalam hal ini ego bertindak sebagai sarana 
pemikiran yang mengontrol keberadaan id dan super ego. 
Dalam berfungsinya ego berpegang pada prinsip kenyataan 
atau realitas. Perbedaan antara das Es dan das Ich yaitu jika 
das Es hanya mengenal dunia subjektif (dunia batin) maka das 
Ich dapat membedakan sesuatu yang hanya ada di dalam batin 
dan sesuatu yang ada di dunia luar atau dunia realitas. 
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Dalam fungsinya sering ego harus mempersatukan 
pertentangan-pertentangan antara id dan superego. Sebagai 
aspek eksekutif kepribadian, ego mempergunakan energi 
psikis yang dikuasai untuk mengintegrasikan ketiga aspek 
kepribadian, agar timbul keselarasan batin sehingga hubungan 
antara pribadi dengan dunia luar dapat berlangsung dengan 
baik dan efektif. Namun, jika ego lemah maka tidak dapat 
mempergunakan energi psikis dengan baik, maka akan timbul 
konflik internal atau konflik batin yang diekspresikan dalam 
bentuk tingkah laku. Terkait dengan konflik, ego merupakan 
pelaksana dari ketegangan pada diri manusia. Ego mengikuti 
prinsip kenyataan (reality principle) dan beroperasi menurut 
proses sekunder. Tujuan prinsip kenyataan adalah mencegah 
terjadinya tegangan sampai ditemukan suatu objek yang bisa 
mengatasi ketegangan. Prinsip kenyataan sesungguhnya 
menanyakan apakah pengalaman benar atau salah. sedangkan 
proses sekunder adalah berpikir realistis. Dengan proses 
sekunder, ego menyusun rencana untuk mengatasi ketegangan 
dan kemudian menguji rencana ini, biasanya melalui suatu 
tindakan untuk melihat apakah rencana itu berhasil atau tidak. 
Untuk melakukan peranannya secara efisien, ego mengontrol 
semua fungsi kognitif dan intelektual. Sebagai bagian jiwa 
yang berhubungan dengan dunia luar, ego menjadi bagian 
kepribadian yang mengambil keputusan atau eksekutif 
kepribadian karena ego mengontrol ke arah tindakan. 

The Super Ego/Das Ueber Ich (aspek sosiologis) 
merupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan latar belakang 
sosial dari kepribadian. Super ego adalah adalah suara hati 
atau bagian moral dari kepribadian. Dalam hal ini, super ego 
bersifat sebagai kontrol terhadap adanya dorongan-dorongan 
dari id dan ego pada diri manusia yang mengalami konflik. 
Super ego dapat juga dianggap sebagai aspek moral 
kepribadian, fungsinya menentukan apakah sesuatu itu baik 
atau buruk. Aktivitas super ego menyatakan diri dalam konflik 
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dengan ego yang dirasakan dalam emosi-emosi, seperti rasa 
bersalah, menyesal dan sikap observasi diri dan kritik diri. 

Dalam diri manusia yang mempunyai jiwa yang sehat, 
ketiga sistem ini merupakan satu susunan yang saling 
berkaitan dan memungkinkan seorang individu dapat 
bergerak secara efisien. Sebaliknya, apabila ketiga sistem ini 
saling bertentangan satu sama lain, maka individu yang 
bersangkutan akan mengalami pertentangan dalam 
kepribadiannya, sehingga terbentuknya konflik dalam diri 
manusia karena tidak seimbangnya ketiga sistem tersebut. 
Berkaitan dengan ketiga sistem kepribadian di atas, Freud 
(dalam Semiun 2006: 68) mengemukakan pendapat, bahwa 
gambaran id, ego, dan superego tidak dipandang sebagai yang 
menjalankan kepribadian. Ketiga sistem tersebut hanya nama-
nama untuk berbagai proses psikologis yang mengikuti 
prinsip-prinsip sistem yang berbeda. Dalam keadaan biasa 
prinsip-prinsip yang berlainan ini tidak bentrok sama lain. 
Sebaliknya ketiga sistem itu bekerja sama seperti suatu tim 
yang diatur oleh ego. Kepribadian berfungsi sebagai suatu 
kesatuan, bukan sebagai tiga komponen yang terpisah. Jika id 
sebagai komponen fisiologis, ego sebagai komponen 
psikologis, dan superego sebagai komponen sosial 
kepribadian. 

Ketiga sistem kepribadian yang meliputi id, ego, dan 
super ego dapat menjalankan fungsinya dengan 
mendistribusikan dan mempergunakan energi psikis yang 
dikuasainya. Ketiga sistem ini merupakan satu susunan yang 
bersatu dan harmonis. Dengan bekerja sama secara teratur 
ketiga sistem tersebut bertujuan untuk memenuhi keperluan 
dan keinginan manusia yang pokok. Sebaliknya, jika ketiga 
sistem kepribadian ini bertentangan satu sama lain, maka 
orang yang bersangkutan dinamakan orang yang tidak dapat 
menyesuaikan diri. Penggunaan energi psikis yang harmonis 
di antara ketiga sistem kepribadian itu sangat penting, 
terutama untuk mengatasi pertentangan. Penggunaan energi 
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psikis tersebut menunjukkan bahwa kondisi kejiwaan 
seseorang mengalami perkembangan, sehingga ketika terjadi 
suatu ketegangan dalam dirinya, maka akan berusaha belajar 
mereduksi tegangan. 

 

2) Dinamika Kepribadian 
Dalam dinamika kepribadian ini ditunjukkan bagaimana 

cara kerja the id, ego, dan super ego dalam proses saling 
mempengaruhi dan bagaimana pengaruh ketiga sistem ini 
dengan lingkungannya. Menurut Freud (dalam Semiun, 2006: 
69). Aspek dinamika kepribadian dapat diuraikan sebagai 
berikut:  
(a) Naluri (insting) 

Insting berasal dari bahasa Jerman, yakni trieb yang 
berarti dorongan atau impuls dan mengacu pada stimulus 
internal yang mendorong tindakan atau pikiran. Dalam 
melakukan pekerjaan melalui pengamatan proses-proses 
rohaniah, mengingat-ingat, dan tidak terlepas dari adanya 
naluri (insting) dalam kepribadian manusia. Kebutuhan 
manusia sepanjang hidup memunculkan semacam naluri yang 
berfungsi sebagai rangsangan terhadap pemenuhan keinginan 
tersebut, manusia akan selalu mencari sesuatu demi 
mempertahankan kehidupannya melalui proses-proses 
naluriah yang dilakukan, sehingga apabila pemenuhan 
keinginan tersebut sulit terpenuhi akan mengakibatkan 
pertentangan yang kuat juga dalam kehidupan manusia. 

Naluri mempunyai sumber, maksud, tujuan, dan 
dorongan untuk pemenuhan kebutuhan jasmaniah manusia. 
Kondisi jasmaniah atau kebutuhan manusia merupakan 
sumber terbentuknya naluri manusia. Maksud dari naluriah 
adalah menggerakan proses-proses rohaniah, mengingat-
ingat, dan berpikir ke arah suatu tujuan. Jadi, maksud dari 
naluri adalah sebagai tindakan dan proses berpikir untuk 
mencapai pemenuhan sumber tersebut. 
(b) Kecemasan 
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Pemenuhan kebutuhan jasmaniah dan rohaniah dalam 
diri manusia yang didasari dengan ketegangan, ketakutan dan 
kesulitan, berakibat adanya kecemasan. Kecemasan adalah 
suatu keadaan perasaan afektif yang tidak menyenangkan dan 
memperingatkan orang terhadap bahaya yang akan datang. 
Timbulnya rasa cemas dalam diri manusia merupakan bukti 
bahwa manusia masih dihinggapi oleh perasaan pesimis dan 
mudah menyerah terhadap situasi dan kondisi yang sulit 
untuk diselesaikan. 

Freud membedakan tiga macam kecemasan, yaitu 
kecemasan realitas, kecemasan neurotik dan kecemasan 
moral. Kecemasan realitas terjadi akibat adanya realitas, dan 
rasa takut akan bahaya-bahaya nyata dari dunia luar. 
Contohnya, ketika ada seekor ular berbisa di depan seseorang, 
maka orang itu akan mengalami kecemasan realistik. 
Kecemasan neurotik terjadi akibat rasa takut jika naluri akan 
lepas dari kendali dan menyebabkan pribadi berbuat sesuatu 
yang tidak terkendali. Contoh, perasaan gugup, tidak mampu 
mengendalikan diri, perilaku, akal, dan bahkan pikiran. 
Kecemasan moral atau kecemasan kata hati terjadi akibat rasa 
takut terhadap suara hati karena konflik antara ego dan 
superego. Contoh, rasa malu, rasa bersalah atau rasa takut. 

Kecemasan merupakan peringatan kepada ego, jika 
seseorang tidak segera melakukan tindakan-tindakan 
terhadap kecemasan tersebut, maka ego akan mengalami 
kekalahan dalam menanggulangi adanya bahaya yang 
diakibatkan oleh kecemasan tersebut. Kecemasan dapat saja 
meningkat dan sulit ditanggulangi dengan tindakan-tindakan 
yang efektif akibat respon ego yang lambat menanggulangi 
adanya kecemasan tersebut, kecemasan semacam itu disebut 
traumatik. Ego berusaha sekuat mungkin menjaga kestabilan 
hubungannya dengan realitas, id dan superego. Namun, ketika 
kecemasan begitu menguasai, ego harus berusaha 
mempertahankan diri. 
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(c) Perkembangan Kepribadian 
Kepribadian manusia dalam kehidupan akan mengalami 

perkembangan sebagai respon terhadap empat sumber 
tegangan pokok, yakni proses-proses pertumbuhan fisiologis, 
frustasi-frustasi, konflik-konflik, dan ancaman-ancaman. 
Sebagai akibat langsung dari meningkatnya tegangan yang 
ditimbulkan oleh sumber-sumber ini, sehingga terpaksa 
individu mempelajari cara-cara baru untuk mereduksi 
ketegangan. Proses belajar ini yang dimaksudkan sebagai 
perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian 
dipergunakan untuk mengatasi kegagalan, pertentangan, dan 
kecemasan-kecemasan pada diri manusia (Suryabrata, 2013: 
141). Aspek perkembangan kepribadian tersebut, meliputi: 
(1) Identifikasi 

Dorongan-dorongan untuk mengatasi kegagalan, 
pertentangan atau konflik, dan kecemasan-kecemasan dalam 
kepribadian manusia dilakukan dengan identifikasi. 
Identifikasi dapat didefinisikan sebagai metode yang 
digunakan orang untuk mengambil alih ciri-ciri orang lain dan 
menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
kepribadiannya. Orang belajar mereduksikan ketegangan 
dengan cara bertingkah laku seperti tingkah laku orang lain. 
Untuk hal yang demikian Freud mempergunakan istilah 
identifikasi dan bukan imitasi, sebab istilah imitasi 
mengandung arti peniruan yang dangkal, sedangkan dalam 
identifikasi apa yang ditiru akan menjadi bagian daripada 
kepribadiannya. Pengambilan ciri-ciri manusia seperti sikap 
dan tingkah laku, karakter orang lain, dan sebagainya 
merupakan cara untuk memperoleh kembali suatu objek yang 
telah hilang. Mengidentifikasi merupakan perkembangan 
kepribadian dengan meniru atau mengambil bentuk-bentuk 
kepribadian lain yang disesuaikan dengan pribadinya untuk 
merubah kecemasan yang terjadi dalam diri seseorang. 
Misalnya, anak mengidentifikasikan larangan orang tua untuk 
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menghindarkan diri dan hukuman. Identifikasi semacam ini 
merupakan dasar pembentukan superego. 
(2) Pemindahan Objek 

Dalam perkembangan kepribadian, pemindahan objek 
dilakukan dengan mengganti objek yang dapat memberikan 
kepuasaan atau mereduksikan tegangan yang bersumber dari 
adanya kecemasan atau objek asli tersebut. Jika pemindahan 
objek dilakukan berulang kali akan terjadi pemupukan 
tegangan yang bertindak sebagai daya motivasi tingkah laku 
yang bersifat permanen. Tiap individu akan terus mencari 
cara-cara baru dan yang lebih baik untuk mereduksi tegangan. 
Inilah yang menyebabkan keanekaragaman tingkah laku dan 
keresahan manusia. Dalam mekanisme pemindahan, orang 
dapat mengalihkan dorongan-dorongan yang tidak dapat 
diterima itu kepada bermacam-macam objek atau orang 
sehingga dorongan asli disamarkan atau disembunyikan. 
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RANGKUMAN  

Pengkajian prosa fiksi merupakan proses, cara, 
perbuatan mengkaji, menganalisis, menyelidiki, menelaah, dan 
memahami melalui analisis karya prosa fiksi (prosa cerita, 
prosa narasi, atau cerita berplot).   Dengan demikian, kegiatan 
mahasiswa dalam mengkaji prosa fiksi meliputi kegiatan 
memahami teori, menganalisis, mengkaji, menentukan, atau 
mendapatkan nilai atau objek tertentu yang tidak diketahui 
dalam pengkajian prosa fiksi dan memenuhi kondisi syarat 
yang sesuai dengan pengkajian prosa fiksi. Hal ini harus 
dipahami serta dikenali dengan baik pada saat mengkaji prosa 
fiksi.  

Resepsi sastra merupakan proses pemaknaan karya 
sastra oleh pembaca sehingga dapat mereaksi atau 
menanggapi karya sastra itu. Dengan perkataan lain, 
pengertian resepsi ialah reaksi pembaca terhadap sebuah teks. 
Dalam hal ini peranan pembaca menjadi penting karena 
orientasi terhadap teks dan pembaca menjadi landasan 
utamanya. Kajian resepsi sastra yang dilakukan dalam 
mengkaji prosa fiksi di sini adalah bagaimana suatu teks 
direspons/diresepsi oleh seorang pengarang pada teks 
lainnya. Ini dikenal dengan intertekstual. Intertekstual 
memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian 
mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang 
sebelumnya. 

Psikologi sastra bertujuan mengetahui sejauh mana 
perilaku maupun sifat-sifat yang terdapat dalam sebuah cerita 
karya sastra melalui tampilan tokoh-tokohnya. Psikologi 
sastra merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan 
segi-segi kejiwaan dan menyangkut batiniah manusia yang 
diterapkan dalam suatu karya sastra melalui tokoh-tokohnya. 
Hubungan antara sastra dan psikologi sangat erat hingga 
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melahirkan ilmu baru yang disebut “Psikologi Sastra). Artinya, 
dengan meneliti sebuah karya sastra melalui pendekatan 
psikologi sastra, secara tidak langsung telah membicarakan 
psikologi karena dunia sastra tidak dapat dipisahkan dengan 
nilai kejiwaan yang mungkin tersirat dalam karya sastra 
tersebut. Penerapan teori hukum-hukum psikologi pada karya 
sastra, terutama mengenai kondisi jiwa tokoh-tokoh fiksi 
dengan segala perilakunya sampai pada konflik konflik yang 
ditimbulkan, sehingga untuk dapat mengungkapkannya secara 
lebih mendalam memerlukan bantuan ilmu psikologi. 

Feminisme merupakan perjuangan kaum perempuan 
untuk memperoleh kesetaraan gender dan berupaya 
mewujudkan eksistensi di segala bidang kehidupan untuk 
meminimalisir ketidakadilan gender yang kerap dialami 
perempuan. Langkah mengkaji prosa fiksi berdasarkan feminis 
dalam penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan  berbagai 
isu sekaitan dengan perempuan dalam perspektif feminis 
berdasarkan kenyataan teks.  Pada umumnya, karya sastra 
yang menampilkan tokoh wanita bisa dikaji dari segi 
feministik. Baik cerita rekaan, ikon, maupun sajak mungkin 
untuk diteliti dengan pendekatan feministik, asal saja ada 
tokoh wanitanya. Kita akan mudah menggunakan pendekatan 
ini jika tokoh wanita itu dikaitkan dengan tokoh laki-laki. 
Tidaklah menjadi soal apakah mereka berperan sebagai tokoh 
utama atau tokoh protagonis, atau tokoh bawahan.  Setelah 
mengidentifikasi satu atau beberapa tokoh wanita di dalam 
sebuah karya, kita mencari kedudukan tokoh-tokoh itu di 
dalam masyarakat. Misalnya, jika keudukannya sebagai 
seorang istri atau ibu, di dalam suatu masyarakat tradisional 
dia akan dipandang menempati kedudukan yang inferior atau 
lebih rendah daripada kedudukan laki-laki, karena tradisi 
menghendaki dia berperan sebagai orang yang hanya 
mengurus rumah tangga dan tidak layak mencari nafkah 
sendiri. 
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Analisis prosa fiksi dengan model analisis poskolonial 
dalam penelitian sastra adalah mendeskripsikan berbagai isu 
sekaitan dengan wacana poskolonial, konsep kekuasaan, 
konsep penjajahan, tindakan subversif penjajah dan 
penjajahan, masalah ras, etnisitas, identitas budaya, gejala 
kultural, seperti sejarah, politik, ekonomi, sastra, dan berbagai 
dokumen lainnya, yang terjadi di negara-negara bekas jajahan. 
Semua analisis sekaitan konsep poskolonial tersebut 
disesuaikan dengan kenyataan teks. 

Psikoanalisis dalam karya sastra berguna untuk 
menganalisis tokoh-tokoh dalam drama atau novel secara 
psikologis. Tokoh-tokoh tersebut pada umumnya merupakan 
imajinasi atau khayalan pengarang yang berada dalam kondisi 
jiwa yang sehat maupun terganggu, lalu dituangkan menjadi 
sebuah karya yang indah. Terdapat hubungan antara sastra 
dan psikoanalisis. Teori psikoanalisis Freud dibedakan 
menjadi tiga aspek, yaitu aspek struktur kepribadian, aspek 
dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian 
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EVALUASI 

Untuk menyempurnakan pemahaman mahasiswa pada 
materi pengkajian prosa fiksi ini, kerjakan tugas berikut: 
1. Kemukakan beberapa tujuan dasar seseorang mengkaji 

sebuah karya sastra! 
2. Kemukakan pendapatmu mengenai kedudukan teks sastra 

dan pengarangnya dalam melakukan suatu kajian! 
3. Kemukakan mengenai subjektivitas peneliti sebagai 

pengkaji sastra dan objektivitas sastra sebagai objek kajian 
karya sastra? 

4. Bagaimana cara untuk mendapatkan hasil kajian yang 
mendalam terhadap suatu karya sastra? 

5. Temukanlah nilai kejujuran lainnya di dalam cerita pendek 
“Si Hina” dan kemukakan pentingnya nilai tersebut 
diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari! 
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BAB VII 
CONTOH PENGKAJIAN  

PROSA FIKSI 

 
A. Pengantar 

Pada bagian ini, mahasiswa akan berlatih untuk 
mengkaji sebuah karya sastra prosa dengan melihat contoh 
pengkajian yang disajikan. Selain itu, mahasiswa juga akan 
belajar menemukan nilai-nilai kearifan lokal di dalam karya 
sastra prosa dan mengemukakan pentingnya nilai-nilai 
tersebut di dalam kehidupan seharu-hari 

 
B. Indikator Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi pada bagian ini, mahasiswa 
diharapkan memiliki kompetensi-kompetensi berikut: 
1. Mahasiswa mampu mengkaji sebuah karya sastra prosa 

dengan menggunakan berbagai pendekatan. 
2. Mahasiswa mampu menemukan nilai-nilai kearifan budaya 

lokal Makassar di dalam karya sastra prosa dan 
mengemukakan pentingnya nilai tersebut di dalam 
kehidupan sehari-hari. 

3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai kearifan 
lokal Makassar dalam bentuk tulisan, tuturan dan tingkah-
laku. 

 
C. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran pada bagian ini yaitu diharapkan 
mahasiswa dapat memahami prosedur pengkajian prosa fiksi 
dan menemukan nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya. 
Selanjutnya, mahasiswa dapat memahami dan menghayati 
nilai-nilai kearifan lokal Makassar yang diintegrasikan pada 
bagian ini kemudian nilai-nilai tersebut diimplementasikan 
dalam tulisan, tuturan dan tingkah laku. 
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Kearifan Lokal 

SABAR “SABBARAK” 
 

Nilai terakhir yang diintegrasikan di dalam bahan 
ajar kajian apresiasi prosa fiksi adalah sabar (sabbarak). 
Untuk nilai satu ini mungkin tidak banyak yang 
mengetahui. Sebab, citra keberanian yang diberikan 
kepada masyarakat lainnya terhadap masyarakat 
Makassar sepertinya telah melekat dengan baik. Oleh 
karena itu, melalui bahan ajar ini, peneliti berharap 
bahwa citra masyarakat Makassar sebagai manusia yang 
memiliki kesabaran hakiki harus dikembalikan. Tidak 
salah bahwa masyarakat Makassar adalah pemberani. 
Tetapi makna pemberani itu sendiri harus dibatasi pada 
makna yang positif yaitu berani karena suatu kebenaran. 
Menurut Wahid (2007: 72) sabar adalah tahan menderita 
terhadap hal-hal yang tidak disenangi dengan ridla dan 
kemauan hati dan berserah diri kepada Allah Swt. Sabar 
bagi orang Makassar adalah ketagguhan terhadap 
berbagai permasalahan dan cobaan yang diberikan oleh 
Allah, tidak mudah menyerah hingga permasalahn 
tersebut terselesaikan. 

 
Bacalah cerita pendek berikut; 
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“Si Hina” 
Telah dilukiskan garis hidup setiap manusia dari 

Tuhannya, maka jalani dan berusaha yang terbaik. Karena janji 
Tuhan itu nyata. Tidak akan berubah nasib suatu kaum atau 
nasib seseorang jika kaum atau seseorang itu tidak berusaha 
untuk mengubahnya. Namun, haruskah ada anjing-anjing yang 
menggonggong dan lintah yang kehausan dari garis hidup 
yang diciptakan Tuhan pada seorang yang hina. Ataukah 
Tuhan menciptakan mereka dengan garis hidupnya sebagai 
anjing dan lintah, entahlah. Ataukah memang garis ditangan 
ini berbeda dengan garis di tangan mereka. Garis ditangan ini 
mungkin penuh dengan kelokan dengan tinta hitam sebagai 
rona hidup yang kelam dan di tangan mereka bergaris lurus 
dengan tinta emas sebagai rona kehidupan yang bahagian. 

Tidak ada seorangpun yang menghendaki dirinya untuk 
hidup hina lalu kau cabik dengan hinaan yang begitu sakit 
pula. Andai hidup dapat diubah layaknya siaran televisi yang 
dapat diganti dari film horor menjadi film romantis melalui 
sebuah remote control, maka tanpa pikir panjang lagi akan 
kutekan tombol kehidupan bahagia itu untuk ku. Karena si 
hina telah lelah menanti takdir Tuhan berubah.  

Bunga saja menawarkan keindahan dari kuncupnya 
hingga merekah dan menebar pesona cantiknya. Sedangkan 
laut dengan rona birunya yang indah, gelombang dan derai 
ombak yang begitu mempesona, serta semilir angin yang 
membuai selalu membawa ketenangan. Lalu, mampukah laut 
merekah dari sebuah kuncup menjadi sebuah kelopak bunga 
yang indah dan menawarkan pesona cantiknya, atau 
mampukah bunga menciptakan derai ombak dan semilir angin 
yang membelai dengan lembut. Tentu tidak. Maka aku lesu, 
akankah si hina mampu hidup bahagia. Karena laut tak mampu 
merekah menjadi sebuah bungan yang indah. 
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Memang, si hina tak punya apa-apa selain 
kehinaandinaan yang kau pasang diwajah ini. Maka patahlah 
arang karena tidak kau ulurkan tangan mu padanya. Apakah 
karena garis emas itu takut akan memudar karena menjamah 
kulitku. Tapi kenapa kau masih saja berkoar dan kau pancang 
kami di ujung bendera juang mu yang katanya demi si hina 
yang menderita. Namun nyatanya, hasil yang mengatas 
namakan si hina kau gadaikan dengan sebungkus nasi basi 
saja. Tapi biarlah, asalkan jangan kau hina si hina dengan 
kehinadinaanmu. “Biarkan saya tak punya, hina dina 
dimatamu, asalkan mulut dan perbuatanku masih sejalan 
dengan apa yang sebenarnya. Seharusnya kau malu padaku, 
karena apa yang kau punya sebenarnya adalah harta curian 
dari tetanggaku....berkecamuk dalam hati. Si hina hanya bisa 
berdali seperti itu. 

Tuhan, bagaimana kau memandang kami yang hina ini. 
Apakah memang mereka adalah yang kau utus untuk 
menghina kami. Tuhan, apakah si hina tidak pantas bahagia. 
Ataukah kebahagiaan si hina telah kau beri kepada mereka 
yang menghina kami. Tuhan, bukalah kembali lembaran takdir 
yang kau perintahkan kepada malikat mu untuk mencatat 
takdir kami, mungkin saja ada kesahan garis takdir untuk kami 
si hina yang kau torehkan di telapak tangan ini. Andai garis 
tangan ini adalah goresan pensil atau pulpen yang mampu 
dihilangkan dengan penghapus atau type-x, maka tanpa ragu 
akan kuhapus garis takdir ini dan ku minta padamu Tuhan 
untuk melukiskannya kembali dengan lurus dan dengan tinta 
emas yang indah itu. 

Tuhan,,,maafkan si hina ini karena telah banyak 
meminta dan menyudutkanMu. Aku khilaf, aku lupa akan 
kecilnya si hina ini di hadapanmu. Kehinadinaan inilah yang 
menggoyahkan tiang-tiang keyakinan ku padamu. Maka 
terimalah sembah sujud si hina ini. Jadikanlah kehinadinaan 
ini adalah perhiasan mulia bagi ku. Tapi Tuhan, ajarkan 
mereka tentang pedihnya kami. Biarkan mereka tahu kalau 
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tanya itu berbeda dengan si hina. Lalu mampukah laut 
merekah layaknya kembang di pagi hari?. Biarkan mereka 
menyaksikan si Hina mengayuh roda kehidupannya, biarkan si 
Hina berjalan tertatih dengan derita hidupnya,,,Tuhan 
mahaindah dengan lukisan nasib di telapan tangan si Hina, 
mengantarnya pada panggung sandiwara megah dan dia 
adalah aktornya,,,,maka diam dan tertegunlah mereka yang 
menghina. Lalu kehinaan itu melimpah padanya dan 
berceloteh akan ketidakadilan Tuhan tentang kehinaan. Si hina 
kini tersenyum, karena kehinaan itu melangkah selangkah 
lebih jauh dari bayangang keraguan akan Tuhan yang 
mahaindah. 

Bunga tetap merekah dengan aroma dan kelopak yang 
mewangi. Laut tetap menawarkan birunya air dan gelombang 
yang menghempas, serta sepoi angin yang lembut merambat 
dalam sukma. Maka berbahagialah bunga dan laut yang tak 
pernah bercoloteh ragu akan Tuhannya. Karena bunga indah 
dari tiadanya indah itu, dan laut indah karena sepoi angin dan 
gelombang yang menghempas. Maka kehinaan itu terlepas 
menjadi dari si hina karena keindahan datang dari hati dan 
syukur. 

Lalu, jika masih ada yang menghina, maka si hina berdoa 
akan menjatuhkan kehinaan itu padanya dan merasakan arti 
hinadina yang sebenarnya. Maka tidak ada lagi yang menghina 
jika tahu arti kehinaan dan Tuhan yang sebenarnya. 
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CONTOH PENGKAJIAN  

PROSA FIKSI  
 
ANALISIS NILAI SIRI’ PADA TOKOH ZAINUDDIN DALAM 
NOVEL TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJK KARYA 
HAMKA 

 
METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, dengan metode content analisis atau 
analisis isi. Penelitian ini mendeskripsikan atau 
menggambarkan apa yang jadi masalah, kemudian 
menganalisis dan melakukan telaah terhadap data yang ada. 
Kondisi ini sangat relevan dengan masalah yang menjadi objek 
penelitian penulis. Metode content analisis atau analisis isi, 
umumnya digunakan untuk menelaah isi dari suatu dokumen, 
dan dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah 
novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk karya Hamka. 
Penelitian ini lebih ditekankan pada niali-nilai siri’ pada sosok 
Zainuddin pada novel tersebut. 

 
B. Desain Penelitian  

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan 
untuk melasanakan penelitian. Desain penelitian merupakan 
rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam 
melaksanakan proses penelitian. Pola desain penelitian dalam 
setiap disiplin ilmu memiliki kekhasan masing-masing, namun 
prinsip-prinsip umunya memiliki banyak kesamaan. 

Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang 
terlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam 
melakukan penelitian mengacu kepada desain penelitian yang 
telah dibuat. Desain penelitian memberikan gambaran tentang 
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prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang 
diprlukan untuk menjawab seluruh pernyataan 
penelitian/rumusan masalah (Arifin, 2013). Desain penelitian 
ini merupakan suatu proses yang dilakukan dalam 
perencanaan dalam pelaksanaan penelitian untuk 
memperoleh gambaran mengenai nilai siri’ pada sosok 
Zainuddin dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk 
Buya Hamka.  

Untuk mengatahui bagaimana seharusnya langkah-
langkah penelitian dilakukan, penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif, rancangan penelitiannya tidak bersifat kaku. 
Dalam banyak kesempatan rancangan yang telah dibuat dan 
diatur harus melakukan adaptasi dengan realitas dilapangan. 
Menurut Arifin (1996: 40) bahwa desain  penelitian kualitatif 
bersifat fleksibel, termasuk ketika terjun di lapangan. 
Sekalipun penelitian kualitatif harus mengikuti metodelogi 
tertentu, tetapi pokok-pokok pendekatan tetap dapat berubah 
pada waktu penelitian sudah dilakukan. 

 
C. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 
peneliti dalam mengumpulkan data agar memudahkan 
pengumpulan data agar hasilnya baik. Instrumen yang 
digunakan peneliti adalah dengan kartu data. 

 
D. Definisi Istilah 

Istilah dalam penelitian ini akan didefinisikan secara 
operasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai 
berikut: 

 
1. Siri’ sebagai Harga Diri. 

Hamid, dkk (2014) mengemukakan dalam ukuran nilai 
actual yang dipandang sepadan dengan harga diri, adalah 
kelayakan dalam kehidupan sebagai manusia yang diakui dan 
diperlakuan sama oleh setiap orang terhadap sesamanya. 
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Orang yang tidak memperoleh perlakuan yang layak dari 
sesamanya itu merasa harga dirinya dilanggar. Dalam kalimat 
bahasa Makassar, orang yang diperlakukan tidak layak itu 
dapat berkata: napakasiri’ka 

Perlakuan tidak layak itu, dapat berupa pelangaran hak-
hak penghinaan dan   sejenisnya dapat menimbulkan reaksi 
yang keras dari orang yang napakasiri berupa pembunuhan 
atau tindakan lain yang menunjukkan sebagai reaksi yang 
berasal dari seseorang yang bertempramen yang tinggi. 

 
2. Siri’ Sebagai Keteguhan Hati 

Hamid, dkk (2014), mengemukakan dalam ukuran-
ukuran kenyataan hidup, seseorang yang dipandang 
mempunyai keteguhan hati atau dalam kalimat bahasa 
Makassar disebut  tu tinggi siri’na adalah seseoran yang 
mampu menentukan sikap sesuai dengan kebenaran dari 
ketetapan hati nuraninya yang benar. Ia tidak mudah 
terombang ambing oleh desakan atau ancaman dari luar 
dirinya. Termasuk dalam golongan ini, mereka yang disebut 
kuat imannya, teguh kepribadiannya dan sejenisnya. 

Siri’ dalam arti atau dalam makna, walaupun pernah 
menjadi identitas yang amat dihargai, karena dihayati dan 
diamalkan pada masa lampau, namun makna itu dalam 
kehidupan empiris sekarang telah memperlihatkan makna 
atau isi yang lain. Orang Indonesia di Sulawesi Selatan dari 
belakang etnis apapun, sudah menyepakati satu landasan 
ethos kultur pancasila, seperti bangsa Indonesia lainnya di 
tempat lain, dalam membangun satu peradaban bangsa.   

 
E. Data dan Sumber Data 
1. Data  

Data adalah segala bentuk informasi, fakta dan realita 
yang terkait atau relavan dengan apa yang dikaji/teliti. Data 
dalam konteks ini bisa berupa kata-kata, lambing, simbol 
ataupun situasi dan kondisi riel yang terkait dengan penelitian 
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yang dilakukan (Ibrahim, 2015:67). Adapun data dalam 
penelitian ini berwujud kata, ungkapan, dan kalimat yang 
terdapat dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wjik karya 
Hamka.  

 

2. Sumber Data 
Sumber data adalah asal dari mana data diperoleh. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber asli, sumber 
tangan pertama penyelidik. Dari sumber data ini akan 
dihasilkan data primer yaitu data yang langsung dan segera 
diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan 
khusus. 

Sebagai studi teks, maka yang menjadi sumber data 
adalah dokumen atau naskah novel Tenggelamnya Kapal Van 
Der Wijk karya Hamka yang diterbitkan oleh penerbit Bulan 
Bintang pada tahun 2009. Disamping itu, data juga diperoleh 
dari berbagai literatur pustaka yang dianggap bersesuaian dan 
mendukung masalah yang diteliti. 

Selain itu, peneliti juga mengambil dan melakukan 
telaah terhadap beberapa data-data yang diperoleh lewat 
media internet terutama naskah-naskah tulisan yang memiliki 
relevansi dengan pokok masalah yang diteliti. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik pustaka adalah teknik 
yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 
memperoleh data, teknik simak dan catat berarti penulis 
sebagai instrument kunci untuk melakukan penyimakan 
secara cermat, terarah dan teliti terhadap sumber  data primer 
(Ibrahim, 2015). Adapun teknik pengumpulan data adalah 
sebagai berikut. 

1. Teknik pustaka, yaitu penulis membaca novel 
Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk secara keseluruhan. 
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2. Teknik baca, yaitu penulis membaca novel Tenggelamnya 
Kapal Van Der Wijk secara cermat dan teliti sehingga 
memperoleh data yang diperlukan. 

3. Teknik catat, yaitu data yang diperoleh dari pembacaan 
kemudian dicatat, sesuai dengan data yang diperlukan  
dalam penelitian. 
 

G. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data 

menggolongkannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan 
uraian dasar    Moeleong (dalam Ibrahim, 2015). Kegiatan 
analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti 
pelaksanaannya sudah mulai sejak pengumpulan data 
dilakukan dan dikerjakan secara itensif. 

Ibrahim (2012:196) menguraikan bahwa analisis data 
kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil 
dikumpulkan peneliti. Data yang terkumpul kemudian 
diklasifikasi ke dalam kategori-kategori tertentu. Setelah 
pengklasifikasian, peneliti melakukan pemaknaan terhadap 
data. Pemaknaan ini merupakan prinsip dasar riset kualitatif, 
yaitu bahwa realitas ada pada pikiran manusia, realitas adalah 
hasil konstruksi manusia. 

Dalam melakukan analisis tersebut, peneliti harus 
menggunakan teori untuk menjelaskan dan menyajikan 
argumen. Selain itu, peneliti juga harus mendialogkan temuan 
data dengan konteks-konteks sosial, budaya, politik, dan 
lainnya yang melatar belakangi fenomena yang diteliti. 

Adapun tahapan yang dilakukan penulis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penulis membaca novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 

terlebih dahulu. Kemudian penulis melakukan koding dan 
pencatatan mengenai dialog dan narasi yang berkaitan 
dengan karakter Zainuddin yang mencerminkan karakter 
masyarakat suku Makassar dalam hal ini kaitannya dengan 
budaya siri’. 
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2. Data yang sudah terkumpul melalui dialog dan narasi 
dalam novel tersebut kemudian dianalisis dengan 
menggunakan model analisis tokoh. 

3. Membuat kesimpulan nilai siri’ tokoh Zaenuddin. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 
Menelaah atau menganalisis nilai siri’ dalam novel 

tenggelamnya kapal van der wicjk  karya Hamka yang menjadi 
objek dalam pembahasan penelitian ini, diperlukan suatu 
pendekatan yang berusaha memahami latar belakang 
kehidupan sosial budaya, kehidupan masyarakat, maupun 
kejiwaan atau sikap pengarang terhadap lingkungan 
kehidupan atau zamanya pada saat cipta sastra itu 
diwujudkan.  

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah novel 
Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya Hamka. Dalam 
penelitian ini penulis hanya  memilih beberapa data dari novel 
Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck karya hamka tersebut. 
Penulis hanya mengfokuskan dua aspek  nilai siri’  Zainuddin, 
yaitu realitas  siri’ sebagai harga diri dan siri’ sebagai 
keteguhan hati. 

Berikut ini proses penganalisisan nilai siri’ dalam novel 
Tenggelamnya Kapan Van Der Wijck karya hamka yang 
mengjadi objek kajian dalam penelitian ini: 

 
1. Siri’ Sebagai Harga Diri 

Salah satu perwujudan siri’ oleh orang Makassar adalah 
sikap pantang atau ketangguhannya dalam berjuang. Dalam 
Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, pengarang banyak 
menggunakan metafora untuk mencitrakan realitas siri’ 
melalui narasi dan dialog, salah satu contohnya tergambar 
pada kutipan dialog Zainuddin di bawah ini: 

Mamak jangan panjang waswas. Pepatah orang 
Mengkasar sudah cukup: ‘anak laki-laki tak boleh 



284 

dihiraukan panjang, hidupnya ialah buat berjuang, 
kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak 
boleh surut palang, meskipun bagaimana besar 
gelombang. Biarkan kemudi patah, biarkan layar 
robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan 
pulang (Bab Yatim Piatu: 19) 

Paragraf di atas diucapkan Zainuddin kepada ibu 
asuhnya ketika akan meninggalkan tanah Makassar menuju 
tanah ayahnya di Padang. Penggunaan metafora “biarkan 
kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada 
membalik haluan pulang” menunjukkan sikap pantang 
menyerah oleh pemuda Makassar sebelum mencapai tujuan. 
Tidak peduli halangan dan rintangan di depan mata, malu jika 
harus kembali dengan tangan kosong. Pada kutipan tersebut 
tergambar secara gamblang karakter siri’ orang Makassar. 
kutipan di atas seiring dengan pandangan C.H. Salam Basjah 
dan Sappena Mustaring dalam disertasi Mattulada (1975) 
bahwa siri’ itu sebagai daya pendorong, bervariasi ke arah 
sumber pembangki tantenaga untuk membanting tulang, 
bekerja mati-matian, untuk sesuatu pekerjaan atau usaha. 
Cukup kompleks penggambaran siri’ dalam novel tersebut. 
Dialog dan narasi yang langsung maupun tidak langsung 
menggambarkan makna siri’ sebagaimana yang dipahami 
Hamka selama menetap di Makassar.  

Salah satu siri’ yang berasal dari orang itu sendiri 
dengan kata lain (siri’ dalam arti perasaan) yang penyebabnya 
dari dalam.  Responden dari Soppeng  menamakan “Siri’ 
Masiri” yang menggerakkan orang yang bersangkutan 
berusaha dengan semangat meluap-luap membanting tulang, 
bekerja demi tegaknya kembali siri’nya (harkat dan martabat) 
sebagai manusia sejalan dengan kutipan berikut: 

Tapi Zainuddin tidak hendak kembali sebelum 
maksudnya berhasil, dia hendak memperdalam 
penyelidikannya dari hal ilmu dunia dan akhirat, 
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supaya kelak dia menjadi seorang yang berguna. (Bab 
Di Padang Panjang: 66).  
 

Siri’ itu sebagai daya pendorong, bervariasi ke arah 
sumber pembangkitan tenaga utuk membanting tulang, 
bekerja matimatian, untuk sesuatu pekerjaan atau usaha.” Hal 
ini berjalan berdampingan dengan paragraf di atas. Paragraf 
tersebut telah menjelaskan bahwa karena prinsip siri’ yang 
dipegang teguh, Zainuddiin tidak ingin kembali ke tanah 
kelahirannya, sebelum berhasil memperdalam ilmunya. 

Paragraf yang sama menjelaskan karakter siri’  juga 
terdapat pada potongan dialog Muluk kepada Zainuddin 
berikut:  

Hai Guru Muda! Mana pertahanan kehormatan yang 
ada pada tiap-tiap laki-laki? Tidakkah ada itu pada 
Guru? Ingatkah Guru bahwa ayah Guru terbuang dan 
mati di negeri orang, hanya semata-mata lantaran 
mempertahankan kehormatan diri? Tidakkah dua 
aliran darah yang panas ada dalam diri Guru, darah 
Minangkabau dari jihat ayah, darah Mengkasar dari 
jihat ibu? (Bab Menempuh Hidup: 148) 
 

Karakter siri’ yang seharusnya dimiliki oleh tiap-tiap 
manusia diingatkan Muluk kepada Zainuddin dengan 
mengenang kembali perjuangan ayahnya mempertahankan 
kehormatannya dengan menghabiskan hidup di Makassar 
daipada harus menanggung malu dan rendah jika memilih 
kembali ke Minangkabau. 

Dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck 
penggambaran nilai siri’ Zainuddin tergambar juga  ketika 
bersama dengan hayati ditengah derasnya hujan, seperti 
dalam kutipan berikut:  

“Bukankah Encik saya tolong?” 
“apakah gerangan pertolangan tuan itu?” 
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“Berangkat Encik lebih dahulu pulang ke batipuh , 
marah mamak dan ibu Encik kelak jika terlambat 
benar akan pulang , pakailah payung ini, berangkatlah 
sekarang juga.” 
“Terimakasih”! jawab Hayati. 
“Dan tuan sendiri bagaimana?” jawab hayati pula, 
sedang temanya seorang lagi menekur-nekur saja 
kemalu-maluan. 
“Itu tdk usah Encik susahkan, orang laki-laki semuanya 
gampang baginya, pukul 7 atau pukul 8 malam pun 
saya sanggup pulang, kalau hujan ini tak teduh juga, 
brangkatlah dahulu” (Bab Tanah Asal: 27). 

  
Dari kutipan di atas bagaimana dilihat nilai siri’ 

Zainuddin merasa harga diri dan kehormatanya sangat rendah 
sebagai laki laki sebab jika tidak membantu perempuan tak 
membawa payung ditengah hujan menjelang malam. Paragraf 
diatas seiring dengan pandangan Husain Ibrahim bahwa 
mengartikan siri’ sebagai harga diri dan kehormatan, maka 
dari itu Zainuddin lebih memilih memberikan payungnya 
terhadap perempuan itu yakni Hayati dan khadijah agar  
pulang dengan menggunakan payung itu. 
 Siri’ masiri’ atau perasaan aib, hina, sebagai akibat 
keadaan yang buruk menimpa, misalnya miskin, dungu, 
berdosa karena memfitnah, dan perbuatan sendiri yang 
menyebabkan seorang merasa aib (dapat timbul karena 
keadaan atau perbuatan sendiri) Terkait dengan hal ini dalam 
novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck  pada kutipan 
berikut: 

Angan-angan dan khayal yang demikianlah yang 
menyampaikan langkahku kemari. Sebab dinegri 
Mengkasar sendiri saya dipandang orang Padang, 
bukan asli Bugis atau Mengkasar. Sebab itu di sana 
saya rasa senantiasa dalam kesepian. (Bab Cahaya 
Hidup: 37). 



287 

Kutipan di atas terdapat dalam isi surat Zainuddin 
kepada Hayati diatas anjungan dekat sebuah lampu dinding 
dibacanya. Angan-angan dan khayal yang mengantarkan 
langkahnya kepadang panjang yang telah terbayang khayalnya 
sejak dulu ternyata berkebalikan, disangkanya dijungjung 
tinggi kedatanganya di Padang  ternyata hanya dipandang 
sebagai musafir ditengah gurun yang luas keputusan air, hal 
tersebut derajat Zainuddin dipandang  kurang adanya. Bahkan 
bokongnya sendiri tidak mengakuinya, seperti pada kutipan 
berikut: 

Bokongkku sendiri tidak mengakui saya anak 
pisangnya, sebab rupaya ayahkku tak mempunyai 
saudara yang karib. Mereka bawa saya menumpang 
selama ini, karena dipertalikan bukan oleh budi 
bahasa, tetapi oleh uang; sekali lagi Hayati, oleh uang! 
(Bab Cahaya Hidup: 38). 
 

 Berdasarkan kutipan di atas bahwa tokoh Zainuddin 
menggambarkan perjalanan hidupnya sangat malang, 
dikeluarganya sendiri di Padang tidak mengakuinya sebagai 
cucu dari ayahnya, sehubungan ayah/ibunya telah meninggal, 
selanjutnya pada kutipan berikut: 

Ayahku telah mati, dan ibuku demikian pula.bakoku 
tidak mengakui aku keluarganya. Di Mengkasar hanya 
tinggal seorang ibu angkat. Dalam pergaulan, saya 
disisihkan orang, saya tak hendak membunuh diri, 
karena masih ada pergantungan iman dengan Yang 
Maha kuasa dan Gaib, bahwa di balik kesukaran ada 
menunggu kemudahan. Didalam khayalku dan didalam 
kegelapagulitaan malam, tersimbahlah awan, carilah 
cerahlah langit dan kelihatanlah satu bintang satu 
bintang , bintang dari pengharapan untuk 
menunjukkan jalan. Bintang itu…ialah: kau Hayati! 
(Bab Cahaya Hidup: 38). 
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 Demikian dengan kutipan di atas bahwa   pergaulan 
hidupnya hanya disisihkan orang disekitarnya, tidak 
dipandang, bahkan keluarga dekatnyapun tidak mengakuinya,  
Zainuddin tidak hendak membunuh diri karena masih ada 
pergantungan iman dengan yang maha kuasa, ini menjelaskan 
bahwa nilai siri’ sehubungan dengan uraian diatas pendapat 
salah satu responden dari jenneponto bahwa siri’ adalah suatu 
perasaan yang menyayat hati, pilu bagaikan tersayat sembilu, 
apabila sesama masyarakat, keluarga atau sahabat yang 
ditimpa kemalangan.  

Siri’ telah berhasil menanamkan dalam jiwa suku Bugis 
Makassar, bahwa tujuan hidup adalah menjadi manusia susila 
dengan memiliki harga diri tinggi. Sehubungan dengan 
peryataan diatas sehubungan dengan penggambaran nilai siri’ 
Zainuddin berdasarkan kutipan beriku:  

Tidak berapa jauh jaraknya Batipuh dengan kota 
Padang Panjang, kota yang dingin di kaki Gunung 
Singgalang itu. Tetapi bagi Zainuddin, dusun itu telah 
jauh, sebab tak dapat bertemu dengan Hayati lagi. 
Apalagi budi pekertinya terlalu tinggi, kalau budinya 
rendah, sejam atau dua jam, tentu dia telah dapat 
menemui Hayati. (Bab Di Padang Panjang: 67 ) 

 
Potongan paragraf di atas menekankan karakter 

Zainuddin yang berbudi tinggi. Ketika orang Batipuh 
mengusirnya, ia menuju ke Padang Panjang yang letaknya 
tidak begitu jauh dari Batipuh. Sebetulnya bisa saja, ia kembali 
ke Batipuh untuk sekadar menemui Hayati, namun karena ia 
memiliki budi pekerti yang tinggi, ia tidak berpikir untuk 
menemui Hayati di Batipuh. Esensi siri’ adalah menjaga dan 
mempertahankan harga diri dan kehormatan. Sehingga siri’ 
mampu menjadi landasan dalam bertindak. Budi pekerti yang 
tinggi pada paragraf di atas menekankan salah satu 
perwujudan nilai siri’. 
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Hamka memang memiliki pandangan sendiri mengenai 
siri’. Hamka menyatakan bahwa kadang-kadang siri’ 
dinamakan malu dan dalam perkembangan bahasa di 
Indonesia boleh dinamakan harga diri. Siri’ oleh Hamka 
disamakan dengan “pantang” di Sumatra Barat. Pandangan 
inilah yang Hamka coba tuangkan dalam novel Tenggelamnya 
Kapal Van Der Wijck. 

Pandangan Hamka di atas salah satunya dapat kita 
temukan di akhir cerita ketika Hayati menyerahkan kembali 
cintanya kepada Zainuddin setelah ditinggal mati suaminya, 
Zainuddin menolak Hayati melalui narasi pada kutipan  di 
bawah ini:  

Zainuddin yang selama ini biasa sabar menerima 
cobaan, walaupun bagaimana besarnya, sekali ini tak 
dapat lagi, ibarat bergantang sudah amat penuh, ia 
berkata dalam hatinya, “Tidak! Pantang pisang 
berbuah dua kali, pantang pemuda makan sisa! (Bab 
Air Mata Penghabisan: 199). 

Siri’ sifatnya mutlak, tanpa tawar menawar. Apabila 
seseorang dijatuhkan harga dirinya, maka ia tidak akan diam 
saja. Seperti pada penjelasan Hamka, menjaga harga diri 
merupakan kewajiban moral yang paling tinggi. Demikian pula 
Hamid Abdullah menjelaskan bahwa demi siri’ seseorang rela 
mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya. Sebab mengingat 
kembali perlakuan Hayati yang kejam akan dirinya, dan telah 
banyak dipandang hina serta menghinakan diri memohon 
cinta Hayati, Zainuddin akhirnya menolak Hayati yang telah 
mengemis padanya. Dahulu, Cinta Zainuddin ditolak oleh 
keluarga Hayati dengan alasan adat. Begitu pula Hayati sendiri 
akhirnya menolak Zainuddin dengan alasan mereka sama-
sama miskin, lalu memilih menikah dengan Aziz yang lebih 
mapan hidupnya. Hal ini membuat Zainuddin merasa sangat 
rendah martabatnya, lalu pada akhirnya mempertahankan 
harga dirilah yang menuntun perkataannya untuk menolak 
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Hayati ketika meminta cinta kembali padanya. Sebab itu ia 
mendirikan siri’nya dengan mengatakan “tidak” pada Hayati. 

Cukup kompleks penggambaran siri’ dalam novel 
Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Dialog dan narasi yang 
langsung maupun tidak langsung menggambarkan makna siri’ 
sebagaimana yang dipahami pengarang selama menetap di 
Makassar. Karakter siri’ banyak digambarkan pengarang pada 
novel tersebut melalui sikap-sikap Zainuddin dalam 
menghadapi masalah hidup yang terus menerus dan seolah-
olah tidak berkesudahan. Metafora yang digunakan untuk 
menggambarkan kesedihan dan kepiluannya menerima 
cobaan tergambarkan pada kutipan berikut:  

Begitulah keadaan Zainuddin yang hidup laksana 
layang-layang yang tak dapat angin, tak tentu turun 
naiknya, selalu gundah gulana disebabkan pukulan 
cinta. (Bab Bimbang: 95).  

Penggunaan metafora “laksana layang-layang yang tak 
dapat angin” memudahkan kepada pembaca membayangkan 
bahkan turut merasakan apa yang dirasakan Zainuddin. Tak 
tentu nasib yang menimpa dirinya, serta selalu gundah gulana. 
Sebagai manusia biasa, Zainuddin bisa pula berpikir di luar 
kewajaran. Cobaan berat yang dipikulnya hampir-hampir 
membuatnya bunuh diri lantaran tersiksa batinnya. 
Sebagaimana metafora yang digunakan pada kutipan berikut:  

Berputar laksana perpusaran buaian di pasar 
keramaian layaknya otak Zainuddin memikirkan 
nasibnya, napasnya sesak, matanya menjadi gelap. Dia 
teringat.....teringat satu perbuatan yang berbahaya 
sekali membunuh diri. (Bab Meminang: 103). 
 

Penyisipan ide bunuh diri dalam alur cerita pada novel 
tersebut sebetulnya memberikan kesan lemahnya nilai siri’ 
Zainuddin sebagai keturunan orang Makassar, bahkan bisa 
disebut sebagai pecundang. Namun tak bisa dipungkiri, 
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demikianlah cara pengarang mengemas alur sehingga mampu 
membawa pembaca pada kehidupan yang seolah-olah nyata. 

2. Siri’ Sebagai Keteguhan Hati 
Melalui Zainuddin sebagai tokoh utama, dalam novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck pengarang  secara halus 
menyampaikan pesan siri’ dan keimanan itu melalui kesabaran 
dan ketabahannya dalam menghadapi cobaan hidup. keadaan 
diri dan kehidupan Zainuddin sehingga memberikan kesan 
akan keteguhan Zainuddin menghadapi cobaan hidup, seperti 
pada kutipan berikut: 

 “Untuk kemaslahatan Hayati yang engkau cintai,” 
perkataan ini berhujam ke dalam jantung Zainuddin, 
laksana panah yang sangat tajam. Dia teringat dirinya, 
tak bersuku, tak berhindu, anak seorang terbuang, dan 
tak dipandang sah dalam adat Minangkabau. Sedang 
Hayati seorang anak bangsawan, turunan penghulu-
penghulu pucuk bulat urat tunggang yang berpendam 
pekuburan, bersasak berjerami di dalam negeri 
Batipuh itu. Alangkah besarnya korban yang harus 
ditempuh Hayati, jika sekiranya mereka langsung 
kawin, dan tentu Hayati tidak akan tahan menderita 
pukulan yang demikian hebat. (Bab Pemandangan Di 
Dusun: 56) 

 Demikian pula paragraf di atas, terdapat kata-kata 
untuk melabeli diri Zainuddin. ‘Tak bersuku’, ‘tak berhindu’, 
dan ‘anak seorang terbuang’ yang dilabelkan oleh masyarakat 
pada diri Zainuddin menggambarkan betapa Zainuddin tidak 
pantas berdampingan dengan Hayati, seorang anak 
bangsawan. Namun Zainuddin yang teguh pendirian, tidak 
menjadikannya menyerah sebab label-label tersebut, ia tetap 
melamar Hayati, meskipun pada akhirnya ia ditolak keluarga 
Hayati. Paragraf tersebut erat kaitannya dengan salah satu 
konsep siri’ yang dikemukakan Rahim, yakni siri’ dengan 
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pengertian segan. “Masiri’ka, mewaki situdaeng” (aku segan 
duduk dengan tuan, karena tuan berkedudukan). 

Cinta Zainuddin pada Hayati yang menjadikan karakter 
siri’ pada dirinya dinilai terombang-ambing oleh penulis, 
sebagai kutipan berikut: 

Sungguh, jika sekiranya pada masa ini kau bertemu 
olehku di tengah jalan, dengan tidak mempedulikan 
kata-kata orang, saya akan menyimpuh di hadapanmu, 
sebagaimana menyimpuh seorang inang pengasuh di 
hadapan rajanya. Dan kalau tidak peduli lagi, karena 
kebencian telah memenuhi hatimu kepadaku, akan 
saya iringkan engkau sampai ke mana pun, supaya 
agak sekali kau toleh juga saya ke belakang. (Bab 
Pengharapan Yang Putus: 132)  

Penulis menilai, Zainuddin terlalu merendahkan 
dirinya sebab cinta yang teramat besar pada Hayati, seolah-
olah melupakan bahwa masih banyak perempuan lain di dunia 
ini bisa dicarinya. Bahkan hidup masih butuh perjuangan yang 
panjang untuk menggapai cita-cita. Siri’ tidak lagi menjadi nilai 
utama yang seharusnya dipertahankan sebagai sosok orang 
Makassar. 

Bahkan saat cobaannya mencapai titik terendah 
dalam hidupnya seperti pada kutipan berikut:  

Malangnya nasibku. Telah rurut bunga hayatku 
sebelum dia mekar. Tua telah berangsur 
mendatangiku, padahal umurku masih muda. Seorang 
diri aku menyeberangi hidup ini sekarang ayahku telah 
mati, ibuku dan ibu angkatku pun demikian. Seluruh 
alam membenciku, hatta daun kayu di dekat rumah, 
angin pagi yang biasa membawa udara nyaman, tidur 
yang biasanya mengembalikan kekuatan manusia, 
semuanya meninggalkan daku. Tiba-tiba kau, yang 
hanya satu tempatku bergantung, telah hilang pula 
dariku! Ke mana saya mesti pergi lagi, tunjukkanlah, 
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walaupun ke pintu kubur kau tunjukkan, saya pun 
akan pergi. (Bab Pengharapan Yang Putus: 132) 

Rasa sakit yang ditanggung Zainuddin menjadikan 
dirinya kadang lupa hakikat siri’ yang dijunjung tinggi orang 
Makassar, bahkan ia rela menghinakan diri demi mendapatkan 
cinta Hayati, penyemangat hidupnya. Ia lupa bahwa harga diri 
adalah sesuatu yang mutlak dipertahankan oleh orang 
Makassar. Demikian cinta telah mampu mengubah segala hal 
termasuk prinsip seseorang. Hal ini tergambarkan pada 
potongan pembicaraan yang dilontarkan Muluk, sahabat 
Zainuddin di bawah ini: 

 Guru telah jatuh sehina selemah ini seakan-akan 
ditusukkannya sebilah keris yang tajam ke ujung 
jantung Guru, sehingga kalau bukan kasian Allah, 
binasa Guru dibuatnya. (Bab Menempuh Hidup: 147). 
 

Jika kalimat-kalimat di atas maknanya dihubungkan 
dengan pemahaman siri’ yang dibahasakan Hamid Abdullah 
dalam Pelras (2006), maka konstruksi makna nilai siri’ 
Zainuddin masih lemah. Dalam ukuran-ukuran kenyataan 
hidup, seseorang yang dipandang mempunyai keteguhan hati 
atau dalam kalimat bahasa Makassar disebut tu tinggi siri’na 
adalah seseorang yang mampu menentukan sikap sesuai 
dengan kebenaran dari ketetapan hati nuraninya yang benar. 
Ia tidak mudah terombang ambing oleh desakan atau ancaman 
dari luar dirinya. Termasuk dalam golongan ini, mereka yang 
disebut kuat imanya, teguh keperibadianya. Terdapat pula 
kutipan sebagai berikut: 

Hampir saya mati menanggung cinta, Hayati dua bulan 
lamaku, memperlihatkan kepadaku bahwa tangan kau 
telah berinai, bahwa kau telah kepunyaan orang lain. 
(Bab Air Mata Penghabisan: 197). 

 Pada kutipan di atas menujukkan bahwa Zainuddin 
terombang ambing oleh desakan pada luar dirinya seakan lupa 
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akan imanya dan hati nuraninya, Sebagaimana pandangan 
Pelras, bagi manusia Bugis-Makassar, siri’ adalah jiwa mereka, 
harga diri mereka dan martabat mereka. Sebab itu, untuk 
menegakkan dan membela siri yang dianggap tercemar atau 
dicemarkan oleh orang lain, maka manusia Bugis-Makassar 
akan bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang 
paling berharga demi tegaknya siri’ dalam kehidupan mereka.  
 Dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Azis 
dan Hayati melangsungkka pernikahan, sedangkkan Zainuddin 
sedang tidur sambil merintih, menarik nafas panjang dan 
mengeluh, seperti kutipan berikut: 

“Telah langsung pernikahan orang itu” Mendengar 
perkataan itu lemah sendi Zainuddin, lampu dinding 
yang terpegang ditanganya hampir terlepas. Dia masuk 
kembali ke dalam kamarnya, duduk menghadapi meja 
kecilnya, sambil melepaskan air mata yang tak 
tertahan, dua patah perkataan yang dapat melepaskan 
segala perasaan hati, keluarlah dari mulutnya,..”Ah, 
nasib!” (Bab Perkawinan: 141). 
 
Pada kutipan di atas lemah sendi, menjatuhkan air 

mata Zainuddin lantaran Hayati menikah dengan laki-laki lain  
menggambarkan  keteguhan hati Zainuddin sangat lemah, 
Zainuddin yang terkenal amat baik agamanya tidak mampu 
mempertahankan dirinya dari goncangan jiwanya. 

Penegasan karakter siri’ yang seharusnya dimiliki oleh 
tiap-tiap manusia diingatkan Muluk kepada Zainuddin dengan 
mengenang kembali perjuangan ayahnya mempertahankan 
kehormatannya dengan menghabiskan hidup di Makassar 
daipada harus menanggung malu dan rendah jika memilih 
kembali ke Minangkabau. Sebagaimana pandangan Drs. 
Widodo Budidarmo bahwa “rasa harga diri dan kehormatan 
sebagai esensi siri’ secara eksplisit membawa serta pengertian 
malu, suatu rasa yang timbul akibat kehormatan, karena itu 
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siri’ diidentikkan dengan malu”, maka kutipan di bawah ini 
berjalan beriringan pula dengan pandangan tersebut: 

.... Terasa malu yang sebesar-besarnya, terasa perasaan 
yang mesti tersimpan dalam hati tiap-tiap manusia, 
bahwa dia tidak mau dihinakan. Minangkabau negeri 
beradat, seakan-akan di sana saja adat yang ada di 
dunia ini, di negeri lain tidak.... (Bab Pengharapan yang 
Putus: 114).  

Melalui kutipan di atas,  menggambarkan secara 
gamblang mengenai rasa malu dan rasa tidak ingin dihina. Hal 
menekankan adanya siri’ yang perlu dipertahankan. 

Sebaliknya, dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der 
Wijck karya Hamka ini banyak sekali kalimat yang 
menggambarkan betapa Zainuddin rela menghinakan diri atau 
merendahkan harga dirinya demi mendapatkan cinta Hayati 
bahkan ia hampir saja membunuh dirinya. Hal ini sangat 
berkebalikan dengan pandangan Pelras bahwa demi siri’ ia 
rela mengorbankan apa saja. Hal tersebut tergambar pula pada 
kutipan berikut: 

 Siapakah di antara kita yang kejam, hai perempuan 
muda? Saya kirimkan berpucuk-pucuk surat, meratap, 
menghinakan diri, memohon dikasihani, sehingga saya 
yang bagaimanapun hina dipandang orang, wajib juga 
menjaga kehormatan diri. Tiba-tiba kau balas dengan 
balasan yang tak tersudu di itik, tak termakan di ayam. 
Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin, hidup 
tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Sebab 
itulah kau pilih hidup yang lebih senang, mentereng, 
cukup uang berenang di dalam emas, bersayap uang 
kertas. (Bab Air Mata Penghabisan: 197). 

 Meski demikian, pengarang tidak lupa pada hakikat 
utama siri’, yakni menjaga harga diri atau kehormatan. Pada 
kutipan di atas menggambarkan bagaimana seorang Zainuddin 
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wajib menjaga kehormatannya setelah dihinakan Hayati dan 
orang-orag Batipuh yang menolak kehadirannya.  

Pada novel ini, tersirat pesan bahwa banyaknya cobaan-
cobaan yang dihadapi Zainuddin hampir saja membuat dirinya 
tidak lagi mempertahankan siri’, namun setelah bangkit 
kembali, ia mencoba membangun siri’ itu dengan bantuan 
sahabatnya, Muluk.  

 Paragraf di atas adalah dialog yang dikatakan Zainuddin 
kepada Hayati, ketika Hayati meminta kembali cintanya pada 
Zainuddin setelah ditinggal mati suaminya. Seiring dengan 
kutipan diatas, sangat berkebalikan dengan perkataan 
Zainuddin, hal ini rasa cinta yang dimiliki Zainuddin tidak 
mampu membuat, hati dan jiwanya kokoh dengan 
pendirianya, terbukti dengan kutipan sebagai berikut: 

“Tidak Hayati, kau akan sembuh, kita akan kembali ke 
Surabaya menyampaikan cita-cita kita, akan hidup 
beruntung, berdua, tidak… hayati ...tidak”…. Hidupku 
haya buat kau seorang Hayati (Bab Surat Hayati Yang 
Penghabisan: 216)”. 
 

 Kutipan di atas seiring dengan pendapat Chabot dalam 
Hamid dkk, bahwa siri’ adalah tiap-tiap perbuatan untuk 
melebihi orang lain, baik secara besar atau kecil, baik dengan 
angan-angan atau sesungguhnya, mengakibatkan bahwa yang 
menderita perbuatan itu merasa dirinya dalam masyarakat 
terganggu. Tentang orang dikatakan bahwa ia merasa dirinya 
Siri’ dan bahwa iya akan membalas dendamnya dengan jalan 
melebihi pula lawanya itu.  
 Pada kutipan di atas memperjelas penggambaran nilai 
siri’ Zaenuddin dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der 
Wijck Karya Hamka,  bahwa tokoh Zainuddin tidak dapat  
mempertahankan diri/ keteguhan hati dalam kehidupanya. 
 
 



297 

B. Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis data dengan pendekatan 

struktural maka didapatkan nilai siri’ Zainuddin yang 
ditampakkan dalam novelnya Tenggelamnya Kapal Van Der 
Wijck , nilai siri’ Zainuddin dalam kaitanya siri’ sebagai harga 
diri dan siri’ sebagai keteguhan hati.  

Kritik terhadap nilai siri’ Zainuddin dalam kaitanya siri’ 
sebagai harga diri dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der 
Wicjk, adalah Penulis menilai, pengarang cukup paham dengan 
makna siri’ yang dianut masyarakat Makassar, namun 
pencitraan nilai siri’ pada diri Zainuddin dipandang lemah oleh 
penulis. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang 
Zainuddin sebagai keturunan orang Minangkabau (non-
Makassar), maka tidak terdapat kesadaran besar untuk 
menggambarkan karakter orang Makassar sebagaimana 
seharusnya pada sosok Zainuddin. Begitu pula tokoh 
Zainuddin dalam cerita diposisikan sebagai seseorang yang 
berdarah Makassar-Minang, secara lahiriah bisa saja darah 
Minang melekat pada diri Zainuddin, sehingga tidak 
sepenuhnya ia mampu memegang kokoh adat Makassar. 

Pada dasarnya, nilai siri’  Zainuddin yang dituangkan 
dalam novel tersebut tergambar pada sikap Zainuddin dalam 
menghadapi cobaan hidup dan kesedihan yang tidak 
berkesudahan. Sejak masa ditimang ia telah ditinggal kedua 
orang tuanya. Saat memasuki usia dewasa, ia endak mencari 
sanak saudara di negeri ayahnya, namun yang ia dapati adalah 
penolakan masyarakat Minang atas dirinya. Lalu ia diusir dari 
Batipuh karena cintanya kepada Hayati yang tidak direstui 
atas nama adat. Tak lama setelahnya ibu angkat yang satu-
satunya pertalian keluarga yang sangat ia cintai meninggal 
dunia pula. Kesedihan yang tiada putus saat ia harus 
mendengar kabar pernikahan Hayati dengan lelaki lain yang 
diakui masyarakat lebih beradat, sampai pada meninggalnya 
Hayati, perempuan yang dicintainya itu, yang tak lain adalah 
satu-satunya penyemangat hidupnya. 
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 Zainuddin diceritakan sebagai seorang berdarah 
Makassar-Minang. Ia lahir dan besar di tanah Makassar yang 
memiliki nilai budaya utama yang dianut masyarakatnya, yaitu 
siri’. Sebagaimana realitas asli budaya siri’, seyogyanya 
Zainuddin digambarkan dengan berdasar pada realitas yang 
ada. Zainuddin digambarkan dalam novel ini dengan karakter 
siri’ yang lemah dalam menghadapi cobaan hidup. Banyak 
narasi maupun dialog yang menggambarkan terombang-
ambingnya Zainuddin dalam mempertahankan siri’ dalam 
dirinya. Keterombang-ambingan atau ketidak konsistenan 
Zainuddin mempertahankan siri’nya tergambar saat Zainuddin 
hendak membunuh diri sebab tak mampu lagi menanggung 
beratnya penderitaan hidup. 

Siri’ adalah harga mati. Seseorang bahkan rela 
mengorbankan jiwanya untuk mempertahankan siri’. Namun 
bunuh diri yang hendak dilakukan Zainuddin bukanlah cara 
untuk memperrtahanka siri’ melainkan penegasan sifat 
kepengecutannya menghadapi masalah hidup yang berat. Hal 
ini melemahkan karakter siri’ dalam dirinya. Sebaliknya, jika 
siri’ dijunjung tinggi, Zainuddin tidak mungkin melakukan hal-
hal yang mampu merendahkan harkatnya demi cinta, karena 
siri’ bukanlah harga yang bisa ditawar. Siri’ adalah harga 
mutlak. 

Seandainya Zainuddin memiliki karakter siri’ yang 
kuat, tak ada alasan untuk takut ataupun ciut dalam hal 
kebenaran dan mempertahankan harga diri, termasuk saat 
hendak meminang. Meminang melalui sepucuk surat adalah 
bentuk ketakutan Zainuddin bertemu langsung dengan 
keluarga besar Hayati. Demikian pula dapat kita simpulkan 
tindakan ini adalah wujud sifat pengecut. 

Kritik terhadap nilai siri’ Zainuddin terkait siri’ sebagai 
keteguhan hati yang ditampakkan dalam novel Tenggelamnya 
Kapal Vander Wicjk adalah Pada penggambaran pengarang, 
rasa sakit yang ditanggung Zainuddin menjadikan dirinya 
kadang lupa hakikat siri’ yang dijunjung tinggi orang Makassar, 
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bahkan ia rela menghinakan diri demi mendapatkan cinta 
Hayati, penyemangat hidupnya. Ia lupa bahwa harga diri 
adalah sesuatu yang patut dipertahankan oleh orang 
Makassar. Demikian cinta telah mampu mengubah segala hal 
termasuk, melemahkan iman dan prinsip seseorang. 

Zainuddin pada penggambaran sosoknya, ia memiliki 
siri’ yang masih lemah. Sebagaimana pandangan Pelras, bagi 
manusia Bugis-Makassar, Siri’ adalah jiwa mereka, harga diri 
mereka dan martabat mereka. Sebab itu, untuk menegakkan 
dan membela siri yang dianggap tercemar atau dicemarkan 
oleh orang lain, maka manusia Bugis-Makassar akan bersedia 
mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang paling 
berharga demi tegaknya siri’ dalam kehidupan mereka.  

Sebaliknya, dalam novel ini banyak sekali kalimat yang 
menggambarkan betapa Zainuddin rela menghinakan diri atau 
merendahkan harga dirinya demi mendapatkan cinta Hayati 
bahkan ia hampir saja membunuh dirinya. Hal ini sangat 
berkebalikan dengan pandangan siri’ sebagai keteguhan hati 
itu sendiri dimana seorang yang mampu menentukan sikap 
sesuai dengan kebenaran dari ketepatan hati nuraninya yang 
benar. Ia tidak mudah terombang ambing oleh desakan atau 
ancaman dari luar dirinya sendiri, termasuk dalam golongan 
ini dia yg kuat imanya dan teguh keperibadianya. 

Cukup jelas penggambaran realitas nilai siri’ Zainuddin 
dalam novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck mengenai siri’. 
Namun nilai siri’ tersebut pada diri Zainuddin. Penulis melihat, 
nilai  siri Zainuddin masih sangat lemah, meskipun bebrapa 
kali Zainuddin bangkit dari kesedihanya kemudian jatuh lagi 
sebab’ hal ini yang ingin ditonjolkan pengarang bukan pada 
penyajian siri’ sebagai karakter utama orang Makassar, namun 
pengarang ingin menekankan, bahwa sekeras apapun budaya 
seseorang, cinta mampu melemahkannya. 
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KAJIAN FIKSI CERITA DATU MUSENG DAN MAIPA DEAPATI 

Metode 

Cerita Datu Museng dan Maipa Deapati dianalisis 
dengan menggunakan pendekatan antropologi yaitu kajian 
yang diarahkan pada unsur-unsur etnografis atau budaya 
masyarakat, pola pikir masyarakat, tradisi pewarisan 
kebudayaan dari waktu ke waktu dan masih dilakukan. Data 
yang diperoleh diolah serta diuraikan dengan menggunakan 
pola penggambaran deskriptif. 

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah sastra 
daerah Makassar yang telah dialihbahasakan ke dalam bahasa 
Indonesia. Naskah tersebut berjudul Datumuseng dan Maipa 
Deapati. Naskah ini dialihbahasakan oleh Verdi R. Baso. 
Sementara itu, data pendukungnya adalah buku-buku yang 
berkaitan dengan pembahasan yang telah ditentukan dalam 
tulisan ini.  

Pembahasan 

Corak unsur antropologi sastra yang dibahas dalam 
cerita rakyat Datumuseng dan Maipa Deapati, yaitu adat 
istiadat 

Makna Malu 

Arti malu sulit dirumuskan. Kadang malu benar-benar 
adalah rasa segan dan rendah diri. Orang menghindar dan lari 
untuk menyembunyikan dirinya. Mukanya terasa sudah 
tercoreng dalam sehingga ia melakukan hal-hal yang 
menakjubkan, yang tak terbayangkan oleh orang lain. 

Malu bagi Datumuseng merupakan tanda keperkasaan 
dan secara cerdas seringkali dipakai sebagai alasan untuk 
mencapai berbagai hal. 

“.... Gadis-gadis ramai-ramai berbisik heran, dalam 
arti yang hampir sama. Mereka menyesal telah 
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meneriaki Datumuseng yang barangkali telah 
melukai hatinya pemuda ini. Tidak tahunya, ia 
seorang yang ahli menawan hati. Rupanya Datu 
sengaja melakukan kesalahan tadi, untuk 
membuat gelanggang menjadi ramai dan gembira. 
Ah, betapa hebat pemuda ini. Dan alangkah 
malunya mereka. Bola rotan itu kini masih 
dipermain-mainkannya. Mulut Datu komat-kamit. 
Gadis-gadis mulai menjerit-jerit tertahan menahan 
kagum. Mereka mengira, pemuda itu bermain 
sembari bergurau. Mereka tidak tahu, Datumuseng 
sedang melaksanakan tujuan utamanya ke 
gelanggang ini (Baso, 1988:7)”. 
 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pada saat I 
Maggauka mengutus suruhannya mengundang Datumuseng 
untuk mengobati Maipa Deapati. 

“Datumuseng memperbaiki duduk. Lalu ia 
menukas, “Tuanku Gelarang dan pembesar-
pembesar yang arif. Hamba memohon dimaafkan 
karena tak dapat berkunjung ke istana yang tak 
layak bagi manusia macam hamba ini. Apalagi 
untuk menaiki tangga berjenjang empat puluh itu. 
Hamba takut durhaka sebab turunan hamba 
pernah menginjaknya. Hamba hanya manusia kecil 
yang hina dina. Sampaikan pada Tuanku 
Maggauka bahwa hamba tak mungkin menginjak 
istananya, takut durhaka karena melanggar 
kebiasaan adat. Bukankah hamba hanya berdarah 
campuran, tak tulen seperti Tuanku Maggauka? 

“Tapi bukan itu maksud Maggauka, anakku. Bagi 
beliau tak ada perbedaanmu dengan anak muda 
bangsawan lainnya. Jangan anakku berkecil hati 
disebabkan Maipa sudah dijodohkan dengan orang 
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lain. Jangan anakku! Pikirkanlah baik-baik. 
Timbanglah masak-masak. Karena Maggauka ingin 
agar kedua belah pihak tidak kecewa dan beliau 
tidak hilang muka!” (Baso, 1988:9)”. 

Dari kutipan-kutipan di atas makna malu merupakan 
tanda keperkasaan dalam menolak aib atau berbagai hal. Akan 
tetapi, dalam kehidupan masyarakat Makassar pada 
umumnya, malu bermakna rendah hati. 

Makna Harga Diri dan Kehormatan 

Apa yang mendorong seorang masyarakat Makassar 
untuk pada suatuketika dalam hidupnya melakukan sesuatu 
yang nekad,terakhir yakni nyawa, kemudian acap kali 
dikembalikan pada konsep yang dinamakan sebagai sirik. Ia 
rela mengorbankan apa saja demi tegaknya yang namanya 
sirik. Katakanlah itu sebuah suatu kesadaran tentang nilai 
martabat yang didukung oleh tiap-tiap orang dalam tradisi 
kehidupan masyarakat Makassar.  

Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan di sini 
yakni ketika harga diri orang-orang Makassar tersebut 
disinggung yang karena hal tersebut melahirkan aspek-aspek 
sirik, maka diwajibkan bagi yang terkena sirik itu untuk 
melakukan aksi tantangan. Hal tersebut dapat berupa aksi 
perlawanan perorangan ataupun aksi secara berkelompok. 
Tergantung nilai sirik yang timbul dari ekses–ekses kasus yang 
lahir tersebut. Sehingga bagi pihak yang terkena sirik 
kemudian bersikap bungkam tanpa ada perlawanan maka 
akan dijuluki sebagai orang yang tak punya rasa malu tau tena 
sirikna. 

“Mangngalasa mengayunkan tinjunya ke atas 
permadani. Ia berteriak, “Tidak! ...tidak tuanku! 
Maipa sejak kecil adalah milik hamba, tunangan 
semenjak ia dalam kandungan. Bagaimana 
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mungkin Datumuseng begitu saja hendak 
mengaku berkuasa mempersuntingnya?” Tuanku 
adalah orang yang berkuasa di daratan Sumbawa 
ini, kuasa menghitamputihkan keadaan. Mengapa 
Datumuseng dibiarkan merajalela menguasai kita? 
Apalah kuat kuatnya. Puihh... sudah gatal tangan 
hamba untuk menghajar kerbau tiada berhidung 
dan bertanduk sejengkal jari itu. Akan dirasainya 
nanti bekas tangan I Mangngalasa, jagoan lombok 
ini. Ya, akan meraung melolonglah ia menyembah 
memohon ampun di bawah telapak kaki hamba. 
Tuanku izinkanlah hamba pergi mengambil adik 
hamba dari pangkuan Datumuseng yang tak kenal 
adab itu.” (Baso, 1988:15)”. 

Hal itu dapat diketahui juga dari kutipan berikut. 

“Terbayang kembali riwayat hidupnya yang 
bergelimang darah. Ketika masih mudanya di 
daratan Makassar, mengakibatkan ia terisolir dari 
masyarakat kampungnya. Ia kemudian terpaksaa 
mengasingkan diri ke Sumbawa ini, dengan 
membawa serta cucu satu-satunya, Datumuseng. 
Usia Datumuseng ketika itu, baru tiga tahun lebih. 
Dan, setelah bersusah payah membesarkannya, 
kini cucu kesayangannya itu, akan direnggut pula 
darinya. Kawanan tubarani yang banyak 
jumlahnya akan merenggutnya. Maka, ia sadar 
kini, tak dapat lagi lari kenyataan, terulangnya 
perkelahian berdarah itu. Ya, tak ada pilihan lagi 
baginya. Pedang Lidah Buaya akan mengulangi 
sejarah bergelimang darah, setelah, setelah 
beristirahat hampir dua puluh tahun lamanya.” 
(Baso, 1988:15) 
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Sejalan dengan hal tersebut, pada saat Tumalompoa 
hendak merebut Maipa Deapati dari Datumuseng karena 
terpesona oleh kecantikannya. Berikut kutipannya. 

“Juru bahasa kirim segera utusan kepada 
Datumuseng. Katakan jika ingin tenteram 
bermukim di Makassar, ia harus menyerahkan 
seluruh persenjataan dan ... istrinya, juga. 
.... Katakan aku tak mau menyerahkan senjata 
apalagi istriku. Sampaikan bahwa aku laki-laki. 
Laki-laki pantang menyerah jika miliknya hendak 
dirampas. Suruh tuanmu Tumalompoa datang 
sendiri ke mari menyampaikan maksudnya, 
supaya dia tahu siapa aku. Dia boleh membawa 
serta sepasukan tubarani. 

 
.... Tapi ketahuilah, hei anjing kompeni hidupku 
dunia akhirat hanya untuk suamiku, bukan untuk 
orang lain. Tuanmu yang beralas kaki kulit kerbau 
itu boleh menggertak sehendak hati. Boleh 
menepuk dada sekeras-kerasnya. Tetapi dia salah 
alamat. .... “Dasar anjing tak tahu diri” tambah 
Datumuseng ketika daeng Jarre melangkah cepat-
cepat ke pintu, lalu berlari turun tangga dan ke 
luar pekarangan.” (Baso, 1988: 34—35)”. 

 
Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata 

sirik juga sangat erat hubungannya dengan harga diri dalam 
artian yang luas ( aspek-aspek identitas keagungan pribadi 
bangsa pemiliknya. Selain itu, sirik dalam falsafah hidup orang 
Makassar juga mengandung nilai-nilai kehormatan atau 
kebanggaan serta sebagai sebuah identitas orang-orang 
Makassar. 
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Penutup 
Analisis antropologi sastra mengungkap berbagai hal 

seperti kebiasaan masa lampau, akar tradisi, percaya terhadap 
mitos-mitos seperti percaya terhadap mantra-mantra. Dengan 
demikan, di sinilah peranan antropologi sastra sebagai acuan 
kami dalam pemaparan cerita Datumuseng dan Maipa Deapati. 
Dalam cerita Datumuseng dan Maipa Deapati digambarkan 
tradisi dan kepercayaan masyarakat Makassar, baik itu berupa 
mitos, religi, bahasa, dan adat istiadat. 

Datumuseng dan Maipa Deapati sebagai tokoh memilih 
identitas di tengah dominasi feodalisme dalam ruang tradisi 
yang feodalistis.  

Masih banyak refleksi yang luput dari pengamatan 
menyajikan konsep antropologi sastra dalam Datumuseng dan 
Maipa Deapati yang tidak sempat semuanya dibicarakan di 
dalam tulisan ini. Rajutan ulasan di atas hanya sebagian dari 
beberapa yang merefleksikan adanya bahasa, religi, mitos, 
hukum, maupun adat istiadat yang terefleksi dalam 
Datumuseng dan Maipa Deapati 
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EVALUASI 
 

Setelah mempelajari teori-teori pendekatan sastra di, 
tugas yang harus kalian kerjakan pada bagian ini adalah 
memilih satu dari beberapa jenis pendekatan di atas, 
kemudian gunakan pendekatan tersebut untuk mengkaji cerita 
pendek “Si Hina” dan menemukan nilai-nilai sabar (sabbarak) 
di dalamnya dan menjelaskan kaitannya dengan kearifan 
budaya lokal masyarakat Makassar. Selanjutnya, kemukakan 
pentingnya nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan sehari hari 
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GLOSARIUM ________________________ 

 

A 
Abnormal =    Tidak sesuai dengan keadaan yang biasa; 

mempunyai kelainan 
Absolute = mutlak 
Artistic    = Segala  sesuatu yang berkaitan dengan 

bentuk seni, termasuk lukisan, musik, sastra, 
acting, menari dan lain-lain 

Ambigu  = Bermakna lebih dari satu (sehingga kadang-
kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, 
ketidakjelasan, dan sebagainya); bermakna 
ganda; taksa 

Antagonis =  Orang yang suka menentang (melawan dan 
sebagainya); 

Apresiasi = Penilaian (penghargaan) terhadap sesuatu 
Apologetia =  Suatu ilmu dalam kaitannya dengan 

pembelaan.         
Analitis = Adalah kajian yang dilaksanakan terhadap 

sebuah bahasa guna meneliti struktur 
bahasa tersebut secara mendalam. 

Alegori   = Cerita yang dipakai sebagai lambang (ibarat 
atau kias) perikehidupan manusia yang 
sebenarnya untuk mendidik (terutama 
moral) atau menerangkan sesuatu  

Abstraksi  = Proses atau perbuatan memisahkan; 
Afektif  = Berkenaan dengan perasaan (seperti takut, 

cinta); 
Asumsi   = Dugaan yang diterima sebagai dasar; 
Alegoris   =    Bersifat kiasan (perlambangan, ibarat): 
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Asosiasi   =  Persatuan antara rekan usaha; persekutuan 
dagang 

Artikulasi        =  Perubahan rongga dan ruang dalam saluran 
suara    untuk menghasilkan bunyi bahasa. 

Ambivalen  =  Merupakan keadaan perasaan yang terjadi 
secara bersamaan yakni, antara perasaan 
yang bertentangan terhadap seseorang.  

Absurd  =    Tidak masuk akal; mustahil 
Akurasi  =    Kecermatan; ketelitian; ketepatan 
Anekdot          =   Sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik, 

yang  mungkin menggambarkan kejadian 
atau orang sebenarnya 

B 
Behaviorisme  = Aliran Perilaku (juga disebut Perspektif 

Belajar) adalah filosofi dalam psikologi yang 
berdasar pada proposisi bahwa semua yang 
dilakukan organisme termasuk tindakan, 
pikiran, atau perasaan dapat dan harus 
dianggap sebagai perilaku. 

Berstereotipe  = Penilaian terhadap seseorang hanya 
berdasarkan persepsi terhadap kelompok di 
mana orang tersebut dapat dikategorikan 

Boigraf   = Adalah kisah atau keterangan tentang 
kehidupan seseorang 

D 
Denotasi  = Makna kata atau kelompok kata yang 

didasarkan atas penunjukan yang lugas pada 
sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan 
atas konvensi tertentu dan bersifat objektif 

Determinis  = Adalah keyakinan filosofis bahwa semua 
peristiwa terjadi sebagai akibat dari adanya 
beberapa keharusan dan karenanya tak 
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terelakkan. Estetik : mempunyai penilaian 
terhadap keindahan 

Definitive  = Sudah pasti (bukan untuk sementara) 
Dikotomi =  Pembagian atas dua kelompok yang saling 

bertentangan 
Dokumenter = Pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan 

penyimpanan informasi dalam bidang 
pengetahuan 

E 
Eksentrik  = Aneh; ganjil; tidak wajar: 
Esensial = Perlu sekali; mendasar; hakiki: 
Etimologis = Cabang ilmu linguistik yang mempelajari 

asal usul suatu kata 
Ekstrim = Paling ujung (paling tinggi, paling keras, dan 

sebagainya) 
Eksploitatif = Politik pemanfaatan yang secara sewenang-

wenang atau terlalu berlebihan terhadap 
sesuatu subyek 

Ekpresionis = Kecenderungan seorang seniman untuk 
mendistorsi kenyataan dengan efek-efek 
emosional.  

Empiris = Suatu sumber pengetahuan yang 
diperoleh dari observasi atau percobaan 

Emansipasi  = Istilah yang digunakan untuk menjelaskan 
sejumlah usaha untuk mendapatkan hak 
politik maupun persamaan derajat, sering 
bagi kelompok yang tak diberi hak secara 
spesifik, atau secara lebih umum dalam 
pembahasan masalah seperti itu. 

Estetis  = Salah satu cabang filsafat yang membahas 
keindahan 

Episode  = (bagian) Riwayat atau peristiwa (yang 
seakan-akan  berdiri sendiri) 
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Evaluative = Proses penilaian 
Esensi = Apanya kenyataan, yaitu hakikatnya 

F 
Fleksibel =  Lentur; mudah dibengkokkan 
Fundamental = Bersifat dasar (pokok); mendasar: 
Filosofis =  Studi tentang seluruh fenomena kehidupan, 

dan pemikiran manusia secara kritis, dan 
dijabarkan dalam konsep mendasar 

Figurative =  Kiasan atau lambing 
Filantropis  = Tindakan seseorang yang mencintai sesama 

manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga 
menyumbangkan waktu, uang, dan 
tenaganya untuk menolong orang lain 

Fragmen  = Cuplikan atau petikan (sebuah cerita, lakon, 
dan sebagainya) 

Futuristik = Terarah, tertuju ke masa depan 

G 
Gambelang = Ensembel musik yang biasanya 

menonjolkan metalofon, gambang, gendang, 
dan gong 

Genre  = Jenis, tipe, atau kelompok sastra atas dasar 
bentuknya; ragam sastra 

Gender = Sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-
laki dan perempuan yang dibentuk secara 
sosial maupun budaya. 

Generalisasi  = Kesimpulan diambil dari  sebagian 
fenomena yang diselidiki diterapkan juga 
untuk semua fenomena yang belum 
diselidiki 

Gramatikal   = Sesuai dengan tata bahasa; menurut tata 
bahasa 
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H 
Homonym  = Suatu kata yang memiliki makna yang 

berbeda tetapi lafal atau ejaan sama. 
Heroik  = Pejuang yang gagah berani, orang yang 

menonjol karena keberanian dan 
pengorbanannya dalam membela 
kebenaran. 

I 
Ilustrasi  = Hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan 

teknik drawing, lukisan, fotografi, atau 
teknik seni rupa lainnya yang lebih 
menekankan hubungan subjek dengan 
tulisan yang dimaksud daripada bentuk 

Implementasi = Pelaksanaan; penerapan 
Imperealisme = Politik yang dijalankan mengenai seluruh 

imperium 
Intertekstual =  Sebuah pendekatan untuk memahami 

sebuah Teks sebagai sisipan dari teks-teks 
lain 

Intertekstual = Sebuah pendekatan untuk memahami 
sebuah Teks sebagai sisipan dari teks-teks 
lain 

Ilusi  = Sesuatu yang hanya dalam angan-angan; 
khayalan 

Ironis = Majas yang mengungkapkan sindiran halus 
Imaji  = Sesuatu yang dibayangkan dalam pikiran; 

bayangan 
Imajiner  = Hanya terdapat dalam angan-angan (bukan 

yang sebenarnya) 
Inklusif  = Termasuk; terhitung 
Impresi  = Semacam kesan atau hasil (bekas) yang 

ditinggalkan setelah 'sesuatu' terjadi 
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Implisit  = Simpul di dalamnya; terkandung halus; 
tersirat 

Insting  = Pola tingkah laku yang bersifat turun-
temurun yang dibawa sejak lahir; naluri 

Inkonsistensi = Ketetapan dan kemantapan (dalam 
bertindak) 

Individualitas = Watak kepribadian: sikap individualitas 
sukar diubah 

K 
Kontradiksi  =   Adalah suatu pernyataan majemuk yang 

bernilai salah untuk semua 
kemungkinan dari premis-premisnya 

Koherensif = Tersusunnya uraian atau pandangan 
sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu 
dengan yang lain 

Konotasi =  Makna kultural atau emosional yang bersifat 
subjektif dan melekat pada suatu kata atau 
frasa. Sementara itu, makna eksplisit dan 
harfiah dari suatukata atau frasa disebut 
denotasi. Konotasi dapat berbentuk positif 
maupun negatif. 

Kelakar  =   Perkataan yang bersifat lucu untuk 
membuat orang tertawa (gembira) 

Kesusasteraan = Segala hasil cipta manusia dengan bahasa 
sebagai alatnya yang indah dan baik isinya, 
sehingga dapat meningkatkan budi pekerti 
manusia. 

Konotatif   =  Makna kultural atau emosional yang bersifat 
subjektif dan melekat pada suatu kata atau 
frasa 

Konvensi  = Permufakatan atau kesepakatan (terutama 
mengenai adat, tradisi, dan sebagainya) 
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Kontemplas =  Renungan dan sebagainya dengan kebulatan 
pikiran atau perhatian penuh; 

Kolektif  =  Secara bersama; secara gabungan 
Konservatif =   Bersikap mempertahankan keadaan, 

kebiasaan, dan tradisi yang berlaku 

L 
Logis =  Mempelajari kecakapan untuk berpikir 

secara lurus, tepat, dan teratur. 
Lontarak  = Aksara tradisional masyarakat Bugis-

Makassar. 
Luhung =  Mangkunegara IV menulis Serat Wedatama 

dng maksud agar orang dapat menghayati 
ilmu 

M 
Manifestasi  =  Perwujudan sebagai suatu pernyataan 

perasaan atau pendapat tindakannya itu sbg 
suatu kemarahan hatinya 

Medium  = Membawa sesuatu  dalam pengertian yang 
paling populer, dari informasi, umumnya 
gagasan manusia. 

Mencibir = Menganjurkan bibir bawah ke depan untuk 
menyatakan tidak senang (mengejek, 
mencemoohkan) 

Metafora = Suatu peletakan kedua dari makna asalnya, 
yaitu makna yang bukan 
mengunakan kata dalam arti sesungguhnya, 
melainkan sebagai kiasan yang berdasarkan 
persamaan dan perbandingan. 

Monumental   = Bersifat menimbulkan kesan peringatan 
pada sesuatu yang agung 
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Marginalisasi. = Usah membatasi peran terhadap kelompok 
tertentu, menempat kan atau menggeser 
kepinggir.  

N 
Nostalgik = Kerinduan (kadang-kadang berlebihan) 

pada sesuatu yang sangat jauh letaknya atau 
yang sudah tidak ada sekarang 

Noninteraktif = Bersifat saling melakukan aksi; antar-
hubungan; saling aktif;  

Normative =  Berpegang teguh pada norma; menurut 
norma atau kaidah yang berlaku 

O 
Ontology  = Salah satu kajian filsafat yang paling kuno 

dan berasal dariYunani. Studi tersebut 
membahas keberadaan sesuatu yang 
bersifat konkret 

Otentik =   Dapat dipercaya 

P 
Parameter =  kuran seluruh populasi dalam penelitian 

yang harus diperkirakan dari yang terdapat 
di dalam percontoh 

Pesimistik =  orang yang bersikap atau berpandanga tidak 
mempunyai harapan baik (khawatir kalah, 
rugi, celaka)     

Protagonist = tokoh yang melawan antagonis 
Poststruktural = Mengandung pengertian kritik maupun 

penyerapan. Menyerap berbagai aspek 
linguistic structural sambil menjadikannya 
sebagai kritik yang dianggap mampu 
melampaui struktural  
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Privilege  = Hak atau imunitas atau mamfaat yang hanya 
di nikmati segelintir orang 

Praduga  =   Anggapan tentang sesuatu tanpa (harus) 
membuktikannya terlebih dahulu; 
prasangka 

Pengucilan = Suatu tindakan pemutusan hubungan sosial 
oleh masssyarakat atau sekelompok orang 
terhadap seseorang atau sekelompok kecil 
orang lainnya.  

Pragmatik = Berkenaan dengan syarat-syarat yang 
mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian 
bahasa dalam komunikasi   

R 
Ras = Suatu sistem klasifikasi yang digunakan 

untuk mengkategorikan manusia dalam 
populasi atau kelompok besar dan berbeda 
melalui ciri fenotipe, asal usul geografis, 
tampang jasmani dan kesukuan yang 
terwarisi. 

Romansa = Novel atau kisah prosa yang berciri khas 
tindakan kepahlawanan, kehebatan, dan 
keromantisan dengan latar historis atau 
imajiner. 

Retoris =  Majas yang berupa pertanyaan yang 
sebenarnya tidak perlu dijawab. Karena 
jawaban atau maksud si penanya sudah 
terkandung dalam pertanyaan tersebut. 
  

Retorika  = Sebuah teknik pembujuk-rayuan secara 
persuasi untuk menghasilkan bujukan 
dengan melalui karakter pembicara, 
emosional atau argument 
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Refleksi = Gerakan, pantulan di luar kemauan 
(kesadaran) sebagai jawaban suatu hal atau 
kegiatan yang datang dari luar 

Reseptif = Terbuka dan tanggap terhadap pendapat, 
saran, dan anjuran orang lain; 

Relefansi = Hubungan; kaitan 
Ranah  = Kombinasi antara partisipan, topik, dan 

tempat (misalnya keluarga, pendidikan, 
tempat kerja, keagamaan, dan sebagainya) 

Relevansi  = Hubungan; kaitan: 
Religiusitas = Pengabdian terhadap agama; kesalehan 
Realist = Orang yang dalam tindakan, cara berpikir, 

dan sebagainya selalu berpegang atau 
berdasarkan pernyataan 

S 
Semantic  = Cabang linguistik yang mempelajari arti atau 

makna yang terkandung pada suatu bahasa, 
kode, atau jenis representasi lain. 

Seluk-beluk   = Sangkut-paut (berbagai-bagai pertalian, 
seperti pertalian kekeluargaan, utang 
piutang 

Sentimental   = Pendapat atau pandangan yang didasarkan 
pada perasaan yang berlebih-lebihan 
terhadap sesuatu (bertentangan dengan 
pertimbangan pikiran 

Spontanitas  = Perbuatan yang wajar, bebas dari pengaruh 
orang lain dan tanpa pamrih 

Slang = Ragam bahasa tidak resmi dan belum baku 
yang sifatnya musiman. Biasanya digunakan 
oleh kelompok sosial tertentu untuk 
berkomunikasi internal agar yang bukan 
anggota kelompok tidak mengerti 

Subtil = Menampakkan keindahan dalam bentuknya 
yang tertinggi; amat indah; mulia; utama  
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Stereotip =  Bentuk tetap tidak berubah; klise. 
Social kultural  = Berkenaan dengan segi sosial dan budaya 

masyarakat  
Spiritual  = Berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan 

(rohani, batin) 
Spiritual  = Berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan 

(rohani, batin) 
Sintesis  = Suatu integrasi dari dua atau lebih elemen 

yang ada yang menghasilkan suatu hasil 
baru 

Sirik   =  Sikap iri, dengki, melihat orang lain 
mempunyai kelebihan yang dia tidak 
memilikinya 

Satire =  Gaya bahasa untuk menyatakan sindiran 
terhadap suatu keadaan atau 
seseorang. Satire biasanya disampaikan 
dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi. 
Istilah ini berasal dari frasa bahasa Latin 
satira atau satura (campuran makanan). 

Semiotic = Studi tentang makna keputusan. Ini 
termasuk studi tentang tanda-tanda dan 
proses tanda (semiosis), indikasi, 
penunjukan, kemiripan, analogi, metafora, 
simbolisme, makna, dan komunikasi. 

Subordinasi = Hubungan antara klausa terikat dan klausa 
bebas dalam sebuah kalimat 

T 
Tekstual = Kondisi di mana suatu keadaan terjad  
Transformasi = Perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan 

sebagainya)  
Trianggulasi = Teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 
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itu untuk keperluan pengecekan atau 
sebagai pembanding terhadap data itu. 

Tematis = Bersangkutan dengan tema  
Totalitarianis = Bentuk pemerintahan dari suatu negara 

yang bukan hanya selalu berusaha 
menguasai segala aspek ekonomi dan politik 
masyarakat, tetapi juga selalu berusaha 
menentukan nilai-nilai 'baik' dan 
'buruk' dari prilaku, kepercayaan dan 
paham darimasyarakat 

Validitas = SIFAT benar menurut bahan bukti yang ada, 
logika berpikir, atau kekuatan huk 

Visual  = Dapat dilihat dengan indra penglihat (mata 
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