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    BAB I  
 

 

IHWAL SASTRA : PENGERTIAN, GENRE, STRUKTUR, ISI, 
DAN FUNGSI 

 

1.1 Pengertian Sastra dan Genre Sastra 

Hakekat sastra selalu dikaitkan dengan ekspresi sastra, baik 
lisan maupun tulisan. Dikatakan demikian, karena sastra sebagai 
suatu bentuk hasil budaya tidak terlepas dari kreasi penciptanya 
yang cenderung dinamis; dalam arti ekspresi sastra selalu 
memberi kemungkinan berubah dari jaman ke jaman. Pengertian 
ini selaras dengan pendapat yang menyatakan, bahwa sastra pada 
hakekatnya adalah suatu kegiatan kreatif (Wellek dan Warren, 
1990: 3), yang di samping itu juga sastra pada hakekatnya 
dipandang pula sebagai seperangkat aturan unik yang terkadang 
memungkinkan aturan baru melengkapinya (Alastair Fowler, 
1982; 2: In the Brahminical version of this nation, literature is get as 
uniqecanon, to which new members occasionally gain admittance). 

Kecenderungan yang ditunjukkan oleh realita sastra di atas 
berkontribusi langsung terhadap sifat terbuka yang ditunjukkan 
karya sastra melalui pengintegrasiannya terhadap berbagai 
pandangan baginya yang bersifat relatif. Kerelatifan tersebut 
digambarkan Teeuw sebagai berikut. 

Yang disebut sastra dalam suatu masyarakat belum tentu 
diakui sastra oleh masyarakat lain.… Jadi, jawab pertanyaan: 
apakah sastra?, pertama-tama tergantung dari konvensi sosio-
budaya yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Itulah faktor 
utama mengapa memberikan definisi sastra yang universal 
tidak mungkin, barangkali tidak pernah akan mungkin. Objek 
penelitian yang kita sebut sastra adalah objek yang 
dinamiknya ditentukan oleh syarat-syarat dan norma-norma 
kemasyarakatan yang berbeda-beda (1982: 9). 
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Walaupun Teeuw menggambarkan sastra seperti itu, di sisi 
lain beliaupun memberi jalan, bahwa dalam pendekatan modern 
sastra dan karya sastra pertama-tama ingin dipertahankan dalam 
hakikatnya yang paling mendasar, yaitu sebagai tindak 
komunikasi tempat segala faktor yang ikut memainkan peranan 
dalam komunikasi harus diperhitungkan dan diberikan tempat 
yang selayaknya. 

Sebagai suatu tindak komunikasi, karya sastra adalah suatu 
bentuk komunikasi yang khas: “pesapa” dapat hadir, dapat juga 
tidak hadir, dapat seorang atau lebih. Terutama, bila karya sastra 
itu tertulis. Ciri karya sastra tulis ialah dapat dibaca pada waktu 
dan tempat yang jauh jaraknya dari waktu dan tempat 
penciptanya. Dengan demikian, hubungan antara pengarang/ 
pencerita dan pembaca karyanya bersifat khas (Panuti Sudjiman, 
1993: 6 – 7). 

Sebagaimana diungkapkan di atas, bahwa sastra merupakan 
wujud kreativitas manusia yang bermediakan bahasa, dan 
memiliki tindak komunikasi yang khas, maka pertanyaan yang 
muncul kemudian adalah: apakah karya sastra itu? 

Di bawah ini dikemukakan beberapa pandangan. Panuti 
mengemukakan, bahwa karya sastra adalah wacana khas yang di 
dalam ekspresinya menggunakan bahasa dengan memanfaatkan 
segala kemungkinan yang tersedia. (1993: 7). Sementara itu, ada 
pula pernyataan lain yang mengutarakan, bahwa karya sastra 
(literary work) adalah gejala komunikasi khas berupa teks susastra 
yang mengandung unsur semantis dan unsur artistik tertentu. 
Sebagai gejala komunikasi khas, karya sastra bertalian dengan (i) 
penutur, (ii) teks susastra atau literary text, (iii) unsur semantis, 
(iv) unsur artistik, dan (v) penanggap. (Aminuddin, 1990: 112). 
Selanjutnya Teeuw mengemukakan beberapa ciri khas yang 
dimiliki suatu sastra, yaitu: 
1) teks sastra merupakan keseluruhan yang berhingga, yang 

tertutup, yang batasnya (awal dan akhirnya) diberikan dengan 
kebulatan makna. Malahan teks itu sendiri merupakan 
pandangan dunia yang koheren, bulat; 
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2) dalam teks sastra ungkapan itu sendiri penting, diberi makna, 
disemantiskan segala aspeknya; barang buangan dalam 
pemakaian bahasa sehari-hari, “sampah bahasa” (bunyi, irama, 
urutan kata dan lain-lain) yang dalam percakapan begitu 
dipakai begitu terbuang (asal komunikasi telah berhasil), dalam 
karya sastra tetap berfungsi, bermakna, malahan semuanya 
dimaknakan dan dipertahankan maknanya; 

3) dalam menampilkan ungkapan itu (foregrounding of the 
utterance) karya sastra pada satu pihak terikat pada konvensi, 
tetapi di pihak lain ada kelonggaran dan kebebasan untuk 
mempermainkan konvensi itu, untuk memanfaatkannya secara 
individual, malahan untuk menentangnya walaupun dalam 
penentangan itupun pengarang masih terikat. (1991:3-4). 
 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat 
dirumuskan pengertian mengenai karya sastra sebagai berikut: 
pertama, karya sastra merupakan suatu teks yang memiliki ciri 
penggunaan bahasa yang tersendiri, (artistik) dalam upaya 
menyuguhkan kebulatan makna yang terkandung di dalamnya; 
kedua, karena teks sastra lebih menonjolkan isi (adanya unsur 
bahwa sastra memandang segala sesuatu secara koheren), maka 
teks sastra cenderung bersifat “transaksional” antara pengarang 
dan pembacanya; ketiga, teks sastra dari waktu ke waktu 
cenderung menunjukkan perubahan; keempat, teks sastra 
berkaitan erat dengan sosio-budaya yang melingkupinya, serta 
publik penikmatnya. 

 Setiap karya sastra selalu muncul dalam karakter jenis satra 
(genre sastra) yang dipilih pengarangnya. Wellek dan Warren 
menyarankan, bahwa genre harus dilihat sebagai pengelompokan 
karya sastra, yang secara teoretis didasarkan pada bentuk luar 
(matra atau struktur tertentu) dan pada bentuk dalam (sikap, 
nada, tujuan, dan yang lebih kasar isi, dan khalayak pembaca) 
(1990: 306 – 307). Di samping itu Fowler pun berpendapat, bahwa 
“… if literature is generically organized, genres are likely to have 
some taxonomic application. The main value of genre is not 
classificatory. The literary genre, more over, is a type of special 
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sort.” (1982: 37 – 38 : Jika sastra diorganisasikan secara umum, 
genre mungkin mempunyai beberapa penerapan taksonomik. 
Nilai utama genre bukan pada penggolongan. Genre sastra adalah 
tipe sastra yang memiliki jenis yang khas). 

Selanjutnya Cairns, dalam Fowler mengungkapkan, bahwa 
“Every genre can be tought of as having a set of primary or 
logically necessary elements which in combination distinguish that 
genre from every other genre,” (1982, 39 : setiap genre memikirkan 
seperangkat unsur utama atau unsur logis yang penting, yang 
dalam penggabungan unsur-unsurnya itu berbeda antara genre 
yang satu dari genre yang lainnya). Dari ungkapan itu dapat 
dikatakan, bahwa genre yang satu berbeda dari genre lainnya, dan 
tiap genre itu harus dipisahkan satu sama lain dan tidak boleh 
dicampurkan. Kenyataan ini menunjukkan kepada kita, bahwa 
dalam genre dituntut suatu kesatuan nada yang ketat, kemurnian 
pada gaya tertentu, konsentrasi pada emosi tunggal, juga pada 
plot dan tema tunggal. Kesatuan seperti itu tidak terlepas dari 
dasar pembentukannya, dari bentuk luar (struktur) dan dari dalam 
(nada, tujuan, dan sebagainya). Jadi suatu genre memiliki suatu 
ciri karya tertentu. Ciri yang dimiliki oleh suatu karya itu sangat 
bergantung pada konvensi yang berlaku pada 
sosiokemasyarakatan tertentu. Hal ini sesuai dengan uraian yang 
dikemukakan Wellek dan Warren yang mengatakan: 

Jenis sastra bukan sekedar nama, karena konvensi sastra yang 
berlaku pada suatu karya membentuk ciri karya tersebut … 
Jenis sastra adalah suatu “lembaga” seperti halnya gereja, 
universitas, atau negara. Jenis sastra hidup; tidak seperti 
binatang atau bangunan atau istana negara, tetapi seperti 
sebuah institusi. Orang dapat bekerja, mengekspresikan diri, 
melalui institusi, dan orang juga dapat menciptakan institusi-
institusi baru. Orang dapat bertindak sejauh mungkin tanpa 
mengikuti kebijaksanaan atau ritual institusi tertentu, atau 
orang dapat masuk dalam suatu institusi lalu mengubah 
institusi tersebut,” (1990: 298 – 299). 
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Berdasarkan gambaran yang dikemukakan itu, maka dapat 
dikatakan, bahwa genre – konvensi genre, dapat berubah sesuai 
dengan kehendak orang yang menggunakannya, sehingga ketika 
yang bersangkutan menciptakan karya baru, maka 
memungkinkan kategori suatu genre memiliki pergeseran, baik 
bentuk luarnya, maupun bentuk dalamnya. 

Didasari oleh kenyataan di atas, maka setiap pengarang mesti 
mengenal karakteristik dari genre sastra atau jenis sastra itu 
sendiri. Luxemburg dalam Dick Hartoko mengungkapkan, bahwa 
Aristoteles berpendapat adanya dua jenis sastra, yakni yang 
bersifat cerita dan yang bersifat drama. Teks-teks yang 
menampilkan satu orang juru bicara saja, yang kadang-kadang 
dapat mengajak tokoh-tokoh lain untuk membuka mulutnya, 
tetapi yang pada pokoknya merupakan sang dalang tunggal, 
termasuk jenis naratif. Teks-teks yang menampilkan berbagai 
tokoh dengan ungkapan bahasa mereka sendiri-sendiri termasuk 
jenis dramatik (1989: 108). Sementara itu, Francis Cairns’ 
membedakannya atas epik, lirik, elegi, dan epitel (1982: 38: Francis 
Cairns’ distinguished form “classcification of literature interms of 
from as … epic, lyric, elegy, or epistle.”) Dua pernyataan tentang 
jenis sastra di atas, dikuatkan pula oleh Wellek dan Warren, yang 
mengungkapkan, bahwa Aristoteles dan Horace memberikan 
dasar klasik untuk pengembangan teori genre. Dari mereka kita 
mendapat penggolongan dua jenis utama sastra, yaitu tragedi dan 
epik. Tapi paling tidak Aristoteles juga menyadari akan adanya 
perbedaan mendasar antara drama, epik dan lirik (1990: 300). 

Ketiga pendapat di atas, satu sama lain saling memberikan 
peluang pengelompokkan, tetapi seperti yang telah diutarakan di 
atas, bahwa yang utama dalam genre sastra atau jenis sastra ini 
bukan pada pengelompokkannya, tetapi pada keunikan atau 
kekhasan unsur yang membentuknya, baik secara struktur 
maupun isinya. Dengan demikian, pengenalan suatu jenis sastra 
yang terkandung dalam suatu karya bergantung pada seorang 
pengarang mengikuti suatu konvensi jenis sastra tertenu. Yang 
terpenting dalam hal ini, adalah kapan suatu karya sastra memiliki 
konvensi yang dimiliki oleh jenis sastra tertentu, dan kapan pula 
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suatu karya sastra dikatakan memiliki jenis yang berbeda dengan 
jenis sastra sebelumnya. 

 

1.2 Struktur Sastra 

Kata “struktur” dalam struktur sastra dimaksudkan sebagai 
suatu istilah yang lazim digunakan bagi aspek-aspek sastra yang 
tersusun secara sistematis dalam suatu karya sastra. Namun 
demikian, Teeuw berpendapat lain bahwa konsep struktur dalam 
uraian mengenai sastra mempunyai ambiguitas yang adakalanya 
mengelirukan, sebab istilah struktur dipakai pada dua tataran 
yang cukup berbeda dan yang tidak dicampurbaurkan: tataran 
sistem sastra dan tataran karya sastra (1988: 140). Selanjutnya, 
Teeuw pun berpikiran, bahwa struktur bahasa yang pada 
prinsipnya sesuai dengan struktur sastra adalah struktur pada 
tataran bahasa sebagai kompetensi. Untuk itu Teeuw 
memanfaatkan definisi Jean Piaget, yang menurut parafrase 
Hawkes menunjukkan tiga asepk konsep struktur sebagai berikut: 
a. the idea of wholeness, internal coherence: its constituent parts 

will conform to a set of intrinsic laws which determine its 
nature and theirs; 

b. the idea of transformation: the structure is capable of 
transformational procedures, whereby new material is 
constantly processed by and through it; 

c. the idea of self – regulation: the structure makes no appeals 
beyond itself in order to validate its transformational 
procedures, it is sealed off from reference to other systems 
(Hawkes dalam Teeuw, 1998, 141: a. gagasan keseluruhan, 
koherensi intrinsik: bagian-bagiannya menyesuaikan diri degan 
seperangkat kaidah intrinsik yang menentukan baik 
keseluruhan struktur maupun bagian-bagianya; b. gagasan 
tranformasi: struktur itu menyanggupi prosedur-prosedur 
transformasi yang terus-menerus memungkinkan 
pembentukan bahan-bahan baru; c. gagasan regulasi diri: 
struktur tidak memerlukan hal-hal di luar dirinya untuk 
mempertahankan prosedur transformasinya; struktur itu 
otonom terhadap rujukan pada sistem-sistem lain). 



Ihwal Sastra 
 

 7 

Jadi, bahasa merupakan keseluruhan yang bulat, yang anasir-
anasirnya pada berbagai lapisan berjalin menurut kaidah-kaidah 
tertentu, yang atas kaidah tersebut pemakainya dapat 
menciptakan bahan-bahan baru. Hal demikian lebih 
menampakkan, bahwa bahasa mengandung potensi perubahan 
untuk menerima dan mencerminkan bahan-bahan baru tanpa 
memerlukan sistem atau bahan di luar bahasa itu. Kenyataan 
inilah yang membuat pikiran Teeuw menyatakan, bahwa tataran 
bahasa yang demikian, struktur bahasa sesuai dengan struktur 
sastra. 

Dengan demikian, struktur sastra terdiri atas unsur-unsur 
yang berkaitan satu sama lain dan menciptakan bahan-bahan baru, 
yang bahan baru itu pun tidak terlepas dari hal yang dirujukinya, 
yaitu konvensi sastra yang mengikatnya. Unsur-unsur apa yang 
tersedia dalam sastra? Terry Eagleton mengungkapkan sebagai 
berikut: 

The Formalists started out by seeing the literary work as a 
more or less arbitrary assemblege of “devices”, and only later 
came to see these devices as interrelated elements or 
“functions” within a total textual system. “Devices” included 
sound, imagery, rhythm, syntax, metre, rhyme, narrative 
techniques, in fact the whole stock of formal literary elements 
(1983: 3: Kaum Formalis memulainya dengan melihat karya 
sastra sebagai kumpulan sarana yang abitrer, dan alat-alat 
atau sarana-sarana itu hanya dilihat sebagai hubungan antara 
anasir-anasir atau “fungsi-fungsi” dengan sistem tekstual 
secara total. Yang termasuk sarana-sarana itu adalah bunyi, 
pencitraan, ritma, kalimat, matra, rima, teknik-teknik naratif, 
yang sebenarnya merupakan anasir-anasir yang tersedia 
dalam sastra formal). 
 

Hal yang dilihat dan menjadi dasar pandangan kaum 
Formalis terhadap anasir-anasir yang membangun karya sastra 
secara jelas menekankan, bahwa antara anasir tersebut memberi 
makna keseluruhan bagi sistem tekstual secara total. Dengan 
demikian untuk menginterpretasikan satu anasir dalam suatu teks 
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atau karya mesti dimulai dan dikaitkan dengan anasir pembentuk 
lainnya yang terdapat dalam karya itu. Oleh karena itu suatu teks 
yang dibaca mempunyai kesatuan, keseluruhan, kebulatan makna, 
dan koherensi intrinsik. 

Asumsi keseluruhan di atas sesuai dengan konsep struktur 
yang paling mendasar, yaitu totalitas. Pernyataan ini seperti yang 
dikemukakan Ann Jefferson sebagai berikut: 

First, the essensial feature of the Prague School definiton of 
structure is its totality. This encourages a teleological or 
hierarchical view of the relation between the elements of the 
structure on the one hand, and its existence as a closed totality 
on the other: the parts are subordinated to the whole in a 
manner that conflicts with the principle of difference. 
Similarly, being closed and self – contained, the structure 
implies a concentric form of organization with the centre as 
the organizing agent which would then be exempt form the 
play of differences which, instead, it appears to control. Third, 
the structural emphasis on form, which was originally to 
dispose of the objects of content, leads to the possibility of 
treating form itself as an object, so ignoring any differential 
value. And finally, the structuralist view of structures is 
supported by the Saussurean distinctinn between synchrony 
and diachrony which itself has a certain logocentris 
resonance. Structures are presumed to be synchronocally 
organized, and this implies that their elements are all 
simultaneously present (1989: 115: Pertama, ciri penting 
pengertian struktur Aliran Prague adalah konsep 
keseluruhan. Ini mendorong pandangan teleologis dan secara 
hierarkis tentang hubungan antara anasir-anasir struktur di 
satu pihak, dan perwujudannya sebagai satu keseluruhan 
yang tertutup di pihak lain; bagian-bagiannya adalah terkait 
erat dengan keseluruhannya dengan cara yang bertentangan 
dengan differance. Oleh sebab sifatnya yang tertutup dan 
serba lengkap itu, maka secara tidak langsung menunjukkan 
bahwa struktur adalah suatu bentuk organisasi sepusat 
dengan pusatnya sebagai wakil/perantara organiasi yang 
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dikecualikan dari peranan perbedaan yang tampaknya seperti 
menguasainya. Ketiga, penekanan terhadap struktur bentuk, 
yang pada asalnya dirancang untuk menyingkirkan obyek 
kandungan, telah membawa kemungkinan menyifatkan 
bentuk itu sendiri sebagai suatu objek, juga mengabaikan 
beberapa nilai yang berbeda. Dan akhirnya, pandangan kaum 
strukturalis tentang struktur telah didukung oleh perbedaan 
Saussurean di antara sinkroni dan diakroni yang dengan 
sendirinya mempunyai gema logosentrik yang tertentu. 
Struktur diandalkan sebagai yang diatur secara sinkronik, dan 
ini secara tidak langsung membayangkan seolah-olah segala 
unsurnya berwujud secara serentak). 

 

Didasari oleh kosepsi di atas, maka prinsip telaah struktur di 
sini adalah penganalisaan, pembongkaran dan pemaparan 
secermat mungkin, seteliti, semendetail, dan semendalam 
mungkin tentang keterkaitan dan keterjalinan semua anasir dan 
aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna 
menyeluruh. Jadi, yang penting dalam analisis struktur adalah 
sumbangan yang diberikan oleh semua gejala (pencitraan, atau 
imaji, kalimat, teknik-teknik naratif; aspek ruang, waktu, 
perwatakan, point of view dan sebagainya) pada keseluruhan 
makna, dalam keterkiatan dan keterjalinannya juga dan justru 
antara bagian tataran. 

 

1.3 Isi Sastra 
Sastra sebagai suatu bentuk tindak komunikasi yang khas, 

memiliki kandungan isi yang tak berhingga tentang hidup dan 
kehidupan manusia. Yang menjadi isi kesusasteraan itu bisa 
beragam, seperrti yang dikemukakan oleh Ann Jefferson: “The 
question of ideas in literature could be regarded as one aspect of 
the question of reality, being part of literatures’s ‘content’, and it 
was an issue that the Formalist themselves were particularly keen 
to confront (1989: 31: Persoalan tentang gagasan dalam 
kesusasteraan bolehlah dianggap sebagai satu aspek persoalan 
tentang realiti, yang menjadi sebahagian dari ‘isi’ kesusasteraan, 
dan merupakan isu yang ingin sekali dihadapi oleh golongan 
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Formalis sendiri). Hal yang diutarakan di atas menyatakan, bahwa 
gagasan dalam sastra merupakan sebahagian dari isi 
kesusasteraan. 

Gagasan sebagai suatu isi kesusasteraan dapat 
menggambarkan pikiran, perasaan, kehendak, renungan si 
pengarangnya. Gagasan pengarang yang demikian itu disusun 
berdasarkan rangkaian peristiwa yang dikaitkan secara logis dan 
kronologis. Kondisi demikian bisa terjadi dalam berbagai jenis 
sastra. 

Rangkaian peristiwa yang berisi gagasan si pengarang itu 
tampil dalam ekspresi bahasa pilihannya, sehingga dari bahasa 
yang digunakan itu muncul lukisan situasi bahasa yang khas, yang 
dimiliki oleh setiap pengarangnya. Berdasarkan itu, maka 
pembicaraan isi sastra berkisar pada lukisan situasi yang dijumpai 
dalam bahasa yang digunakan pengarangnya melalui karyanya, 
baik hikayat maupun novel. Bahasa yang digunakan pada masing-
masing karya sastra itu melukiskan situasi yang beragam, sesuai 
dengan sosio-budaya yang diciptakan pengarangya. 

Oleh karena bahasa merupakan unsur dominan dalam 
membicarakan isi yang terkandung dalam suatu karya sastra, 
maka penting dibahas tentang karakteristik bahasa khas sastra. 

Roger Webster mengatakan, bahwa Language is the basic 
material of literature in the broadest and narrowest sense of the 
category, and therefore should display particular characteristic 
which define its ‘literariness’ when we are dealing with literary 
discourse (1990: 30: bahasa merupakan materi dasar kesusasteraan 
baik dalam pengertian luas maupun sempit, dan oleh karena itu 
harus memperlihatkan karakteristik khusus khas ‘sastra’ bila kita 
berhubungan dengan wacana sastra). 

Sementara itu kaum Formalis melihat bahasa sastra sebagai 
“… as a set of deviation from a norm, a kind of linguistic violence: 
literature is a ‘special’ kind language, in contrast to the ‘ordinary’ 
language we commonly use,’ (Eagleton, 1983:4: bahasa sastra 
sebagai seperangkat penyimpangan dari kaidah bahasa, suatu 
jenis kehebatan bahasa, yang berbeda dalam penggunaan bahasa 
biasa). 
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Apa yang dikemukakan mengenai keberadaan bahasa yang 
digunakan sebagai media sastra oleh kaum Formalis di atas lebih 
menonjolkan kekhasan yang biasa orang mengatakannya sebagai 
ciri umum bahasa sastra. Pemakaian bahasa itu dianggap 
menyimpang dari bahasa sehari-hari dan bahasa yang normal. Hal 
demikian dipertanyakan oleh Teeuw: Apakah pendapat ini benar? 
Apakah mungkin kita batasi sastra atau setidak-tidaknya puisi atas 
dasar gejala kebahasaan yang khas terdapat dalam bentuk sastra 
itu? (1988: 70). Apalagi bila kita perhatikan pendapat Webster, 
yang di antaranya menyatakan bahwa bahasa sastra itu adalah 
suatu jenis kehebatan atau keluarbiasaan bahasa. Betapa sukar 
untuk mengatakan secara tepat apakah keanehan dan 
keluarbiasaannya. Lagi pula tidak segala macam puisi pemakaian 
bahasanya menyimpang dari yang disebut bahasa sehari-hari. Dan 
untuk prosa seringkali lebih sulit lagi membuat pembatasan 
keistimewaan pemakaian bahasa terhadap bahasa normal. 

Jawaban untuk itu jelas memerlukan penelitian yang khusus, 
sebab sastra sebagai gejala kemasyaratan dapat dikatakan 
merupakan gejala universal. Hanya untuk sementara ada baiknya 
digarisbawahi pendapat Teeuw sebagai berikut: 

Pertanyaan apakah karya sastra, hanya dapat dijawab dalam 
masyarakat tertentu berdasarkan konvensi-konvensi yang 
dalam masyarakat itu berlaku untuk sastra dan konvensi itu 
sebagian besar bukanlah konvensi kebahasaan. Tetapi 
pendekatan Jakobson memberi kemungkinan untuk meneliti 
kekhasan pemakaian bahasa dalam karya-karya yang telah 
terbukti sifat kesastraannya dan untuk memerincikan syarat-
syarat dan kondisi-kondisi kebahasaan yang dalam 
masyarakat itu berlaku untuk sastra. (1988: 93). 
 

Dalam hubunga4,.nnya dengan upaya meneliti kekhasan 
pemakaian bahasa dalam karya-karya kesusasteraan, Teeuw 
menyarankan bahwa pandangan Jakobson memberi kemungkinan 
ke arah penelitian serupa itu. Antara lain Jakobson mengatakan, 
bahwa fungsi puitik bahasa ialah pemusatan perhatian pada pesan 
demi pesan itu sendiri, atau keterarahan ke pesan itu sendiri 
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(Teeuw, 1988: 73). Fungsi puitik bahasa di atas adalah salah satu 
fungsi dari keenam fungsi bahasa yang dikemukakan Jakobson, 
yang lima fungsi lainnya mencakup emotif, referensial, fatik, 
metalingual, dan konatif. Dibandingkan dengan lima fungsi 
bahasa itu, Jakobson berpendapat, bahwa fungsi puitik tidak biasa 
terdapat dalam pemakaian bahasa keseharian, tetapi tidak 
menutup kemungkinan pula fungsi-fungsi lain pun hadir dalam 
karya sastra. Hanya di sini, Jakobson menyimpulkan bahwa fungsi 
puitik bahasa sebagai suatu yang menandai kekhasan sifat sastra, 
atau istilah lainnya litterariness; khususnya puisi, Dalam fungsi 
puitik bukanlah referensi , acuan di luar ungkapan itu yang 
penting, tetapi kata, pemakaian bahasa itu sendiri yang menjadi 
pusat perhatian walaupun fungsi-fungsi lain bukan tidak ada 
dalam suatu karya kesusasteraan. 

Dan akhirnya, Teeuw menegaskan, bahwa ada dua prinsip 
universal yang utama, yang berfungsi dalam kode bahasa sastra, 
yaitu prinsip ekuivalensi atau kesepadanan, dan prinsip deviasi 
atau penyimpangan (1991: 71). 

 

1.4 Fungsi Sastra 

Uraian di atas telah memberi gambaran sastra secara koheren. 
Tentunya, bila kita berbicara tentang sastra secara koheren, maka 
fungsi dan sifatnya tidak dapat dipisahkan. Dalam kaitannya 
dengan ini, Wellek dan Warren mengemukakan, kalau suatu karya 
sastra berfungsi sesuai dengan sifatnya, kedua segi tadi 
(kesenangan dan manfaat) bukan hanya harus ada, melainkan 
harus saling mengisi. Kesenangan yang diperoleh dari sastra 
bukan seperti kesenangan fisik lainnya, melainkan kesenangan 
yanglebih  tinggi, yaitu kontemplasi yang tidak mencari 
keuntungan. Sedang manfaatnya keseriusan, bersifat didaktis 
adalah keseriusan yang menyenangkan, keseriusan estetis, dan 
keseriusan persepsi (1990: 26 – 27). 

Permasalahan yang kini dihadapi adalah: apakah sastra 
mempunyai satu fungsi atau beberapa fungsi? Untuk menjawab 
ini, Wellek dan Warren menyarankan dengan bijaksana, bahwa 
jika kita ingin memperlakukan sastra atau puisi secara serius, 
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seharusnya ada fungsi atau manfaat sastra yang cocok untuk 
sastra sendiri. (1990: 27). Dengan kata lain fungsi utamanya adalah 
kesetiaan pada sifat-sifatnya sendiri. 

Sementara itu, dalam hal ini Teeuw melihat adanya dua buah 
fungsi karya sastra yang menentukan persepsi pembaca, yaitu: 
a. fungsi otonom puitiknya, yang terlaksana lewat kemampuan 

kode sastra berdasarkan pengetahuannya dan pengalamannya 
sebagai pembaca sastra. 

b. fungsi komunikatif yang pelaksanaannya oleh pembaca 
ditentukan oleh situasinya sebagai anggota masyarakat tertentu 
(1991: 62). 
 

Kedua fungsi penentu itu pada prakteknya menuju pada 
penjelajahan kita dalam menelusuri fungsi utama sastra yang setia 
terhadap masing-masing sifat kesasteraannya sendiri. 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA I 
 
 

Permasalahan 
 

1. Jelaskan pengertian Sastra ? 
2. Jelaskan perbedaan drama dan teks naratif ? 
3. Apa judul prosa/ drama yang saudara baca ? 
4. Buktikan bahwa prosa/ drama tersebut sesuai dengan hakikat 

drama/ teks naratif ! 
5. Mengapa karya sastra dianggap oleh kaum formalis sebagai 

kumpulan drama yang abitrer ? dan apa yang termasuk drama 
tersebut ? 

6. Apa yang dimaksud konsep totalitas dalam struktur ? 
7. Apa yang dimaksud dengan pernyataan Teeuw yang 

mengatakan bahwa ada dua prinsip universal yang utama, 
yang berfungsi dalam kode bahasa sastra, yaitu prinsip 
ekuivalensi atau kesepadanan dan prinsip deviasi atau 
penyimpangan. 
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  BAB II  
 
 

PROSA FIKSI 
 

2.1 Novel 
2.1.1 Pengertian 

Novel pada mulanya dikatakan sebagai cerita yang 
bertopikkan masalah percintaan, sedangkan kini yang ditekankan 
ialah perkembangan alur yang tertentu panjangnya (Ikram, 1988: 
28). Di sisi lain novel dianggap sebagai jenis sastra yang sedikit 
banyak memberikan gambaran tentang masalah kemasyarakatan 
(Damono, 1979: 3). Oleh karena itu, cukup logis bila Wellek dan 
Warren menyatakan, bahwa novel juga dianggap sangat berjasa 
mengungkapkan kehidupan batin tokoh-tokohnya (1990). 

Selanjutnya, penting pula dipertimbangkan batasan novel 
yang dikemukakan oleh Ian Milligan sebagai berikut: “The 
conventional definition of a novel tells us that it is a work of 
fiction, of not less than fifty thousand words, written in prose,” 
(1984: 7: secara konvensional novel didefinisikan sebagai suatu 
bentuk fiksi, yang paling sedikit memuat lima puluh ribu kata, 
ditulis dalam prosa). Sementara itu Clara Reeve dalam Wellek dan 
Warren, menyatakan: “The novel is a picture of real life and 
manner, and of the time in which it is witten”, (1990: 282: Novel 
adalah gambaran dari kehidupan dan perilaku yang nyata, dari 
zaman pada saat novel itu ditulis). 

Pada pandangan berikutnya Jeremy Hawthorn memandang 
novel secara menyeluruh, yakni: 
According to the Oxford English dictionary a novel is a fictions 
prose narrative or tale of considerable length (now usually one 
long enough to fill one or more volumes) in which characters and 
actions representative of the real life of post or present times are 
portrayed in a plot of more or less complexity. 
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a) The novel is fictitions – ficyions, as we often refer to it. It depicts 
imaginary characters and situations. A novel may include 
reference to real placec, people and events, but it cannot contain 
only such references and remain a novel. However, even 
though its characters and action are imaginary they are in some 
sense representative of real life as the dictinary definition has it; 
although fictional they be or an important resemblance to the 
real. 

b) The novel is in prose rather than verse, although novels can 
well include very ‘poetic’ elements sofar as their language is 
concerned … nevertheless the fact that the novel is in prose 
helps to establish that sense of ‘real life’ – of recognizable every 
day existence – that is the preserve of the genre. 

c) The novel is a narrative: in other words it is in some sense a 
‘telling’ rather than an ‘enacting’, and this distinguished it in an 
important sense form the drama. Of course novels can contain 
very dramatic scenes, and often the reader may forget that what 
we learn of character and event is not direct (as in the theatre or 
the cinema) but mediated through a particular telling, a 
narrative source. 

d) Moreover, the novel has character, action (s), and a plot: it 
involves people who do thing in a total context ruled over by 
some sort of connective logic: chronology, cause and effect or 
whatever. There is, moreover, in most novels a connection 
between these three elements such that they form some sort of 
unity. 

e) And finally, the novel is of a certain length. A poem can be 
anything from a couplet to a thousand pages or more, but we 
feel unhappy about granting the term ‘novel’ to a tale of some 
forty or fifty pages. Of course it is not just a question of length. 
We feel that a novel should involve a investigation of an issue 
of human significance in such a manner as allows for 
complexity of treatment, and by comen content a certain length 
is necessary refer to a prose narrative of some twenty or thirty 
pages or less as a short story, while works that seem to haver or 
the awk word boundary between forty or fifty and a houndred 
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pages, we describe as novelle (Singular: novella). (1989: 1 – 3: 
Menurut kamus English Oxford, novel adalah prosa fiksi 
naratif atau cerita yang amat panjang (biasanya sekarang 
kepanjangannya mencakup satu jilid atau lebih) yang di 
dalamnya terdapat karakter dan tindakan yang mewakili 
kehidupan nyata waktu yang lalu dan yang akan datang yang 
digambarkan dalam suatu plot yang kompleks. 

 

a) Novel  adalah  fiksi, sebagaimana  kita  sering  mengacu  pada  
fiksinya.  Fiksi menggambarkan karakter dan situasi imajiner 
atau khayalan. Novel bisa memasukkan referensi tempat, 
manusia dan peristiwa yang nyata, tetapi tidak bisa hanya 
memuat referensi dan kelengkapan novel. Sekalipun karakter 
dan situasinya khayalan, keduanya representatif dalam 
beberapa pemahaman kehidupan nyata, sebagaimana kamus 
telah mendefinisikannya; meskipun fiksional, keduanya 
menyerupai kenyataan. 

b) Novel cenderung dalam prosa dibanding dalam bentuk syair, 
walaupun novel dapat memasukkan unsur-unsur puitik 
sepanjang yang menyangkut bahasanya … meskipun demikian 
kenyataannya, novel dalam bentuk prose menolongnya untuk 
membentuk pemahaman kehidupan nyata – tentang 
keberadaan sehari-hari yang dikenal – itu juga memelihara 
genre. 

c) Novel adalah naratif: dengan kata lain, novel mengandung 
pengertian ‘menceritakan’ dari pada ‘memerankan’, dan ini 
membedakan pemahaman novel dari drama. Tentunya, novel 
dapat berisi suasana yang sangat dramatik, dan pembaca sering 
tidak melupakannya, bahwa secara tidak langsung kita belajar 
karakter dan peristiwa (sebagaimana dalam teater atau 
bisokop) tetapi ditengahi melalui penceritaan khusus, sumber-
sumber narasi. 

d) Selain itu, novel memilili karakter, tindakan-tindakan, dan plot: 
Novel memasukkan manusia yang memerankan konteks secara 
menyeluruh lebih diatur oleh beberapa jenis logika yang 
menyambung: kronologi, penyebab, dan pengaruh, atau apa 
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saja. Selain itu, dalam novel ketiga unsur  itu berhubungan 
hingga membentuk kesatuan. 

e) Dan terakhir, novel memiliki panjang tertentu. Puisi adalah 
sesuatu yang terdiri atas bait dengan seribu halaman atau lebih, 
tetapi kita tidak senang bila istilah ‘novel’ untuk cerita yang 
terdiri atas empat puluh atau lima puluh halaman. Tentu saja, 
bukan hanya mempermasalahkan panjangnya. Kita merasakan, 
bahwa novel harus menyangkut penjelajahan tentang isu 
kemanusiaan yang signifikan sehingga perilaku 
mengijinkannya bagi keruwetan tentang perlakuan, dan 
dengan komentar yang memuaskan, panjang tertentu bagi 
novel merupakan keperluan yang menunjuk kepada prosa 
naratif, sementara itu dua puluh hingga tiga puluh halaman 
atau kurang sebagai cerita pendek, rupanya ada karya yang 
melayang-layang dan aneh di antara jenis ‘cerita pendek’ dan 
‘novel’, yang memiliki kepanjangan antara empat puluh atau 
lima puluh dan seratus halaman kita gambarkan sebagai 
novela.) 

 

Beberapa pendapat pakar di atas masing-masing mengajukan 
pikirannya yang beragam. Ada yang melihat pengertian novel dari 
sisi bentuk, isi, sifat atau kesan, maupun strukturnya, bahkan ada 
pula yang secara lengkap meninjau secara keseluruhannya, yaitu 
dari sudut bentuk, jenis, isi, sifat atau kesan dan strukturnya. 
Untuk mendapatkan pengertian yang bulat, maka dalam hal ini 
akan ditarik pengertian novel dari kelima sudut tersebut, yaitu 
bentuk pengutaraan, jenis pemilihan karangan, isi sebagai muara 
makna cerita, sifat yang membedakan teks ini dengan teks lainnya, 
serta struktur yang memuat unsur-unsur pembangun novel itu 
sendiri. 

Pertama, berdasarkan bentuk, tampaklah adanya 
kesepakatan, bahwa novel diwujudkan dalam bentuk karangan 
prosa, dan tidak menutup kemungkinan unsur puitik masuk di 
dalamnya sepanjang unsur tersebut menyangkut bahasanya. 
Kedua, dilihat dari segi jenisnya, novel lebih cenderung 
menampilkan jenis narasi, karena dalam novel lebih 
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mengutamakan unsur ‘penceritaan’ dalam menggambarkan 
perilaku para pelaku ceritanya. Ketiga, isi novel pada dasarnya 
mengetengahkan gambaran hidup dan kehidupan lahir bathin 
tokohnya dalam mengarungi ‘dunianya’, ‘masyarakatnya’. 
Keempat, oleh sebab unsur utama dari novel adalah cerita atau 
kisah, maka sudah jelas, bahwa novel berkesan fiktif, khayalan. 
Dan terakhir, sebagai suatu karya novel memiliki struktur, dan 
struktur yang utama adalah plot, penokohan, dan peristiwa. 
Struktur itu tersusun secara kronologis. 

 

2.1.2 Struktur Intrinsik Novel 

Berbicara tentang struktur novel, maka yang paling 
diutamakan adalah aspek-aspek utama pendukung cerita dalam 
novel itu. Aspek-aspek pendukung itu meliputi cerita, tokoh, plot, 
penokohan, setting (tempat), point of view (sudut pandang), gaya, 
nada, dan tema. 

Sebelum menjelaskan aspek-aspek novel tersebut, perlu dikaji 
terlebih dahulu istilah struktur dalam sastra, yang terkadang 
diidentikkan dengan plot, padahal sama sekali berbeda. Dalam hal 
ini Jeremy Hawthorn memberikan jawaban sebagai berikut: 

… But the term ‘structure’ does, properly refer to something 
rather different from plot. If we can think of the plot of a 
novel as the way in which its story is arranged, its structure 
involves more than its story, encompassing the work’s total 
organization as a piece of literature, a work of art. Nor one the 
terms ‘structure’ and ‘form’ to be confused; the latter term 
does not normally include thematic elements in the work (see 
my comments later on concerning ‘theme’) where as there are 
involved in a novel’s structure. Structure involves plot, 
thematics, and form: it refers to our sense of novels overall 
oragnization and patterning, the way in which its component 
parts fit together to produce a totality, a satisfying whole – or, 
of course, the way in which they fail so to do. (1989: 56: 
Sebenarnya istilah struktur mengacu pada sesuatu yang 
berbeda dari plot. Jika kita memikirkan plot novel yang 
berbeda dari plot. Jika kita memikirkan plot novel sebagai 
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jalan cerita yang tersusun, maka struktur meliputi lebih dari 
cerita, menyangkut susunan karya secara total sebagai satuan 
sastra, karya seni. Baik istilah ‘struktur’ maupun istilah 
‘bentuk’ jadi membingungkan; Istilah akhir yang tidak 
biasanya memasukkan unsur tematik ke dalam karya sastra, 
dimana hal itu termasuk pula dalam struktur novel. Struktur 
meliputi plot, tematik, dan bentuk: hal itu mengacu pada 
pemahaman kita tentang susunan dan pola novel secara 
keseluruhan, yang mana bagian-bagian komponen itu secara 
bersama-sama menghasilkan totalitas, suatu keseluruhan 
yang serasi – atau, tentu saja suatu cara yang sudah tentu 
mereka kerjakan). 

 

Berdasarkan pemaparan Jeremy di atas, maka dapat 
disimpulkan, bahwa struktur adalah suatu susunan dalam karya 
sastra yang terdiri atas unsur-unsur naratif yang saling 
mendukung satu sama lainnya dan dengan keseluruhannya. 
Dengan demikian haruslah digarisbawahi, bahwa kerangka naratif 
berkontribusi penting terhadap pemahaman struktur. 

Demikian selintas mengeni pengertian struktur, di bawah ini 
akan dideskripsikan aspek-aspek yang terkandung dalam struktur 
novel. 

 

1) Cerita 
Unsur cerita merupakan aspek yang paling fundamental 

dalam novel. Hal ini sejalan dengan jalan pikiran Forster yang 
menyatakan bahwa “we shall all agree that the fundamental aspect 
of the novel is its story – telling aspect,” (1974: 17: kita semua 
setuju, bahwa aspek yang paling mendasar dalam novel adalah 
aspek penceritaan cerita). 

Selanjutnya Forster menyatakan bahwa “and now the story 
can be defined. It is narrative of events arranged in their time – 
sequence,” (1974: 18: dan sekarang cerita dapat didefinisikan 
sebagai peristiwa-peristiwa naratif yang tersusun dalam suatu 
urutan waktu). Peristiwa-peristiwa naratif itu disajikan dengan 
cara tertentu. Kepada kita disajikan suatu visi itu berasal? Itulah 
pertanyaan-pertanyaan yang terlibat manakala kita membongkar 
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isi cerita dalam peristiwa naratif. Dengan demikian akan terlihat 
hubungan antara unsur-unsur pertistiwa dan visi yang tersaji 
dalam cerita. 

Susunan peristiwa naratif itu tampil dalam cerita melalui alat-
alat penceritaan. Alat-alat penceritaan ini meliputi (1) pusat 
pengisahan, (2) pertikaian (conflict), (3) ironi, (4) simbolisme, (5) 
gaya dan nada (Stanton, dalam Jiwa Atmaja, 1993: 45). 

 

2) Plot 

Plot merupakan salah satu unsur utama pendukung 
pengorganisasian cerita secara kronologis. Kenyataan ini telah 
banyak dikemukakan oleh para pakar-pakar sastra, di antaranya 
Jeremy Hawthorn mengungkapkan plot sebagai urutan peristiwa 
dan gaya yang tersusun dan teratur. (1989: 53: a plot is an ordered, 
organized sequence of events and actions). Di sisi lain plot pun 
mengungkapkan peristiwa-peristiwa kepada kita, tidak hanya 
secara temporal, tetapi juga dalam suatu hubungan sebab akibat. 
Plot membuat kita mengetahui tentang peristiwa-peristiwa yang 
tidak hanya sebagai unsur-unsur dalam rangkaian yang 
sementara, tetapi juga sebagai pola yang rumit tentang sebab dan 
akibatnya (William Keney, 1966: 13 – 14: In other words, plot 
reveals events to us, not only in their temporal, but also in their 
causal relationships. Plot makes us aware of events not merely as 
elements in a temporal series but also as an intricate pattern of 
cause and effect). Batasan ini memberi kita pemahaman, bahwa 
plot dalam fiksi atau cerita disusun oleh pengarangnya dalam 
suatu hubungan sebab akibat. 

Sebelum kita tarik suatu pengertian plot dalam tulisan ini, 
ada baiknya kita perhatikan pendapat Brook yang menganggap, 
bahwa alur atau plot adalah struktur gerak yang terdapat dalam 
fiksi atau drama. Istilah lain untuk plot adalah ‘trap’ atau 
‘dramatic conflict’ (Tarigan, 1984: 126) sementara itu Keraf 
membatasinya sebagai sebuah interelasi fungsional antara unsur-
unsur narasi yang timbul dari tindak-tanduk, karakter, suasana 
hati (pikiran) dan sudut padangan, serta ditandai oleh klimaks-
klimaks dalam rangkaian tindak-tanduk itu, yang sekaligus 
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menandai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan narasi. (1985: 
147). 

Dengan didasari beberapa pendapat di atas tentang 
pengertian plot, maka dapat ditarik suatu simpulan, bahwa plot 
adalah suatu rangkaian peristiwa yang diatur secara tersusun dan 
sistematis dalam suatu hubungan temporal maupun sebab akibat, 
sehingga antara unsur-unsur narasinya memiliki saling hubungan 
antara bagian-bagiannya dan dengan keseluruhannya. 

Oleh karena plot itu pada dasarnya menyatakan juga makna 
struktur, maka penting dibicarakan gambaran struktur plot, juga 
syarat-syarat bagi penyusunan plot itu sendiri. Di bawah ini akan 
dibicarakan satu per satu. 

 

3) Struktur Plot 
Pada dasarnya struktur plot itu meliputi permulaan, 

pertengahan, dan penyelesaian. Dalam dunia sastra ketiganya 
biasanya diistilahi dengan eksposisi, komplikasi, dan resolusi (atau 
denouement). 
Di bawah ini akan dijelaskan satu per satu. 
(1) Eksposisi 

Eksposisi adalah proses penggarapan serta 
memperkenalkan informasi penting kepada para pembaca 
(Brook & Warren dalam Tarigan, 1984: 127). Pengertian ini 
sejalan dengan yang dikemukakan William Keney yang 
mengatakan, bahwa “The name usually given to the process by 
which the writer imparts to the reader information necessary to 
the understanding of the story is “exposition,” and exposition is 
normally a primary function of the beginning of any story,” 
(1966: 15: Biasanya nama yang diberikan untuk proses 
pengarang dalam memberi informasi penting kepada pembaca 
untuk memahami cerita adalah “eksposisi”, dan biasanya 
fungsi utama eksposisi adalah memulai sesuatu cerita). 

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa eksposisi 
merupakan suatu proses awal pengarang dalam memulai 
ceritanya dengan memberikan informasi penting kepada 
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pembacanya berupa gambaran situasi yang ada dalam 
ceritanya, baik secara tersembunyi, maupun secara jelas. 

(2) Pertengahan: Konflik, Komplikasi, Kilmaks 
Bagian pertengahan atau Midle dalam cerita meliputi tiga 

hal yakni konflik, komplikasi, dan klimaks. 
Segala fiksi mengandung konflik. Para pelaku berjuang 

menantang alam sekitar atau berjuang satu sama lain (konfliks 
eksternal) atau melibatkan diri dalam perjuangan-perjuangan 
dengan akunya sendiri, dengan das Ich, dengan kata hatinya 
(konflik internal) (Brook & Warren dalam Tarigan, 1984: 134). 
Sementara itu William Keney melihatnya dari segi keberadaan 
konflik itu sendiri yang dikatakannya, bahwa note that 
thisconflict is related to the elements of instability we observed 
in the very first paragraph of the story (1966: 18: Catatan bahwa 
konflik ini berhubungan dengan unsur-unsur yang tidak 
mantap, kita amati juga dalam paragraf pertama cerita). Unsur-
unsur yang tidak mantap inilah yang menumbuhkan konflik. 
Jadi, konflik merupakan suatu unsur pertengahan dalam cerita 
yang mengungkapkan pertentangan bathin, perjuangan para 
tokohnya baik dengan dirinya sendiri maupun dengan hal di 
luar dirinya. 

Bagian komplikasi dalam pertengahan cerita ini bertugas 
mengembangkan konflik. Hal ini lebih didorong oleh 
timbulnya ketegangan di antara lakon, tokoh, dan kejadian 
dalam cerita semakin berkembang ke arah yang lebih rumit. 
Gambaran ini seperti yang dijelaskan Brooks & Warren tentang 
komplikasi yang didefinisikan sebagai antar lakon, antara 
tokoh dan kejadian yang membangun atau menumbuhkan 
suatu ketegangan serta mengembangkan suatu masalah yang 
muncul dari situasi yang orisinal yang disajikan dalam cerita 
itu (Tarigan, 1984: 127). 

Komplikasi merupakan acuan dari konflik hingga klimaks. 
Klimaks dicapai bila komplikasi mencapai tingkat intensitas 
yang tinggi dari akibat cerita yang tak dapat dihindarkan. 
Tanpa komplikasi yang memadai, konflik akan tetap berjalan 
lamban, sehingga pengarang berusaha uintuk mengontrol 
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secara berangsur-angsur intensitas naratifnya, sehingga 
pembaca siap menerima pengaruh kilmaks secara penuh. 

Bila segala macam konflik telah sangat kompleks atau 
rumit, maka alur cerita menuju pada kilmaks cerita. Klimaks 
adalah puncak tertinggi dalam serangkaian puncak tempat 
kekuatan-kekuatan dalam konflik mencapai intensifikasi yang 
tertinggi (Brooks & Warren, dalam Tarigan, 1984: 128). 

 

(3) Penyelesaian 
Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa istilah 

lain bagi penyelesaian adalah resolusi atau denouement. Bagian 
ini pada dasarnya terdiri dari konflik ke penyelesaian. Jadi, dari 
konfliks hingga denouement merupakan rangkaian peristiwa 
yang berkaitan satu sama lainnya, tidak dapat dipisahkan. 

Bagian penyelesaian atau denouement merupakan bagian 
akhir dari perbuatan atau tindakan, yang merupakan titik 
dimana tenaga-tenaga atau kekuatan-kekuatan yang diemban 
dalam situasi yang tercipta sejak semula membersit ke luar dan 
menemukan pemecahannya (Keraf, 1985: 154). Tapi tidak 
selamanya konflik yang telah ditemukan pemecahannya itu 
menyelesaikan perkara yang dihadapi para tokohnya, 
seringkali terjadi, bahwa penyelesaian itu bersifat semu. Hal ini 
didasari pula pendapat yang menyatakan, bahwa resolusi akhir 
dari komplikasi-komplikasi alur; sesuatu yang memberi 
pemecahan terhadap alur. Kadang-kadang tetapi tidak selalu, 
resoulusi ini bersamaan posisinya dengan klimaks (Brooks and 
Warren dalam Tarigan, 1984: 127). 

Jadi, bagian penyelesaian ini pada hakekatnya memberi 
pemecahan terhadap konflik-konflik yang rumit yang telah 
mencapai klimaks, tetapi tdiak selamanya pemecahan itu 
menyelesaikan masalah, mungkin pula peleraian yang telah 
mencapai akhir ini menjadi awal dari persoalan berikutnya. 

 

4) Syarat Plot 

Di bawah ini akan dikemukakan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi dalam plot cerita. Adapun syarat-syarat yang dimaksud 
adalah sebagai berikut: 
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(1) Plaussability 
The demand for plaussability must not, for instance, be 
confused with the demand for realism. … A story is plausible 
when it is true itself. 

(2) Surprise 
We want to be surprised, but then we want to be statisfied the 
surprise does not violate the basic law of plaussability. … 
example of the pure detective story. 

(3) Suspense 
By Suspense we mean an expectant uncertainty as to the 
aotcome of the story. True suspense is more than a matter of not 
knowing how things will turn out. The suspense of which we 
speak involves some awareness of the possibilities and, ideally, 
some concern about them. A device conductive to suspense is 
foreshadowing. By this we mean introducing details which hint 
at the direstion the story is going to take. 

(4) Plot and unity (kesatuan) 
The one overriding demand we commonly make of plot is that 
it have unity. It should be clear by now that a plot that fits the 
description suggested in the present chapter must inevitably 
have unity. Any plot that has a true beginning, middle, and end 
and that follows the laws of plaussability, surprise, and 
suspense must have unity, for that is all we mean by unity 
(William Kenney, 1966: 19 – 22: 
(1) Masuk akal 

Tuntutan bagi masuk akal tidak mesti dikelirukan dengan 
tuntutan realisme. Suatu cerita masuk akal bila cerita itu 
benar bagi dirinya. 

(2) Kejutan 
Kita menginginkan kejutan, tetapi kita menginginkan 
kejutan itu sepanjang tidak menganggu syarat mendasar 
dari masuk akal. Sebagai contoh cerita detektif murni. 

(3) Ketegangan 
Kita artikan ketegangan dengan ketidaktentuan harapan 
sebagai akibat dari cerita. Ketegangan yang benar adalah 
lebih dari bahan yang tidak diketahui kehadirannya. 
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Ketegangan yang dimaksud itu meliputi semua 
pengetahuan yang mungkin, yang dicita-citakan, sesuatu 
yang menyangkut tentang semuanya. Alat untuk 
menghasilkan ketegangan adalah membayangkan. 
Membayangkan ini kita artikan memasukkan rincian yang 
menjadi petunjuk pada arah cerita yang akan diambil. 

(4) Plot dan kesatuan 
Satu permintaan yang biasanya sulit kita tolak adalah 
membuat plot yang memiliki kesatuan. Kesatuan dalam plot 
harus jelas menggambarkan kesan yang layak pada bagian 
yang akan datang, yang mesti tidak dapat dihindari adalah 
adanya kesatuan. Suatu plot memiliki permulaan, 
pertengahan dan penyelesaian yang benar bila mengikuti 
syarat-syarat masuk akal, kejutan, ketegangan dalam suatu 
kesatuan, semuanya kita artikan sebagai kesatuan. 
 

Senada dengan pendapat tersebut di atas, Teeuw 
mengungkapkan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 
plot. 

Efek tragedi dihasilkan oleh aksi plotnya, dan untuk 
menghasilkan efek yang baik plot harus mempunyai keseluruhan, 
wholeness; untuk itu harus dipenuhi empat syarat utama, yang 
dalam terjemahan Inggris disebut order, amplitude atau 
complexity, unity, dan connection atau coherence. Order berarti 
urutan dan aturan: urutan aksi harus teratur, harus menunjukkan 
konsekuensi dan konsistensi yang masuk akal; terutama harus 
pada awal, pertengahan, dan akhir yang tidak sembarangan. 
Amplitude (atau complexity) berarti bahwa luasnya ruang lingkup 
dan kekomplekan karya harus cukup untuk memungkinkan 
perkembangan peristiwa yang masuk akal ataupun yang harus 
ada untuk menghasilkan peredaran dari nasib baik ke nasib buruk 
atau sebaliknya. Unity berarti bahwa semua unsur dalam plot 
harus ada, tak mungkin tiada, dan tidak bisa bertukar tempat 
tanpa mengacaukan ataupun membinasakan keseluruhannya. 
Connection atau coherence berarti bahwa sastrawan tidak bertugas 
untuk menyebut hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi, tetapi hal-
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hal yang mungkin atau harus terjadi dalam rangka keseluruhan 
plot itu. Dalam ini juga dibicarakan masalah efek estetik: alangkah 
baik kalau peristiwa yang merupakan plot itu, walaupun 
mempuyai konsistensi dan koherensi, namun mengadakan kejutan 
pada pembaca yang pada awalnya tidak sadar akan koherensi 
peristiwa plot tersebut: “when things happen unexpectedly but 
because of each other …. emotions (are) most likely to be stirred” 
(justru bilamana hal-hal terjadi secara tak diharapkan tetapi karena 
perkaitan satu sama lain, maka paling besar kemungkinanya 
keterharuan atau rasa akan digerakkan) (1988:121 – 122). 

Pendapat Teeuw di atas dilandasi oleh pemikiran Aristoteles 
mengenai syarat utama plot, yaitu meliputi kesatuan, keseluruhan, 
kebulatan, dan keterjalinan dalam plot. Keempat syarat tersebut 
tidak pernah menghilang dalam konvensi dunai sastra Barat, dan 
dipelihara oleh penulis maupun pembaca Barat sebagai konvensi 
dasar seni sastra (Teeuw, 1988: 122). 

Berdasarkan dua pandangan di atas, baik dari William K 
maupun Teeuw, keduanya sepakat bahwa plot itu pada 
hakekatnya merupakan keseluruhan, wholeness. Di balik itu 
semua Teeuw lebih mengungkapkan syarat plot secara mendasar 
sementara William K memberikan syarat pengisi plot itu. Aspek 
masuk akal, kejutan, dan ketegangan merupakan unsur-unsur 
yang dihasilkan oleh adanya syarat kesatuan, keseluruhan, 
kebulatan dan keterjalinan dalam plot. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa keempat syarat utama yang mendasari konvensi 
plot dalam cerita itu harus berkesan masuk akal, kejutan, dan 
adanya ketegangan. 

 

5)  Tokoh dan Penokohan 
a. Metode Penggambaran Tokoh 

Tokoh merupakan salah satu yang disajikan pengarang dalam 
susunan ceritanya. Tokoh dalam cerita harus menganggap dirinya 
sebagai manusia adanya, sebagaimana yang dikemukakan Forster 
“the actors in a story are, or pretend to be, human being (1974: 30). 
Di samping itu tokoh-tokoh pertama-tama dicirikan oleh cara 
mereka memandang hal ihwal sekitar mereka (Luxemburg, dkk 
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dalam Dick Hartoko, 1989: 137). Lebih lanjut Luxemburg 
memberikan jalan unuk melukiskan profil tokoh secara lengkap, 
sebagai berikut: 
(1) bagaimana ia berfokalisasi/maksudnya apa? 

(fokalisasi adalah hubungan antara unsur-unsur peristiwa 
dan visi yang disajikan) 

(2) apa yang difokalisasi? apa yang diteropong? 
(3) oleh siapa dia sendiri difokalisasi dan bagaimana? 
(4) bagaimana kelakuannya? 

Semua hal di atas dapat terungkap dengan baik, kalau penulis 
mengetahui segala sesuatu mengenai tokoh itu. Tokoh atau 
karakter ini selain dapat terungkap oleh beberapa pertanyaan di 
atas juga dapat dilakukan melalui pernyataan-pernyataan 
langsung, melalui peristiwa-peristiwa, melalui menolog batin, 
tanggapan atas pernyataan atau perbuatan dari karakter-karakter 
lain, dan melalui kiasan atau sindiran-sindiran (Keraf, 1985: 163). 
Di samping itu di bawah ini dikemukakan pula metode-metode 
cara menggambarkan tokoh atau karakter, yaitu: 
(1) Discursive Methode 

The author who chooses the discursive method simply tells us 
about his characters. He enumerates their qualities and may 
even express approval or disapproval of them. 

(2) The Dramatic Method 
In the dramatic method, the author allows his characters to 
reveal themselves to us through their own words and action. 
Comporated to the discursive method, the dramatic is more 
liflike and invites the reader’s active participation in the story. 
The dramatic method has been generally favored by writers of 
fiction in the twentieth century. 

(3) The Contextual Method 
By the contextual method we mean the device of suggesting 
character by the verbal context that surrounds the character. 

(4) Mixing Method 
The reader will rarely find a work of fiction in which only one 
of the  methods outlined above is employed (William Keney, 
1966: 34 – 35): 
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(1) Metode Discursif 
Pengarang yang memilih metode diskursif, dengan 
sederhana menyatakan kepada kita tentang karakternya. 
Dia menyebutkan kualitas karakternya satu persatu dan 
dengan jelas boleh menyetujui atau tidak menyetujui 
tentang ketetapan karakter itu. 

(2) Metode Dramatik 
Dalam metode dramatik, pengarang mengizinkan 
tokohnya untuk mengungkapkan sendiri kepada kita 
melalui kata-kata dan gayanya sendiri. Dibandingkan 
dengan metode diskursif, metode dramatik lebih 
melukiskan keadaan sebenarnya dan lebih mengundang 
partisipasi aktif pembaca dalam cerita. Metode dramatik 
umumnya metode kesayangan para penulis fiksi abad ke 
– 20. 

(3) Metode Kontesktual 
Dengan metode kontekstual kita artikan sebagai alat 
menggambarkan karakter dengan konteks verbal, yang 
melingkupi karakter. 

(4) Metode Campuran 
Pembaca jarang menemukan karya fiksi yang hanya 
dikerangkai satu metode di atas yang dikerjakannya). 

Selain keempat metode di atas yang dapat menggambarkan 
watak para tokoh, di bawah ini dikemukakan juga cara yang dapat 
dipergunakan oleh pengarang untuk melukiskan rupa, watak atau 
pribadi para tokoh tersebut, antara lain: 
(2) Physical description (melukiskan bentuk lahir dari pelakon). 
(3) Portrayal of thought stream or of concious though (melukiskan 

jalan pikiran pelakon atau apa yang terlintas dalam 
pikirannya). 

(4) Reactions to events (melukiskan reaksi pelakon terhadap 
kejadian-kejadian). 

(5) Direct author analysis (pengarang dengan langsung 
menganalisis watak pengarang). 

(6) Discuccion of environment (pengarang melukiskan keadaan 
sekitar pelakon. Misalnya dengan melukiskan keadaan dalam 
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kamar pelakon pembaca akan dapat kesan apakah pelakon itu 
orang jorok, bersih, rajin, malas, dan sebagainya). 

(7) Reaction of others about/to character (pengarang melukiskan 
bagaimana pandangan-pandangan pelakon lain dalam suatu 
cerita terhadap pelakon utama itu) (Tarigan, 1984: 133). 

 

Beberapa paragraf di atas mencoba memberikan jalan kepada 
kita bagaimana cara mengidentifikasi watak atau jati diri tokoh 
dalam cerita fiksi atau novel. Terlihat bahwa ternyata banyak cara 
yang digunakan pengarang kepada pembaca dalam 
menggambarkan tokoh dan penokohannya. Kesemua cara itu 
memberikan alternatif kepada kita dalam menganalisis tokoh dan 
penokohannya atau perwatakannya dalam keseluruhan cerita. 
Namun demikian, dikarenakan masing-masing cara yang diajukan 
memiliki kesamaan namun dalam peristilahannya berbeda, dan 
ada juga suatu cara yang diajukan di bawah suatu cara yang luas, 
maka dalam hal ini diperlukan pengelompokkan cara pengarang 
dalam menggambarkan para tokoh ceritanya. 

Berdasarkan analisa dari gambaran di atas, maka dapat 
dikatakan bahwa tokoh cerita dapat dikenali melalui keempat 
metode yang dikemukakan William Keney. Enam cara pelukisan 
tokoh cerita yang dikemukakan Tarigan lebih cenderung ke dalam 
isi yang bisa diungkapkan keempat metode yang disebutkan 
Kenney. Sementara Keraf mengungkapkan sarana atau medium 
yang bisa digunakan pengarang dalam melukiskan para tokoh 
ceritanya. Apapun cara yang digunakan pengarang dalam 
menggambarkan para tokoh pada pembaca, cara terbaik adalah 
menggambarkan watak bagi watak itu sendiri, dan pada 
prakteknya tidak ada satu cara yang tunggal dalam penggambaran 
karakter, tetapi dibutuhkan lebih kompleks guna mengundang 
kesan mendalam bagi para pembacanya dan bagi makna 
keseluruhan cerita. Walaupun cara yang digunakan untuk 
penggambaran karakter itu cenderung bercampur, tetapi untuk 
mengidentifikasi kekhasan suatu jenis cerita pasti ada hal yang 
ditonjolkan pengarang dalam menunjukkan dirinya dan 
kemampuannya serta identitas dari jenis sastranya. 
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Berdasarkan analisa itu, maka dapat dikatakan bahwa tokoh 
dalam cerita mendapatkan suatu proses, yaitu proses penokohan. 
Penokohan istilah lainnya karakterisasi. Karakterisasi atau 
penokohan atau perwatakan adalah cara seorang penulis 
menggambarkan tokoh-tokohnya. Jadi, hal di atas telah 
menggambarkan dan secara tidak langsung menjelaskan tentang 
penokohan seorang tokoh, atau perwatakan seorang watak dalam 
cerita yang dikisahkan pengarangnya. 

 

b. Jenis Tokoh 
Telah dibicarakan di atas tentang cara penggambaran tokoh, 

berikut akan diutarakan jenis-jenis karakter atau tokoh tersebut. 
Ada beberapa jenis tokoh yang dikategorikan oleh para pakar, 

di antaranya ada yang membaginya dengan dua jenis, 
sebagaimana yang dikemukakan oleh William Keney: “Our names 
for these categories will be simple characters and complex 
character … One of the most suggestive statements of the 
distinction we have in mind is that of E. M. Forster, who, in this 
Aspects of  the Novel, divides the characters of fiction into “flat” 
and “round” characters.” (1966: 28: Kita menamakan kategori itu 
ke dalam karakter yang sederhana dan karakter kompleks atau 
rumit … Satu pernyataan yang berbeda dengan pemikiran itu 
adalah yang dikemukakan E. M Forster dalam bukunya yang 
berjudul Aspects of the Novel, membagi karakter fiksi ke dalam 
karakter ‘plat’ atau ‘datar’ dan karakter ‘bulat’). 

Peristilahan bagi pengkategorisasian jenis karakter itu 
tampaknya memberikan sekurang-kurangnya suatu istilah yang 
sifatnya problematik dalam upaya kita mempelajari novel. Hal ini 
seperti diungkapkan oleh Jeremy Hawthorn sebagai berikut: 
“character may well seem to be one of the least problematic terms 
with which you have to deal in studying the novel.“ (1989: 47). 
Ditambahkannya pula, bahwa “We have some well – established 
terms to draw on initially: major and minor characters, flat and 
round characters, stock characters, ‘types’, caricatures, and so on.” 
(1989: 48). Dengan demikian, pembagian sifat karakter tergantung 
pada yang melihatnya, dan menyifatkannya, namun terlihat 
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bahwa pada dasarnya jenis karakter itu terbagi atas dua bagian 
besar, yaitu karakter yang sederhana dan yang kompleks. 

Untuk menjelaskan jenis karakter itu di bawah ini dijelaskan 
oleh William Keney sebagai berikut: 
(1) Simple (flat) characters 

The simple, or flat, character is less the representation of a 
human personality than the embodiment of a single attitude 
or obsession in a character. Forster calls this kind of character 
flat because we see only one side of him. Included among 
simple character are all the familiar types, or setereotypes, of 
fiction. The mark of the stereotyped character is that he can be 
a summed up adequately in a formula: the noble savage, the 
trusted old family retainer, and the poor but honest working 
girl are a few familiar types. 

(2) Complex (round) characters 
… called round by Forster because we see all sides of him. The 
complex character is obviously more lifelike than the simple, 
because in life people are not simply embodiments of single 
attitude. If the mark of the simple character is that he can be 
summed up adequately in a formula, the mark of the complex 
character is that he is capable of surprising us (1966: 28 – 29:    
(1) Karakter sederhana atau karakter datar (‘flat’) lebih 

kurang menyajikan pribadi manusia yang menjelmakan 
sikap atau obsesi tunggal dalam suatu karakter. Forster 
menyebut ini sebagai karakter datar, karena kita melihat 
satu sisi saja. Yang termasuk karakter sederhana ini 
adalah semua tipe yang sudah lazim, atau stereotipe 
(klise) fiksi. Ciri karakter stereotipe ini, dia dapat 
menyimpulkan dalam formula: seorang bangsawan yang 
bengis, galak atau ganas, seorang pembantu keluarga 
yang tua yang dapat dipercaya, dan seorang gadis 
miskin tetapi jujur, semuanya itu sedikit tipe-tipe 
fiksional. 

(2) Karakter kompleks (bulat) 
… dikatakan bulat oleh Forster, sebab kita melihat semua 
sisi tentang tokoh itu. Dengan jelas karakter kompleks 
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lebih lebih melukiskan kehidupan yang sebenarnya 
daripada karakter sederhana, sebab perwujudan hidup 
manusia tidak sesederhana dari sikap tunggal. Jika ciri 
karakter sederhana sang tokoh cukup menyimpulkan 
dalam satu formula, maka ciri karakter kompleks sang 
tokoh harus mengejutkan kita). 

 

Demikianlah hal yang dipedomani penulis dalam 
menganalisis struktur novel aspek tokoh dan penokohan.    

 

6)  Latar 
a. Pengertian 

Jeremy Hawthorn mengatakan, bahwa setting is one of those 
term about which recent literary critics have felt increasingly 
uneasy … And get it is importan to be aware of the context within 
which the action of a novel takes place – and this does not just 
mean its geographical setting; social and historical factors are also 
important (1989: 59: Latar adalah satu istilah tentang kekuatiran 
kritik sastra yang dirasakan baru-baru ini … Dan hal itu penting 
diperoleh guna memahami konteks dengan gaya novel yang 
mengambil tempat – dan ini tidak hanya diartikan latar secara 
geografis saja; faktor-faktor sosial dan historis pun penting). 
Sementara itu William Kenney berpandangan: “In other words, the 
term ‘setting’ refers to the ponit in time and space at which the 
events of plot accur,” (1966: 38: Dengan kata lain, istilah ‘latar’ 
mengacu pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa dalam plot). 

Dua pandangan mengenai latar di atas mengacu pada sesuatu 
hal yang tidak hanya berkaitan dengan tempat dalam arti 
geografis, tetapi juga sosial dan historis. Di samping latar itu 
berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa dalam plot, juga ia 
berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa pada tempat itu 
berlangsung. 
b. Jenis 

Secara umum jenis-jenis latar terbagi atas dua bagian, yaitu: 
(1) Neutral Setting 

Beyond giving us this much information the author has no 
real interest in his setting and does not encourage such 
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interest on our part. When this is true, we may speak of the 
setting of the story as “neutral” … the neutrality of the setting 
is not absolute. 

(2) The Spiritual Setting 
By the spiritual setting, then we mean the values embodied in 
or implied by the physical setting. (1966: 38: 
(1) Latar Netral 

Alam memberi kita banyak informasi, pengarang tidak 
memiliki kepentingan yang jelas dalam latarnya dan tidak 
menunjukkan kepentingannya pada bagian ceritanya. 
Bila ini benar, kita boleh mengatakan latar cerita sebagai 
“netral” … kenetralan latar tidak mutlak. 

(2) Latar Spiritual 
Dengan latar spiritual, kita mengartikannya sebagai nilai-
nilai yang mewujudkan atau menyatakan secara tidak 
langsung latar fisik). 

 

Di samping mengkategorikan latar atas dua jenis, William 
keney menjelaskan unsur-unsur latar, yaitu: 
(1) the actual geographical locations, including topegraphy, 

scenery, even the details of a room’s interior; 
(2) the occupations and modes of day – to day existence of the 

characters; 
(3) the time in which the action takes place, e. g., historical 

period, season of the year; 
(4) the religious moral, intelectual, social, and emotional 

environment of the characters. (1966: 40) 
(1) tempat yang secara geografis aktual, meliputi topografi, 

pemandangan, detil-detil bagian dalam ruangan; 
(2) pekerjaan dan eksistensi keseharian tokoh; 
(3) waktu dalam gaya yang mengambil tempat, misalnya, 

periode historis, musim atau masa tahunan; 
(4) religius, moral, intelektual, sosial, lingkungan emosional 

karakter). 
Demikianlah hal-hal yang dipedomani dari latar sebagai salah 

satu pembangun struktur novel. 
 



Prosa Fiksi 
 

 39 

7) Sudut Pandang Pengarang 
a. Hakikat 

Point of View biasa dikatakan pula sebagai sudut pandangan 
atau titik pandangan pengarang dalam karangannya. Fungsi sudut 
pandangan ini bergantung jenis karangan yang digunakan 
pengarangnya. Hal ini terungkap seperti dari penjelasan Keraf 
sebagai berikut: 

Sudut pandangan dalam deskripsi terutama dipergunakan 
untuk menyatakan relasi fisik antara penulis atau pengamat 
dengan objek garapannya, dan dipakai untuk penggarapan 
alinea yang teratur. Juga ada sudut pandangan dengan 
pengertian kedua, yaitu bagaimana pandangan hidup 
(Weltanshauung) penulis terhadap masalah yang 
digarapnya…. Dalam narasi, peranan sudut pandangan juga 
sangat penting sebagai teknik untuk menggarap suatu narasi, 
tetapi dengan pengertian yang lain dari yang dikemukakan di 
atas. Sudut pandangan dalam sebuah narasi mempersoalkan 
bagaimana pertalian antara seorang yang mengisahkan narasi 
itu… Jadi, sudut pandangan dalam narasi itu menyatakan 
bagaimana fungsi seorang pengisah (narator) dalam sebuah 
narasi, apakah ia mengambil bagian langsung dalam seluruh 
rangkaian kejadian (yaitu sebagai participant), atau sebagai 
pengamat (observer) terhadap objek dari seluruh aksi atau 
tindak-tanduk dalam narasi (1985: 190 – 191). 
Senada dengan pendapat Keraf di atas, dalam hal ini Tarigan 

mengatakan pula, bahwa point of view atau sudut pandangan 
adalah hubungan yang terdapat antara sang pengarang dengan 
pikiran dan perasaan dengan pikiran dan perasaan para 
pembacanya (1984: 140). 

Kedua pendapat di atas memberi pengertian point of view 
atau sudut pandangan ini sebagai suatu bagian narasi yang 
berperan memperlihatkan hubungan yang ada antara pengarang 
dengan objek dari seluruh aksi atau tindak-tanduk yang 
berlangsung dalam kisah itu yang terasakan oleh para 
pembacanya. 
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b. Tipe 

Bila pengertian sudut pandangan itu demikian, maka 
hubungan yang bagaimanakah yang biasa terdapat dalam cerita 
itu. Untuk menjawab ini, Keraf menyatakan bahwa sudut 
pandangan dalam hubungan dengan narasi ini dapat dibagi atas 
dua pola utama, yaitu: (a) sudut pandangan orang pertama; (b) 
sudut pandangan orang ketiga (1984: 192). Sejalan dengan ini 
William Keney pun berpandangan sama, yaitu: 

A story may be told from the inside or outside. When we 
speak of a story told form the inside, we mean a story told by 
one of the participants or characters in the story. Stories told 
from the inside are spoken of as examples of first person 
naration, since the narrator naturally uses the first personal 
pronoun “I” in reffering to himself. Stories told from the 
outside, by a usually nameless narrator who may be more or 
less closelly identified with the author, are spoken of as 
examples of third-person narration, since the narrator will 
rarely refer to himself at all (exception are found mainly in 
novels of the eighteenth and nineteenth centuries) and refer to 
the characters of the story in the third person (1966: 48: Cerita 
bisa diceritakan dari dalam cerita atau dari luar cerita. Bila 
kita membicarakan cerita dilihat dari dalam cerita itu sendiri, 
kita artikan cerita dikisahkan oleh seorang partisipan atau 
tokoh dalam cerita. Kisah yang diceritakan dari sisi dalam 
cerita dikatakan sebagai sudut pandangan orang pertama, 
tentu saja sejak narator menggunakan kara ganti orang 
pertama ‘Aku’ yang mengacu pada dirinya sendiri. Kisah 
yang diceritakan dari sisi luar cerita, biasanya naratornya 
tidak dikenal, yang kurang lebih mengenalinya dengan teliti 
adalah pengarang, yang biasanya dikatakan sebagai sudut 
pandangan orang ketiga, karena narator jarang menunjuk 
pada dirinya sendiri. Kisah yang diceritakan dari sisi luar, 
biasanya naratornya tidak dikenal, yang kurang lebih 
mengenalinya dengan teliti adalah pengarang, yang biasanya 
dikatakan sebagai sudut pandangan orang ketiga, karena 
narator jarang menunjuk pada dirinya sendiri (ditemukan 
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pada sebagian besar dalam novel-novel abad kedelapan belas 
dan kesembilan belas) dan menunjuk pada tokoh cerita 
sebagai orang ketiga. (1966: 48). 
Melihat kedua pendapat di atas, maka dapat ditarik 

pengertian, bahwa pada dasarnya sudut pandangan itu terbagi 
atas dua bagian, yaitu: 
(1) sudut pandangan orang pertama, karena pada umumnya 

pengarang menggunakan kata ‘Aku’ dalam karangannya. 
(2) sudut pandangan orang ketiga, karena pengarang jarang 

menceritakan dirinya sendiri, tetapi sering memakai dan 
menunjuk di luar dirinya. 
Kedua jenis sudut pandangan itu bervariasi. Adapun variasi 

penggunaannya itu terbagi dalam pola-pola berikut. 
(1) Sudut pandangan orang pertama, memiliki pola: 

a) Narator – Tokoh utama 
Dalam tipe ini pengisah (narator) menceritakan perbuatan 
atau tindak-tanduk yang melibatkan dirinya sendiri 
sebagai partisipan utama dari seluruh narasi itu. 

b)  Narator – Pengamat 
Tipe ini pengisah (narator) terlibat dalam seluruh tindakan 
tetapi hanya berperan sebagai pengamat (observer). 

c)  Narator – Pengamat langsung 
Dalam tipe ini pengisah atau narator mengambil bagian 
langsung dalam seluruh rangkaian tindakan (sebagai 
partisipan) dan turut menentukan hasilnya, tetapi ia tidak 
menjadi tokoh utama (ia bukan ‘main character’). Ini 
dianggap sebagai tipe tengah antara tipe a dan tipe b. 

(2) Sudut pandangan orang ketiga, memiliki pola: 
a) Sudut pandangan panoramik atau serba tahu 

Dalam tipe ini pengarang berusaha melaporkan semua 
segi dari suatu peristiwa atau suatu rangkaian tindak-
tanduk. Ia berusaha untuk langsung menuju ke inti dari 
semua karakter yang terlibat dalam seluruh gerak dan 
kegiatan. Pandangannya menyapu seluruh ruangan; ia 
melaporkan apa saja yang menarik perhatian atau apa saja 
yang dianggap relevan. 
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b) Sudut pandangan terarah 
Dalam tipe ini pengarang memusatkan perhatiannya 
hanya pada satu karakter saja yang mempunyai pertalian 
dengan proses atau tindak-tanduk yang dikisahkan. Tentu 
saja ia harus mengetahui seluruh hal yang menyangkut 
karakter yang ditetapkannya menjadi fokus perhatiannya 
itu. 

c) Titik pandangan campuran 
Tipe ini sebenarnya mengandung kedua macam sudut 
pandangan di atas. Percampuran ini tidak terbatas antara 
kedua sudut di atas, tetapi dapat juga terjadi kombinasi 
antara tipe ini dengan sudut pandangan orang pertama. 
 

8) Gaya dan Nada Cerita 
Gaya dalam cerita biasanya dihubungnkan dengan 

pengertian pemilihan dan penyusunan bahasa. Hal ini 
sebagaimana diutarakan Brooks & Warren”… di sini gaya atau 
style melulu dipergunakan dalam pengertian pemilihan serta 
penyusunan bahasa,” (tarigan, 1984: 154). Pernyataan ini senada 
pula dengan pendapat William Kenney “That is, style may simply 
mean a writer’s characteristic way of using language. It is in this 
sense that all writers have style,” (1966: 58). 

Jadi, gaya pada dasarnya adalah cara-cara pengarang dalam 
menggunakan bahasa dalam karangannya. Dalam penggunaan 
gaya ini semua pengarang memiliki gaya tersendiri. Dengan gaya 
ini, pengarang bermaksud mengungkapkan kepada kita 
pengalaman, dan persepsi pengaturannya. 

William Keney menambahkan pula, bahwa gaya memiliki 
hubungan dengan unsur-unsur fiksi lainnya sehingga 
menghasilkan suatu kesatuan. Untuk itu di bawah ini dijelaskan 
unsur-unsur pembentuk gaya. 

The element of style: By style we mean the verbal texture of 
literature, the author’s way of using language. … for purposes of 
simplification, we shall consider this topic under three headings: 
diction, imagery, and syntax. 
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(1) Diction 
By diction is meant simply the author’s choice of words… The 
analysis of diction always leads to some consideration, we shall 
consider this topic under three headings: diction, imagery, and 
syntax. 

(2) Imagery 
… imagery is simply the collection of image in the entire work 
or in any significan part of the work. A basic function of literal 
imagery is simply to satisfy the reader’s demand for specific, 
concrete detail his desire to know how things look, sound, 
smell, taste, and feel. It contributes to the vivid representation 
of experience that we expect from the best fiction. In the best 
fiction figurative imagery is not merely ornamental but is an 
integral part of the total meaning of the work. 

(3) Syntax 
In analizing a writer’s syntax, we concern ourselves with such 
matters as the characteristic length of his sentences, the 
porporation of simple to complex sentences, and so on. (1966: 
60 – 67: 
Unsur gaya: kita artikan gaya sebagai tekstur verbal sastra, cara 
pengarang menggunakan bahasa … Untuk tujuan 
penyederhanaan kita harus mempertimbangkan topik-topik di 
bawah tiga pokok utama berikut: diksi, imajeri 
(perumpamaan/perbandingan), dan kalimat. 
(1) Diksi 

Secara sederhana diksi diartikan sebagai pilihan kata 
pengarang … Menganalisis diksi selalu menunjuk pada 
beberapa pertimbangan denotasi dan konotasi kata pilihan 
pengarang. Kata-kata denotasi adalah makna kamus, kata-
kata konotasi adalah sugesti dan asosiasi yang dibangun 
oleh kata-kata denotasi. 

(2) Perumpamaan/perbandingan 
… imajeri atau perumpamaan merupakan kumpulan kesan 
dalam seluruh isi karya atau dalam suatu bagian karya 
yang signifikan. Fungsi dasar perumpamaan secara harfiah 
adalah untuk memenuhi permintaan pembaca yang 
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spesifik, memenuhi hasratnya secara rinci untuk 
mengetahui bagaimana sesuatu itu dilihat, didengar, 
dicium, dicitrakan, dan dirasakan. Hal itu berkontribusi 
pada penyajian pengalaman hidup, bahwa kita 
mengharapkan dari fiksi yang baik. Di dalam fiksi yang 
baik pencitraan gaya bahasa tidak hanya sekedar hiasan, 
tetapi merupakan bagian terpadu tentang makna 
keseluruhan karya. 

(3) Kalimat 
Dalam menganalisis kalimat penulis, kita memperhatikan 
bahan-bahan sebagai karakteristik kalimat-kalimat 
panjang, proporsi sederhana terhadap kalimat-kalimat 
kompleks, dan sebagainya). 

 

Ketiga unsur gaya itu berkontribusi langsung dalam 
menghidupkan isi karangan. Gaya pengarang ini berkaitan erat 
dengan nada atau tone yang dipilih pengarangnya. Gaya 
berkontribusi penting terhadap pembentukan nada. Dalam 
hubungan ini kita menghargai gaya sebagai makna, nada sebagai 
hasilnya, hal ini seperti yang diutarakan Keney, “style is more 
important than its contribution to the establishment of tone. In this 
relationship we may regard style as means, tone as the end.” (1966: 
57). 

Menimbang keeratan yang ditimbulkan oleh adanya 
hubungan antara gaya dengan nada, maka apakah nada itu? 

Hawthorn mengartikan nada sebagai sikap narator 
(terkadang sebagai implikasi pengarang) terhadap hal-hal yang 
dikisahkannya (1989:47: By tone is meant the attitude of the 
narrator (and sometimes, by implication, of the author) towards 
what is narrated). Sementara itu Keney membatasinya dengan 
mengatakan, bahwa “by tone, then we mean the expression of 
attitudes … In written language, including the language of fiction, 
tone is that quality, primarily a quality of style, that reveals the 
attitude of the author toward his subject and toward his audience,” 
(1966: 69: Kita mengartikan nada sebagai ekspresi sikap … Dalam 
bahasa tertulis, nada meliputi bahasa fiksi, nada adalah kualitas, 



Prosa Fiksi 
 

 45 

terutama kualitas gaya, yang menyatakan sikap pengarang 
terhadap pokok yang dibicarakannya dan terhadap pembacanya). 

Jadi, terlihat bahwa betapa erat hubungan antara nada 
dengan gaya. Gaya sebagai medium ekspresi pengarang dalam 
karangannya berperanan penting dalam menunjukkan sikapnya 
terhadap pokok karangan kepada pembaca yang menjadi 
sasarannya.  

 

9) Tema 

Setiap fiksi haruslah mempunyai dasar atau tema yang 
merupakan sasaran tujuan pengarang. Yang menjadi 
permasalahan apakah tema yang terdapat dalam fiksi itu? Untuk 
menjawab hal tersebut di bawah ini ada dua pandangan yang 
dipedomani. 

Hawthorn mengajukan permasalahan istilah tema dalam fiksi, 
berikut petikan yang cukup memberi kejelasan tentang 
keberadaan tema tersebut. 

… we should note that a theme may be overt or covert, that is 
to say it can be either consciously intended and indicated as 
such by the author, or alternatively, discovered by the reader 
critic as an element in the novel of which perhaps even the 
author was anaware (1989: 61: … kita harus mencatat bahwa 
mungkin tema itu jelas atau tersembunyi, tema disadari untuk 
dikatakan oleh pengarang, atau mungkin, ditemukan oleh 
pembaca kritis sebagai unsur novel yang mungkin tetap tidak 
disadari oleh pengarang). 
William keney dibawah ini membahas istilah tema secara 

problematik. 
Theme is not the moral of the story, it is not the subject, and 
although I have defined it as meaning of the story, it is not 
what most people have in mind when they speak of “what the 
story really means”. What is the theme? If theme is not the 
moral, not the subject, not a “hidden meaning” illustrated by 
the story, what is it? Theme is meaning but is not “hiden”, 
and it is not ilustrated. Theme is the meaning the story 
releases. (1966: 89 – 91: Tema bukanlah jiwa cerita, bukan pula 
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pokok karangan, dan sungguhpun saya telah mengartikannya 
sebagai makna cerita, itu tidaklah memiliki makna ketika kita 
bertanya tentang “apakah makna cerita yang sebenarnya.” 
Apakah tema itu? Jika tema bukanlah jiwa, bukan pula pokok, 
bukan pula makna yang digambarkan secara tersembunyi 
oleh cerita, apakah itu? Tema adalah makna, tetapi tidak 
“tersembunyi”, dan tidak diilustrasikan. Tema adalah makna 
cerita yang disiarkan). 

 

Dengan demikian dapat kita garisbawahi bahwa tema 
merupakan suatu unsur novel yang memberi makna yang 
menyeluruh terhadap isi cerita yang telah disampaikan kepada 
pembaca. Untuk itu, keberadaan tema hanya dapat ditemukan 
dengan jalan membaca cerita secara cermat dan bertanggung 
jawab, termasuk menyadari adanya hubungan di antara bagian-
bagian cerita dan hubungan antara bagian-bagian itu dengan 
keseluruhan. 

Demikianlah telah secara panjang lebar dikemukakan tentang 
struktur novel. 

 
2.2 Hikayat 

2.2.1  Pengertian 

Hikayat merupakan salah satu jenis folklor yang terdapat 
dalam khasanah kesusasteraan Indonesia. Sebagai suatu jenis 
folklor, hikayat memiliki konvensi tersendiri, memiliki lapisan 
makna tersendiri sebagaimana yang dimiliki oleh sebuah folklor. 
Hal ini seperti yang ditekankan Yus Rusyana sebagai berikut: 
“Folklore has its own of facing reality; among others, it does not 
use the connectionof cause and effect, but has its own way of 
perceiving space and time and of considering something as real or 
not. In this way the picture of reality in floklore is different form 
that in the novel (J. J. Ras and S. O. Robson, 1991: 123:: Folklor 
memiliki lapisan realitas tersendiri; di antara yang lainnya, folklor 
tidak menggunakan hubungan sebab dan akibat, tetapi memiliki 
cara merasakan tempat dan waktu tersendiri serta 
mempertimbangkan sesuatu sebagai nyata atau tidak dengan cara 
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tersendiri. Dalam cara ini, gambaran realitas dalam folklor berbeda 
dengan novel). 

Dasar penekanan ini merupakan salah satu hal yang menjadi 
asumsi penting bagi jati diri folklor. Untuk itu, hikayat pun 
merupakan suatu jenis folklor yang memiliki dasar identitas dan 
karakteristik semacam itu. Lebih lanjut di bawah ini akan 
diutarakan beberapa pendapat tentang pengertian hikayat. 

Hooykaas berpendapat, bahwa hikayat adalah cerita-cerita 
roman dalam bahasa Melayu (1951: 91). Secara etimologis, kata 
“hikayat” diturunkan dari bahasa Arab “hikayat” yang berarti 
“cerita”, “kisah”, “dongeng-dongeng” (Hava, 1951: 137), berasal 
dari bentuk kata kerja “haka”, yang artinya menceritakan, 
mengatakan sesuatu kepada orang lain (Hava, 1951: 136). Dilihat 
dari bahasa Melayu, kata hikayat ini pun memiliki arti yang sama, 
yaitu berarti (1) cerita, cerita kuno atau cerita lama dalam bentuk 
prosa, (2) riwayat, sejarah (Iskandar, 1970: 364). Persepsi ini sama 
pula dengan pandangan Poerwadarminta, yang mengartikan 
hikayat sebagai (1) cerita, terutama cerita-cerita kuno, (2) kadang-
kadang dipakai dalam arti riwayat, sejarah, riwayat hidup, (3) 
kisah (cerita roman jenis prosa). Sementara itu Amir Hamzah 
melihatnya dari sisi hikayat sebagai produk sastra Melayu di 
samping pantun, sanjak, dan syair. Dikatakannya, bahwa hikayat 
terutama memetik pokok ceritanya dari raja dan keluarganya serta 
dihiasi pula oleh kejadian yang sakti dan ajaib (1982: 1). 

Dengan berdasarkan pada beberapa pendapat di atas, maka 
dapat ditarik ciri hikayat sebagai berikut: 
(1) sebagai  suatu  jenis  folklor,  hikayat  memiliki  cara tersendiri 

dalam menampilkan realitas kehidupan; 
(2) sebagai sebuah karangan hikayat bermediakan bahasa 

Melayu; 
(3) berhubung pada dasarnya hal yang diungkapkan pengarang 

disampaikan dengan jalan menceritakan, meriwayatkan, dan 
mendongengkan, maka jenis karangan yang digunakan 
adalah narasi; 

(4) dilandasi  oleh  adanya  unsur  “cerita”  atau  “dongeng”,  
maka  hikayat  berkesan  rekaan atau fiksional; 
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(5) hikayat umumnya bermotifkan keajaiban dan kesaktian; 
(6) bentuk karangan yang digunakan adalah prosa; dan 
(7) isi yang dikandung hikayat umumnya menyingkap 

kehidupan raja dan keluarganya. 
Sekaitan dengan pengertian di atas, penting pula 

dikemukakan di sini, bahwa hikayat sering diidentikkan dengan 
“kaba” atau “tambo”. Untuk kepentingan itu ada baiknya 
ditelusuri makna kalamiahnya. Muhardi mengemukakan, bahwa 
kata “kaba” dalam bahasa Minangkabau sama dengan “khabar” 
dalam bahasa Melayu/Indonesia. Kata ini berasal dari bahasa 
Arab yang berarti “pesan”, “berita”, “warta”, atau “laporan 
mengenai suatu kejadian”. Dengan penyebutan “kaba” berarti 
istilah ini mulai digunakan oleh masyarakat Minangkabau setelah 
mereka memeluk agama Islam. Sebelumnya, bentuk “kaba” 
disebut dengan istilah “tambo”, hanya sebutannya yang berbeda 
sedangkan materinya tetap (1988: 39). Penjelasan itu memberikan 
pengertian kepada kita, bahwa antara kaba, tambo, dan hikayat 
memiliki keindentikkan dalam jenis yang digunakan pengarang 
dalam mengungkapkan pikiran dan perasaannya, yaitu dalam 
wujud “cerita”, hanya baik kaba maupun tambo terbatas pada 
“laporan”, sedangkan hikayat cenderung mewadahi pengertian 
yang lebih luas dari itu, dan umumnya berkesan fiktif. 

Demikian pengertian hikayat. 
 

2.2.2  Struktur Instrinsik Hikayat 
Dalam hubungannya dengan memahami hikayat perlu 

disoroti struktur yang membangun hikayat. Pada dasarnya 
struktur hikayat itu sama dengan struktur novel, tetapi untuk 
dapat melihat karakteristik dari masing-masing struktur alangkah 
lebih baik kita lihat karakteristik yang terdapat dalam struktur 
hikayat. Hal yang penting disoroti sekaitan dengan struktur 
hikayat adalah: tema, motif, penokohan, plot, latar, dan sudut 
pandangan (point of view). 

 

1)  Tema dan Masalah Yang Diceritakan 

Menurut Tasrif dalam Baried dkk., cerita harus mempunyai 
tema atau dasar. Dasar inilah yang paling penting dari seluruh 
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cerita, karena suatu cerita yang tidak mempunyai dasar tidak 
artinya sama sekali atau tidak berguna (1985: 62). 

Dalam hikayat, isi cerita biasanya dimulai dengan 
penderitaan-penderitaan terlebih dahulu, kemudian diakhiri 
dengan gambaran pelaku-pelaku yang menggembirakan, sesuai 
dengan fungsinya yaitu menghibur orang-orang yang sedang 
menderita. Isinya kebanyakan khayalan dan romantis, berisi 
bermacam-macam keajaiban, peperangan dan pengembaraan yang 
tak berkesudahan serta hidangan-hidangan yang mewah, 
menceritakan kecantikan puteri-puteri (Aning R., 1983: 27). 
Kenyataan ini diakui pula oleh Baried dkk. yang mengungkapkan 
bahwa pada dasarnya tema dan masalah yang ada dalam hikayat 
pada umumnya termasuk yang tradisional, misalnya:  
(1) Kejahatan awal, akhir-akhirnya akan dapat hukumannya. 
(2) Cinta terhadap tanah air lebih penting daripada harta benda 

atau kedudukan. 
(3) Cinta akan mengatasi segala kesulitan. 
(4) Jika orang sudah kehilangan semua, baru teringat kembali 

kepada Tuhan (1985: 62). 
Walaupun Aning Retnaningsih menyatakan bahwa semua 

hikayat selalu mempunyai tema yang sama, yaitu pada pokok 
cerita tentang pahlawan-pahlawan yang gagah berani, yang 
sanggup mempertahankan kebenaran-kebenaran (1983: 28), dalam 
kenyataannya Baried dkk. mengungkapkan bahwa suatu tema 
dalam hikayat itu beragam bergantung kaca mata yang kita 
gunakan dalam melihat keberadaan tema itu sendiri. Kalau 
hikayat jenis cerita rekaan, pendapat Aning itu memang sudah 
pada tempatnya, tetapi kalau diteliti lebih jauh lagi, sebenarnya 
hikayat mempunyai tema-tema yang lain. Misalnya, percintaan, 
dan pendidikan (1985: 64 – 65). 

Jadi, tema dalam hikayat jelas berkaitan erat dengan isi cerita. 
Isi cerita dalam hikayat umumnya bersifat tradisional, dan penuh 
dengan khayalan atau rekaan, diselingi dengan keajaiban yang 
dipunyai para tokohnya. Sementara itu yang menjadi tema hikayat 
bisa beragam bergantung sisi mana kita melihatnya, dan hal apa 
yang kiranya menonjol menjadi tujuan cerita. 
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2)  Motif  

Dengan mengutip pendapat Abrams (1966), Baried dkk. 
menyatakan, bahwa motif adalah istilah yang digunakan untuk 
melukiskan karakter, peristiwa, atau konsep yang sering diulang-
ulang, yang ada dalam cerita rakyat atau kesusasteraan. 
Kemudian, Baried pun sependapat dengan Shipley yang 
mengatakan, bahwa motif adalah pola sebuah karya yang khas; 
kata atau pola pemikiran yang diulang-ulang dalam suatu situasi 
yang sama, atau untuk menimbulkan suasana perasaan yang sama 
dalam suatu karya, atau dalam berbagai karya dengan selingan 
secara teratur (1985: 65) Jadi, didasari kedua pendapat itu, maka 
dapat dikatakan, bahwa motif merupakan suatu unsur hikayat 
yang penting yang memberi pola khas dalam melukiskan segala 
konsep dibalik karakter dan peritiwa yang terjadi dalam cerita 
hikayat itu sendiri. 

Dengan menimbang kenyataan tentang keberadaan motif 
dalam hikayat tersebut, maka dapat kita lihat bahwa ternyata 
keberadaan motif dalam hikayat memiliki fungsi tersendiri. Baried 
di antaranya mengidentifikasikan, bahwa motif memiliki fungsi 
yang sangat penting, yaitu untuk memperpanjang cerita dan 
sebagai pembanyangan dalam cerita (foreshadowing). 
Perpanjangan cerita dimaksdukan tdiak sekedar sebagai suatu 
digresi, tetapi ditujukan untuk lebih memperlihatkan keeratan 
hubungan antar unsur yang menjadi dominasi cerita, sehingga 
suatu yang dianggap tidak wajar diharapkan unsur ini dapat 
mendukung sosok luar biasa yang tercermin dari tokoh yang 
ditonjolkan. Sedangkan, unsur pembayangan dimaksudkan untuk 
menarik pembaca, memberikan gambaran apa yang akan 
diutarakan dalam pembicaraan lebih lanjut. 

Mempertimbangkan fungsi yang diemban motif, di bawah ini 
dikutip contoh macam-macam motif yang diungkapkan Baried 
dkk. sebagai berikut: 
(1) Motif Kelahiran 

Tidak semua hikayat terdapat cerita kelahiran yang wajar. 
Dalam beberapa hikayat terdapat motif kelahiran yang tidak 
wajar. Motif ini mempunyai beberapa variasi. Misalnya, 
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kelahiran dari rumpun bambu, kelahiran dari buih lembu, 
kelahiran yang diikuti benda magis, kelahiran putera raja dari 
bola emas yang jatuh dari langit dan puteri raja yang keluar 
dari sungai, ada juga kelahiran seorang puteri di sebuah betung 
sesudah diadakan penebasan rimba, serta adanya kelahiran 
dengan cara menampilkan seorang anak yang duduk di atas 
kepala gajah. 

(2) Motif Perkawinan 
Dalam hikayat tertera kisah tentang jalinan cinta antara calon 
suami dan calon isteri itu. Kecuali pengarang menerangkan 
bagaimana cara pertemuan yang diadakan juga menerangkan 
tempat pertemuan itu terjadi. Motif perkawinan ini memiliki 
beberapa variasi, di antaranya: 
Motif Sayembara 
Motif Poligami 
Motif Pelanggaran Janji 

(3) Motif Ikan 
Di samping terdapat hikayat-hikayat yang mempunyai latar 
istana, dan hutan ada beberapa hikayat yang memiliki latar laut 
… Kecuali itu, ada juga ikan yang oleh pengarang sengaja 
dilibatkan dalam cerita. Ikan, sebagai hewan yang menghuni 
lautan, terdiri dari beberapa jenis. Yang sering disebut-sebut 
dalam hikayat adalah jenis ikan yang termasuk besar. Bahkan, 
dalam hal-hal tertentu, ikan yang diceritakan itu dapat berpikir 
dan berkata-kata seperti manusia. Dengan kata lain, ikan 
dipersonifikasikan oleh pengarang, tokoh utama hikayat 
mengalami penderitaan dan petualangan sebelum kebahagiaan 
tercapai … Pada waktu tokoh berada di laut … Oleh karena 
terjadi konflik, tokoh utama terpaksa menceburkan diri atau 
dicerburkan ke laut. Untuk menghantar tokoh utama 
yangmalang itu ke jalan kebahagiaan, peran ikan besar sebagai 
penyelamat sering ditemukan … Melihat tokoh utama berada 
dalam perut ikan itu, terdapatlah hal yang hampir sama 
dengan cerita Nabi Yunus dalam agama Islam. 

(4) Motif Impian 
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Tujuan penampilan adegan mimpi, antara lain, sebagai 
pembayangan (foreshadowing). Dengan pembayangan, 
pembaca selalu diajak untuk memikirkan apa yang akan terjadi 
dalam uraian selanjutnya … aganya, mimpi dapat dianggap 
sebagai datangnya wangsit bagi mereka yang akan 
memperoleh keberuntungan. 

(5) Motif Ahli Nujum 
Sebagai peramal, biasanya seorang ahli nujum sangat dipercaya 
oleh raja atau oleh orang banyak. 

(6) Motif Nakhoda 
Sesuai dengan lingkungan Nusantara yang terdiri dari pulau-
pula, dalam beberapa hikayat terdapat motif yang menyangkut 
profesi nakhoda … Kadang-kadang motif yang ditampilkan itu 
ialah perbuatan nakhoda yang jahat. 

(7) Motif Perpisahan 
Biasanya antara kakak dan adik terjalin suatu hubungan yang 
erat, lebih-lebih bila termasuk keluarga raja. Untuk 
menggambarkan petualangan yang dijalani oleh tokoh utama, 
diceritakan tentang perpisahan antara keduanya … Setelah 
mengalami beberapa penderitaan, keduanya dapat bertemu 
kembali. Pada motif semacam itu, biasanya yang perempuan 
diambil isteri seorang putera raja. Menurut Liaw Yoc Fang 
(1975), motif ini termasuk mendapat pengaruh dari Hindu. 
(1985 (66 – 74). 

 

3) Penokohan 

Tokoh hikayat berbeda dengan tokoh dalam novel. 
Pernyataan ini diungkapkan oleh Propp (1984b: 27 – 9) dan Waty 
(1957: 18, 32) yang dikutip Yus Rusyana sebagai berikut: 

In folktales my of the characters have no name, and their 
outward appearance is rarely described: what is important is 
their actions. Their characterization is not individual but 
stereotypical, and sometimes represents a social position. All 
characters  are either good or bad, an “average type” does not 
occur in folklore. Every one is assigned a role in the narrative 
and there are no etra characters, so folklore tends to have only 
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one protagonist. In the novel, which pays attention to 
particular individuals, there is particularization of character, 
for examples by giving a proper name to show  particular 
identity. This is an effortti show that the novel is a full and 
authentic report of human experince. There are usully several 
characters in the novel, within the complexity of human 
interrelation (J. J. Ras and S. O. Robson, 1991: 124: Beberapa 
tokoh dalam cerita rakyat tidak bernama, dan kelihatannya 
mereka jarang digambarkan: apa pentingnya gaya mereka. 
Karakterisasi atau penokohan tdiak individual tetapi secara 
stereotip, dan terkadang disajikan posisi sosialnya. Semua 
tokoh di antara ‘baik’ atau ‘buruk’, ‘suatu tipe biasa’ tidak 
terjadi dalam folklor. Setiap orang ditentukan aturannya 
dalam naratif, dan hal itu tidak ada karakter ekstra, jadi 
folklor cenderung hanya memiliki satu tokoh protagonis. 
Dalam novel, diperhatikan aturan main individual secara 
khusus, itu adalah kekhususan tokoh, sebagai contoh 
diberinya nama yang tepat untuk menunjukkan identitas 
yang kas. Ini merupakan suatu usaha untuk menunjukkan 
bahwa novel melaporkan pengalaman manusiawi secara 
penuh dan otentik. Biasanya terdapat beberapa tokoh dalam 
novel, dengan kompleksitas hubungan antar manusianya). 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa 
karakter dalam hikayat cenderung stereotip. Pilihannya hanya 
pada tokoh baik dan buruk. Dalam menggambarkan sifat baik dan 
buruk ini biasanya ditampilkan dalam peristiwa-peristiwa yang 
terjadi secara bertentangan, biasanya pertentangan antara tokoh 
utama yang baik dan tokoh utama yang jahat (Baried dkk., 1985: 
75). Selanjutnyua Baried menyatakan, bahwa tokoh utama dalam 
hikayat sama dengan perjalanan hidup tokoh utama dalam roman 
avontur. Dalam roman avontur, perhatian dipusatkan pada 
seorang tokoh utama. Sesuai dengan jalur roman avontur, pada 
umumnya hikayat mengisahkan tokoh yang tampil sejak dia 
masih kecil. Bahkan sering disebutkan bahwa pada waktu tokoh 
utama masih kecil dia telah dapat dibayangkan bagaimana sifat-
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sifatnya kelak sesudah dia dewasa. Sebagai perantara untuk 
mengatakan hal ini peran ahli nujum tidak dapat diabaikan (1985: 
75 – 76). 

Baried pun lebih lanjut mengatakan, bahwa cara yang 
digunakan oleh pengarang dalam melukiskan tokoh hikayat pada 
umumnya adalah cara yang termasuk analitik. Maksudnya, bahwa 
dengan terperinci pengarang menjelaskan watak atau  sifat sang 
tokoh. Cara yang dramatik, cara pemberian gambaran secara tidak 
langsung, jarang ditemukan (1985: 77). 

Ada beragam jenis watak dalam novel, sebagaimana telah 
diuraikan sebelumnya. Dalam hikayat watak tokoh pada 
umumnya datar (flat character). Sejak awal sampai akhir selalu 
tidak ditemui adanya perubahan watak pihak-pihak yang baik 
yang buruk (Baried, 1985: 77). Ditambahkannya pula pelukisan 
bentuk lahir atau ciri-ciri badaniah (physical description) dapat 
dilihat dalam penampilan tokoh. Ketampanan tokoh utama, 
kecantikan calon istri, dan putri-putri lain digambarkan dengan 
panjang lebar oleh pengarang. Akhirnya tokoh-tokoh utama dalam 
hikayat mengalami kenikmatan hidup (happy end). (1985: 78). 

 

4)  Plot 
Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa “… it 

does not use the connection of cause and effect,” (folklor tidak 
memiliki hubungan sebab akibat), untuk itu secara logika hikayat 
sebagai salah satu jenis folklor juga memiliki alur yang tidak 
berhubungan sebab akibat. Kenyataan ini ditandaskan pula oleh 
Aning Retnaningsih yang mengatakan, bahwa dalam hikayat, 
meskipun kadang-kadang terasa adanya “plot” itu, hanyalah 
dalam bagian-bagian yang terlepas-lepas. Sedangkan satu bagian 
dengan bagian lainnya tidak ada hubungan atau ikatan dan tidak 
memerlukan sebab musabab antara satu kejadian dengan kejadian 
lainnya (1983: 30). 

Pernyataan ini lebih diterangkan pula oleh Yus Rusyana, 
bahwa in the folktale the relation is not cause – and – effect. A 
reason – or, to use the language of poetics, motivation – is not 
required for actions. Units of the tale follow one another, but it is 
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not necessary for this succesion to be motivated; the units can 
follow one another according to the principle ogagglitination; in 
other cases the action is based on pure change (J. J. Ras and S. O. 
Robson, 1991: 123 – 124: hubungan dalam cerita rakyat tidak 
bersifat sebab akibat. Alasannya, untuk menggunakan bahasa 
puitik, motivasi – tidaklah selalu harus diperuntukkan bagi gaya 
atau aksi. Kesatuan cerita satu mengikuti yang lainnya, tetapi tidak 
penting hal itu bagi rangkaian cerita untuk dijadikan dorongan; 
kesatuan yang satu mengikuti yang lainnya mengikuti prinsip 
aglutinasi; dalam kasus lain gaya didasarkan atas kebetulan 
belaka). 

Jadi, pada hakekatnya plot dalam hikayat itu ada, tetapi 
antarbagian-bagiannya tidak memiliki hubungan sebab akibat, 
meskipun ada itu pun dianggap sebagai kebetulan, karena aksi 
dalam folklor tidak selalu diperuntukkan untuk memancing gaya 
tertentu. 

 

5) Latar 

Seperti telah diutarakan pada bab sebelumnya, khususnya 
tentang latar dalam cerita naratif, dikatakan bahwa latar itu 
menyangkut hajat hidup para tokoh. Untuk itu latar dalam cerita 
mencakup lingkungan dan aspeknya yang lebih luas. Tidak hanya 
mempersoalkan tempat tetapi juga soal waktu. 

Untuk memperjelas perbedaan latar dalam novel dan latar 
dalam folklor berikut dikemukakan pikiran Yus Rusyana sebagai 
berikut: 

In folklore there is also a setting, because the action is always 
perfomed in space. But because the focus is on action, it only 
focuses on empirical space, that is, on the space that 
surrounds the hero at the moment of action and not on the 
surrounding environment there is no attempt to partray the 
reality of the surroundings. The novel, on the ether hand, pays 
attention to place and attempts to describe its details. There is 
an effort to show that the novel is a full and authentic report 
of human experience. Also, the characters of the novel can 
only be individualized place. A detailed picture is painted of 
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both natural and interior scenary, in an attemp to put people 
wholly in their phisical setting (1991: 124: Dalam folklor 
terdapat pula latar, sebab gaya selalu ditampilkan dalam 
tempat. Tetapi disebabkan titik perhatian pada gaya, titik 
perhatian hanya dipusatkan pada tempat empiris, tempat 
yang melingkungi kepahlawanan momen gaya dan tidak atas 
lingkungan; itu tidak mencoba untuk menggambarkan 
realitas dari lingkungannya. Dalam novel, diberi perhatian 
pada tempat dan mencoba untuk menggambarkan semuanya 
sedetil mungkin. Hal itu mencoba untuk menunjukkan bahwa 
novel melaporkan pengalaman manusia secara penuh dan 
otentik. Juga, para tokoh dalam novel hanya dapat 
diindividualisasikan oleh keberadaan seperangkat latar 
belakang tempat khas yang saling bertentangan. Gambaran 
secara detil dilukiskan di antara pemandangan yang alamiah 
dan mendalam; dalam rangka mencoba untuk mengambil 
keseluruhan latar fisik mereka). 

 

Pernyataan Yus tentang latar dalam folklor itu selaras 
dengan hasil penelitian Baried dkk. terhadap hikayat, yang 
mengungkapkan bahwa pada umumnya lingkungan yang 
ditampilkan tidak digambarkan seluruhnya oleh pengarang, yang 
ditampilkan pengarang adalah lingkungan istana. (1985: 79). 
Ditambahkannya pula, bahwa istana sebagai tempat untuk 
bertempat tinggal seorang raja, mempunyai beberapa kegiatan. 
Ada yang sifatnya pribadi dan ada pula yang menyangkut 
kerajaan. Tadi dikatakan di atas, bahwa tempat yang ditampilkan 
adalah yang memiliki momen yang sifatnya ‘hero’. Untuk 
gambarn ini, Baried mengatakan bahwa dalam hikayat dapat 
dijumpai suasana lingkungan istana yang menampakkan 
keterlibatan semua anggota masyarakat. Pada waktu raja sedih, 
rakyat ikut merasakan kesedihannya gambaran ini diungkapkan 
pula oleh Aning Retnaningsih sebagai berikut: Kadang-kadang 
rakyat ponggawa baik laki-laki maupun perempuan turut berpesta 
40 hari 40 malam lamanya, sedangkan ongkos-ongkosnya 
ditanggung oleh raja (1983: 30). 
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Di samping latar istana, Baried menjumpai pula bahwa 
hikayat pun ada yang mengambil latar hutan, laut, pelabuhan dan 
pantai. Kecuali lingkungan yang benar-benar nyata, dalam hikayat 
terdapat juga lingkungan yang ada di luar alam nyata. Walaupun 
demikian, yang penting adalah lingkungan istana (1983: 81). 

 

6)  Sudut Pandang Pengarangnya 
Pada hakekatnya metode penggambaran sudut tinjauan 

pengarang dalam ceritanya pada bahasan yang lalu bisa 
digunakan pula dalam melacak sudut tinjauan pengarang yang 
ada dalam hikayat. Namun demikian, hikayat sebagai sebuah 
jeenis sastra memiliki kekhasannya tersendiri. Hal ini seperti 
terlihat dari hasil penelitian Baried dkk. yang menyatakan, bahwa 
seorang penulis hikayat seolah-olah mengetahui apa ssaja yang 
terjadi dalam cerita yang disampaikan. (1985: 82). Selanjutnya, 
Baried dkk. sepakat dengan Poerwadarminta, bahwa 
penggolongan untuk sudut tinjauan yang demikian sebagia 
berikut: 

Penulis bertindak sebagai dalang. Ia menceritakan barang apa 
yang ada dan terjadi di luar dirinya. Peran ciptaannya 
diperlukan sebagai diri ketiga, di-Dia-kan dan di-Mereka-kan. 
Dalam bercerita itu penulis seakan-akan serba tahu. Ia dapat 
menceritakan apa saja yang dibuat dan dikerjakan oleh 
pelaku-pelakunya. Bahkan sampai-sampai pada isi hatinya, 
batinnya, perasaannya, jalan pikirannya, rahasia-rahasianya 
… diketahuinya juga. Penulis benar-benar sebagai Al – Basir. 
Lain dari itu ia seakan-akan ada dimana-mana dan selalu pula 
mengikuti pelaku-pelakunya pergi penulis tahu dan dapat 
menterjemahkannya. Bahkan pertistiwa-peristiwa dan, 
kejadian-kejadian yang terjadi di dua tiga tempat yang 
bersamaan waktunya, diketahui dan diceritakan juga”. 
(Poerwadarminta dalam Baried dkk., 1985: 82 – 83). 

 

Ditambahkannya pula, bahwa pada umumnya pengarang 
hikayat termasuk anonim. Oleh karena itu, dalam memahami 
hikayat sangat tepat apabila dititikberatkan pada kondisi karya itu 
sendiri.  Selanjutnyua, Baried pun menandaskan bahwa pengarang 
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hikayat yang berstatus sebagai tokoh bawahan yang menceritakan 
tokoh utama termasuk jarang. Walaupun dalam hikayat didapati 
kata ‘baginda’ atau sebutan-sebutan lain untuk menyatakan orang 
ketiga, pengarang semata-mata berkedudukan sebagai pencerita 
pengamat. (1985: 83).  

 
 

 
LEMBAR KERJA MAHASISWA II 

 
 

Permasalahan 

1. Jelaskan ciri novel secara kongkret, dan berdasarkan ciri 
tersebut. Kemukakan definisi novel. 

2. Jelaskan dengan contoh dari karya sastra yang saudara baca 
tentang struktur intrinsik novel / hikayat / drama. 

3. Jelaskan struktur plot pada karya sastra yang saudara baca. 
4. Kemukakan dengan alasan yang logis tentang syarat-syarat 

plot yang manakah yang sudah terpenuhi dalam plot cerita dari 
karya sastra yang saudara baca. 

5. Lukiskanlah profil tokoh utama dan karya sastra yang saudara 
baca dengan jalan menjawab hal berikut. 
a. Bagaimanakan ia berfokalisasi ? 
b. Apa maksud dati fokalisasi itu ? 
c. Apa yang difokalisasi / Apa yang diteropong ? 
d. Oleh siap dia sendiri difokalisasi dan bagaimana ? 
e. Bagaimana kelakuannya ? 
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  BAB III  
 
 

TRANSFORMASI DALAM GENRE SASTRA 
 

3.1 Hakikat 
Asumsi dasar untuk menelaah proses transformasi dalam 

suatu jenis sastra antara lain tugas yang diemban oleh ilmu sastra 
itu sendiri. Tugas ilmu sastra yang utama adalah mengupas sistem 
sastra itu, yakni menentukan konvensi sastra, baik yang paling 
umum, maupun yang lebih spesifik untuk jenis sastra masing-
masing, dalam sebuah sistem yang bertingkat-tingkat sesuai 
dengan kenyataan sastra itu (Teeuw, 1991:3). Kenyataan ini 
memotivasi para peneliti untuk berusaha mengupas, menyingkap-
kan, mempertanggungjawabkan sistem itu. 

Usaha-usaha seperti itu makin terasa penting dilakukan bila 
melihat kenyataan, bahwa pada dasarnya sastra Indonesia 
mutakhir bukanlah sastra yang berdiri sendiri tanpa hubungan 
dengan sastra lain. Ia juga bukan sastra yang tumbuh dari tiada. 
Sastra kita berada di tengah-tengah sastra-sastra lain: sastra daerah 
dan asing (Yus Rusyana,:83). Memang telah diakui sebelumnya, 
bahwa kita mengira bahwa gejala-gejala sastra tertentu adalah 
khas milik sastra nasional itu sendiri atau timbul begitu saja dalam 
sastra nasional itu … Padahal, timbulnya kesusasteraan modern 
adalah berkat pertemuan dengan dunia pemikiran Barat pada 
permulaan abad ini dengan mulai didirikannya sekolah-sekolah 
yang mempunyai dasar pendidikan modern (H. B. Jassin, 1975: 7). 
Adanya kontak ini, diakui pula oleh Yus Rusyana, dengan 
mengatakan, bahwa antara sastra-sastra Nusantara sejak dahulu 
telah pula terjadi kontak yang menimbulkan pengaruh yang satu 
dengan yang lain. Kontak itu juga terjadi dengan sastra dari 
lingkungan luar, sehingga dalam sastra Nusantara terdapat 
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pengaruh sastra Sansekerta, Arab, Persia, dan sebagainya. Jadi, 
dari adanya persamaan-persamaan itulah tampak bahwa sastra-
sastra se-Indonesia itu berhubungan erat, sehingga untuk 
memahami sastra tertentu akan lebih jelas jika dilakukan dalam 
tautan keseluruhan (1987: 214). 

Keadaan yang demikian tentu menumbuhkan banyak soal 
sekaitan dengan berbagai tuntutan yang ada dalam tubuh ilmu 
sastra. Teeuw mengatakan, bahwa di antara banyak soal yang 
akan dan harus dihadapi oleh teori sastra Indonesia, masalah 
hubungan antara konvensi dan keorisinilan akan merupakan 
sebuah masalah pokok. Salah satu penyebabnya, karena sastra 
sebagai sebuah bentuk seni, selalu berada dalam ketegangan 
antara konvensi dan pembaharuan, antara keterkaitan dan 
keterbatasan mencipta. Ketegangan itu bagi penelitian sastra 
Indonesia maih merupakan hutan rimba yang perlu di babad, 
dengan istilah Jawa, atau dibudayakan (1991: 11). 

Mengkaji permasalahan antara dua tegangan yang dimaksud 
Teeuw tersebut, yang penting dipahami terlebih dahulu adalah 
hakekat perubahan bentuk atau transformai yang terjadi di 
dalamnya, apakah melalui suatu konsensus atau melalui suatu 
konflik sehingga muncul perombakan sistem, pembebasan diri 
dari ikatan konvensi, baik sistem bahasanya maupun sistem 
sastranya. Di bidang sastra, Panuti Sudjiman mengatakan, bahwa 
yang dimaksud dengan transformasi ialah perubahan bentuk 
penampilan, sifat atau watak. Berdasarkan batasan itu, di bidang 
sastra dikenal beberapa macam perwujudan transformasi. 
Misalnya ada novel yang kemudian diolah menjadi skenario film 
(1993: 60). 

Pada kenyataannya transformasi berkonstribusi langsung 
dalam upaya memperkaya khazanah sastra. Transformasi telah 
berlangsung sepanjang masa dan seputar dunia. Dalam berbagai 
cara pentransformasian itu memang banyak kemungkinan 
terjadinya pergeseran dan perubahan yang disengaja maupun 
yang tidak, baik pergeseran tematis, struktural, maupun stilistik 
(Panuti Sudjiman, 1993: 69). 
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Kecenderungan tersebut perlu ditelusuri melalui dua hal, 
yaitu hal-hal apa saja yang berhubungan dengan transformasi, dan 
bagaimana transformai genre itu berlangsung. Kedua hal itu akan 
dikupas secara singkat di bawah ini. 

 

3.2 Faktor-faktor Pemengaruh Transformasi 
Hal-hal yang akan dipedomani sehubungan dengan sub judul 

di atas adalah pernyataan Alastair Fowler dalam bukunya yang 
berjudul Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of 
Genree and Modes. Adapun hal-hal yang diungkapkan 
sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tranformasi 
adalah sebagai berikut: 

The idea of transformation I vital for literary history, since it 
offers the only means of tracing the continuities that underlie 
many changes. Here I shall only list a few transformations, to 
sugget their diashronic characters and their role in literary history: 
(1) The transformation of romance by the heroic mode, to 

produce the hereoic romance or “romantic epic”; 
(2) The development of picaresque as a counter genre to escapist 

chivalric romance; 
(3) Fielding’s assembly of the repertoire of the panoramic novel 

(Tom Jones) from a comic transformation of prose romance, 
together with picaresque, hereoic, romatic epic, and other 
elements; 

(4) Scott’s assembly of the repertoire of the historical novel by 
romantic and historical tranformation of the regional novel; 

(5) The transformation of the period novel by modal extention 
from the existentialist novel of ideas. 

… Kinds, then, may generate modes and so contribute indericly to 
now kinds. (1982: 167 – 169) 
Gagasan transformasi merupakan suatu yang vital bagi sejarah 
kesusastraan, sejak ia hanya menawarkan makna kontinuitas dari 
gambaran yang mendasari beberapa perubahan. Di sini saya 
hanya mendaftarkan sedikit transformasi untuk menganjurkan 
karakter diakronik dan peran mereka dalam sejarah kesusastraan: 
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(1) Transformasi roman dengan cara heroik untuk menghasilkan 
roman heroik atau “epik romantis”; 

(2) Perkembangan tiap bagian yang digambarkan secara jelas 
dalam suatu novel merupakan genre bandingan terhadap 
alam khayal roman kesatria; 

(3) Kelompok Fielding membuat judul cerita novel yang 
panoramik (Tom Jones) dari transformasi komik tentang 
roman prosa bersama-sama dengan unsur ketajaman, heroik, 
romantis, epik, dan unsur lainnya; 

(4) Kelompok Scott membicarakan tentang judul cerita novel 
historis oleh transformai romantik dan historis dari novel 
regional; 

(5) Transformasi periodisasi novel oleh tingkatan yang 
berhubungan dengan novel gagasan kaum eksistensialis. 

…  Kemudian jenis-jenis sastra tersebut dapat menyebabkan dan 
juga menambahkan secara tidak langsung cara-cara terhadap 
pembentukan jenis-jenis sastra sekarang).  

 

Berdasarkan kutipan di atas, memanglah benar apa yang 
telah diutarakan di muka, bahwa pada dasarnya gejala 
transformasi dalam sastra merupakan suatu gejala yang telah 
berlaku secara universal, dan keberadaannya bersifat vital, 
berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup genre sastra. 
Perubahan-perubahan yang terjadi dalam genre sastra terjadi 
secara berkelanjutan dan didorong beberapa aspek, di antaranya 
cara-cara heroik dalam mentransfer bentuk roman epik, 
berimplikasi terhadap keberadaan roman ksatria, unsur-unsur 
novel lainnya secara bersama-sama bertransformasi dalam roman 
yang berbentuk prosa, novel regional memiliki pengaruh bagi 
keberadaan novel historis, serta gagasan kaum eksistensialis 
memiliki kecenderungan pada transformasi periodisai novel. Hal-
hal demikian merupakan sebagian kecil gambaran proses 
transformasi yang menunjukkan perkembangan dan perubahan 
antara suatu jenis ke jenis yang lainnya, atau bahkan sama sekali 
melahirkan jenis sastra yang baru. Adapun bentuk transformasi 
dapat berwujud sebagai berikut. 
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1) Pembaharuan Topik 

Genre berubah, bila topik-topik baru bertambah terhadap 
cerita mereka. Tampaknya topik pembaharu memberi karakteristik 
baru yang lebih besar dalam gerakan sastra. Barangkali hal ini 
disebabkan oleh faktor yang menyangkut pembentukan minat dari 
bentuk minat bahan cerita. Topik-topik pembaharu boleh jadi 
diubah dari genre lain atau media sastra lain. Dengan cara ini, 
pokok cerita tentang cinta dan perasaan individual meliputi epik. 
Pembaharuan dalam pokok cerita bisa juga terdapat dalam 
pendekatan baru terhadap topik-topik yang ada. Tetapi hal ini 
yang biasanya menjadi dasar transformasi. 
2) Kombinasi 

Gabungan cerita merupakan satu dari sebagian besar makna 
perubahan generik secara nyata … Gabungan cerita memainkan 
beberapa bagian dalam sebagian besar bentuk-bentuk baru dari 
beberapa bagian yang besar. Jelas hal itu sebagian besar atas 
tingkatan penyusunan. 
3) Pengelompokan 

Aggregation atau pengelompokkan merupakan suatu proses 
menambah beberapa jenis karya sastra yang komplit dalam suatu 
kumpulan sebagaimana suatu lagu dalam hubungannya dengan 
rentetan lagu dalam opera balada. Gabungan karya boleh jadi 
dipersatukan oleh bagian-bagian yang tersusun dan berhubungan. 
Agregasi mengubah pengaruh cukup jelas dalam novel yang 
memiliki karakter yang berbeda atau urutan sketsa. Tetapi juga 
pengelompokan genre yang lain lebih penting dari komponen-
komponen ceritanya. 
4) Perubahan Skala 

Para penulis sering merencanakan skala penempatan pada 
tingkat permulaan. Secara relatif, sedikitnya dapat memiliki 
perubahan skala yang sangat mengejutkan. Sebagai contoh, 
panjangnya novel menggeser sejarah atau roman sejarah. 
5)  Perubahan Fungsi 

Dalam sastra klasik, perubahan sekecil apapun cukupdapat 
mengubah genre. Dalam periode modern, perubahan fungsi 
cenderung melangkah secara drastis. Fungsi selain dapat 
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mengubah bagian yang fundamental dari epik, juga dapat 
mengubah secara berangsur-angsur dan tidak disengaja. Sebagai 
contoh tanggapan terhadap perubahan dalam model kesusastraan, 
seperti pengurungan nilai-nilai informai dari bentuk stanza. 
Perubahan fungsi secara berangsur-angsur mungkin akan terjadi 
terus menerus. 
6)  Pernyataan Bandingan 

Henry James menyetujui bahwa cerita adalah sesuatu (“cerita 
dan novel…bagaikan jarum dan benang”). Sementara itu E.M. 
Forster menyatakan bahwa novel dapat menjadi sesuatu yang 
berbeda dari pada cerita dan dikatakannya, semestinya James itu 
menganjurkan seseorang menggunakan benang tanpa jarum. 

Beckett kemudian membagi pernyataan itu dalam dua cara 
yang prinsipil. Pertama, menghapuskan semua ciri cerita. Kedua, 
memasukkan bentuk-bentuk yang berimplikasi humanis dan 
religius…Yang penting dalam hal ini, nampaknya pernyataan 
bandingan pernyataan yang agak sedikit kasar dan ekstrim 
terhadap tradisi kesusastraan. Sekarang kita mengarahkan, bahwa 
transformasi genre merupakan suatu penggabungan atau 
pencampuran. 
7)  Pencantuman 

Inklusi atau pencantuman merupakan sumber yang subur 
bagi transformasi. Dalam inklusi tidak diperlukan pengaruh suatu 
perubahan biasa. Perubahan hanya mungkin terjadi jika suatu 
bentuk secara struktural menunjukkan hal yang baru; atau jika itu 
merupakan suatu proporsi terhadap karya metrik yang lebih luas; 
atau jika hal itu dengan secara tetap berhubungan dengan genre 
yang bermetrik. 
8)  Percampuran Generik 

Pencampuran generik dapat ditemukan pada pengarang 
klasik yang terbaik. Fiksi dinyatakan Frye sebagai suatu campuran 
dengan empat hal utama; yaitu: konfesi, anatomi, dan roman. 
Dengan sederhana pencampuran materi bergabung, tanpa 
memperhatikan struktur eksternal. 

 
 



Transformasi Dalam Genre Sastra 
 

 69 

 

 
LEMBAR KERJA MAHASISWA III 

 
 

Permasalahan 

1. Jelaskan hakekat transformasi sastra beserta contoh. 
2. Jelaskan wujud transformasi dalam sastra beserta contoh 

kongkrit yang saudara ketahui. 
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   BAB IV  
 
 

PENILAIAN KARYA SASTRA 
  

4.1 Pengertian 
Cara mendalami sastra yang paling efektif adalah membaca. 

Tetapi “reading is not an innocent activity; membaca adalah 
kegiatan yang bukan tak ada resikonya”. Hal ini menyangkut pula 
dalam kita memahami teks sastra. Sehubungan dengan ini Teeuw 
menyatakan, bahwa membaca karya sastra menuntut 
pembaharuan diri yang terus-menerus, penyesesuaian diri dengan 
sistem konvensi yang tidak pernah stabil, menghendaki keluwesan 
budi yang setiap kali bersedia membukakan diri bagi kejutan dan 
penyimpanan yang membingungkan (1991: 34). 

Konsekuensi semacam itu merupakan suatu hal yang harus 
disadari, bahwa segala sesuatu perbuatan selalu diiringi dengan 
suatu tanggung jawab. Tanggung jawab yang dituntut ini pun 
bergantung pada tujuan kita dalam membaca. Khususnya dalam 
memahami sastra, semestinya penilaian terhadap teks yang kita 
baca itu adalah penilaian yang memang dianggap layak bagi 
kesesuaian dengan struktur obyek yang kita hadapi. Jadi, kita 
harus menghargai sesuatu sesuai dengan keadaan dirinya, dan 
harus menilainya dengan cara membandingkan sifat dan 
fungsinya dengan sifat dan fungsi yang sama. Dengan demikian, 
kita harus menilai sastra berdasarkan sifat-sifatnya (Wellek & 
Warren, 1990:317). 

 

4.2 Karakteristik 
Kondisi yang bagaimanakah yang menunjukkan sifat sastra 

itu? Sebenarnya sulit untuk mencari jawaban tepat terhadap 
pernyataan itu. Walaupun demikian di bawah ini Rampan 
menulusuri karakteristik sastra sebagai berikut: 
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Pertama, teks sastra merupakan keseluruhan yang berhingga, 
yang tertutup, yang batasnya (awal dan akhirnya) diberikan 
dengan kebulatan makna. 
Kedua, dalam teks sastra ungkapan itu sendiri penting diberi 
makna, disemantiskan segala aspeknya; barang buangan 
dalam pemakaian sehari-hari, “sampah bahasa” (bunyi, 
irama, urutan kata, dan lain-lain) yang dalam percakapan 
begitu dipakai begitu terbuang, dalam karya sastra tetap 
berfungsi. 
Ketiga, dalam menampilkan ungkapan itu karya sastra pada 
satu pihak terkait pada konvensi, tetapi di pihak lain ada 
kelonggaran dan kebebasan untuk mempermainkan konvensi 
itu, untuk memanfaatkan secara individual malah untuk 
menentangnya walaupun dalam penentangan inipun 
pengarang masih terikat (1984:144). 

 

Melihat karakteristik satra seperti di atas, maka terlihat 
bahwa teks sastra itu merupakan suatu struktur yang di dalamnya 
terdapat unsur-unsur yang saling berhubungan antara satu 
dengan yang lainnya, dan dengan keseluruhannya. Dalam 
keseluruhan itu teks sastra mengusung suatu makna yang bulat. 
Kebulatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik bahasa, 
maupun konvensi sastra yang dianut dan diperbaharui oleh para 
pengarangnya. Dalam hal-hal seperti inilah kita penting 
mempertimbangkan persoalan yang diajukan Teeuw tadi tentang 
pentingnya pembaca dalam menyesesuaikan dirinya secara terus-
menerus dalam mengakrabi bahan bacaannya. 

Hal-hal apa saja yang perlu kita lihat sehubungan dengan 
kerumitan yang terdapat dalam teks sastra? Untuk ini Teeuw 
memberi pertimbangan, bahwa untuk memahami sebuah karya 
sastra pembaca harus menguasai berbagai sistem kode, baik kode 
bahasa, maupun kode budaya, maupun kode bersastra yang khas 
(1991: 15). Tentunya penguasaan inipun bagi pembaca sastra 
hendaknya luwes, karena teks yang dihadapi selalu bergerak, 
dinamis. Yang penting di sini adalah bagaimanakah semua kode 
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itu layak menjadi bahan bandingan bagi tuntutan struktur, sifat 
dan fungsi yang dikandung oleh teks itu sendiri. 

Karakteristik kode yang bagaimanakah yang kiranya layak 
menjadi pegangan dalam menilai karya sastra sesuai dengan 
tuntutan di atas? Dalam menghadapi ini, berikut akan 
dikemukakan pertimbangan Teeuw dalam menyikapi kode-kode 
yang terdapat dalam karya sastra. Saya dengan singkat akan 
menyebut beberapa ragam atau aspek kode sastra saja: 
1) Perlu saya ulang, bahwa kode sastra tidak bisa lepas dari kode 

bahasa… Ada dua prinsip universal utama yang berfungsi 
dalam kode bahasa sastra ini: 
prinsip ekuivalensi atau kesepadanan; 
prinsip deviasi atau penyimpangan. 
… ada efek kesastraan yang dihasilkan oleh penyimpangan 
dari bahasa biasa, atau dari yang diharapkan oleh pembaca; 
dan ada pula efek yang ditimbulkan oleh kesepadanan: 
gabungan bahan-bahan yang dari segi tertentu (bunyi, tata 
bahasa, makna) merupakan pasangan ekuivalensi, juga 
menimbulkan hasil, efek sastra. 

2) Sifat karya sastra ditentukan oleh sejenis sastra dan peranan 
konvensinya…jadi pemahaman perkembangan sastra dan 
sejarah juga ditentukan oleh sistem konvensi sastra…Tetapi 
yang paling penting disini …adalah fungsi sistem konvensi 
sastra sebagai alat yang membataskan dan mengarahkan 
kemungkinan saya untuk memberi makna yang sesuai pada 
sebuah karya sastra. 

3) Karya sastra merupakan dunia yang otonom, yang tidak terikat 
kepada dunia nyata dan tidak menunjuk pada dunia nyata, 
kecuali melalui makna unsur bahasa yang dipakai di dalamnya. 

4) …bahwa dunia rekaan yang wajib saya bangun berdasarkan 
data bahasa karya sastra itu mempunyai relevansi, 
signifikansi…sastra memang berurusan dengan universal truth, 
kebenaran yang universal. Pendekatannya terhadap kebenaran 
yang universal itu sering kali diadakan melalui dunia yang 
sangat khas… 
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5) …Dengan kata lain sebuah karya sastra harus merupakan 
sebuah keseluruhan yang mempunyai struktur yang konsisten 
dan koheren, di mana setiap bagian merupakan unsur esensial 
dan menempati tempat yang layak dan wajib (1991: 17 – 24). 

 

4.3 Prosedur 
Penguasaan sistem konvensi di atas bagi diri seseorang bukan 

merupakan suatu jaminan bahwa seseorang itu akan secara 
otomatis menyanggupkan dirinya memberi makna pada karya 
yang dibacanya. Hal ini dimungkinkan, karena ciri karya sastra 
yang paling khas bukanlah penerapan konvensi sastra yang 
berlaku pada masa dan disatu tempat dan untuk satu bahasa, 
melainkan sebaliknya penyimpangan dari kode sastra itu, 
peniadaannya, pendobrakannya (Teuuw, 1991: 25). Untuk itu, 
walaupun konvensi sastra sudah kita pahami, yang terpenting 
adalah relevansi dan signifikansinya dengan karya yang tengah 
dihadapi. Adalah tidak bisa dipungkiri, bahwa segala seuatu itu 
ada yang implisit dan eksplisit. Sekaitan dengan hal itu, perbedaan 
yang harus kita lihat adalah antara penilaian yang terbuka dan 
penilaian yang tersirat – istilah ini tidak boleh disalah artikan 
sebagai penilaian sadar dan tidak sadar. Ada penilaian yang 
berdasarkan akal sehat, ada penilaian yang rasional dan penuh 
argumen. Keduanya tidak bertentangan. Akal sehat tidak akan 
menghasilkan kritik sastra yang kuat kalau tidak menyiratkan 
suatu dasar pemikiran teoritis umum. Sebaliknya, suatu penilaian 
yang berdasarkan argumen yang nyata – jika menyangkut sastra 
tidak bisa diformulasikan kecuali melalui suatu akal sehat, yang 
berasal langsung dari kritikus itu sendiri atau dari acuan lain 
(Wellek & Warren, 1990: 336 – 337). 
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LEMBAR KERJA MAHASISWA IV 

 
 

Permasalahan 
1. Analisislah karya sastra saudara dari unsur. 

a. Prinsip ekuivalensi dan deviasi yang terdapat dalam kode 
bahasa yang digunakan dalam karya asastra tersebut. 

b. Konvesi/kekhasan sistem konvesi yang terdapat dalam 
karya sastra itu. 

c. Dunia atonom khas yang diciptakan pengarangnya. 
d. Kesesuaiannya dengan kebenaran universal/the universal 

truth. 
e. Kekoherensian dan kekonsistenan struktur/intrinsik sastra. 
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   BAB V  
 
 

PENGAJARAN APRESIASI SASTRA 
 

5.1 Pengertian dan Tujuan Pengajaran Sastra 
Yus Rusyana menjelaskan, bahwa kata sastra dalam frase 

pengajaran sastra mengandung dua kemungkinan arti, yaitu hasil 
sastra dan ilmu sastra, sehingga pengajaran sastra mungkin 
diartikan pengajaran berkenaan dengan hasil sastra dan ilmu 
sastra. (1991: 3). Ditambahkannya pula, bahwa kedua pengertian 
itu merupakan bagian dari pengajaran sastra, akan tetapi 
penekanannya dapat berbeda-beda. Pengajaran sastra hanya dapat 
berlangsung dengan baik apabila berlandaskan hasil sastra untuk 
dihayati. Penghayatan itu semakin mendalam apabila disertai 
dengan pemahaman terhadapnya, oleh karena itu pengetahuan 
tentang sastra, lebih-lebih ilmu sastra, berguna untuk 
memperdalam dan memperluas penghayatan terhadap sastra. 
Akan tetapi dinyatakannya pula, bahwa pengajaran pengetahuan 
sastra tanpa landasan pengalaman sastra menjadi pengajaran itu 
verbalisistis saja (1991: 4). 

Berdasarkan  penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa 
pengajaran sastra menunjuk pada telaah suatu karya sebagai fakta 
pengetahuan, kemudian membongkarnya dengan jalan 
menganalisis guna lebih memaknai penghayatan seseorang dalam 
mengapresiasi dan mempelajari sastra. Berdasarkan pengertian ini, 
maka dalam kegiatan proses belajar mengajar siswa selalu terlibat 
dengan dua kegiatan, yaitu yang bersifat bahan-bahan yang 
informatif-teoretis, dan bahan-bahan sastra yang sifatnya aplikatif-
analisis. 

Sekaitan dengan tuntutan seperti itu, maka dalam penelitian 
ini, kelas akan dikondisikan ke arah proses belajar aktif-pragmatis. 
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Artinya, dalam mempelajari suatu teori tentang sastra, siswa aktif 
dengan penjelajahannya dalam upaya menemukan sendiri suatu 
karya yang representatif dengan teori sastra yang tengah 
dipelajarinya. Selanjutnya, siswa mencoba menganalisisnya, 
melalui cara komparasi, yakni membandingkan antara satu karya 
dengan karya yang lainnya, dan akhirnya membuat simpulan atas 
penemuannya itu melalui ekspresi bahasanya, baik lisan maupun 
tulisan. 

Melalui proses di atas, maka diharapkan siswa dapat 
mencapai tujuan pengajaran sastra. Bila melihat proses belajar 
seperti yang telah diutarakan di atas, maka akan tercipta iklim 
belajar yang aktif dan reaktif. Untuk itu perlu untuk dikaji terlebih 
dahulu hakekat tujuan pengajaran sastra. 

Lebih lanjut, Yus Rusyana menetapkan, bahwa pada 
hakekatnya pengajaran sastra itu menunjuk pada dua tujuan, 
yakni: 
(1) Beroleh pengalaman sastra, yaitu pengalaman mengapresiasi 

hasil sastra, dan pengalaman berekspresi sastra. 
(2) Beroleh pengetahuan sastra, seperti teori sastra dan sejarah 

sastra. (1991: 5). 
Salah satu di antara tujuan di atas memiliki penekanan 

tersendiri dalam menjaga kualitas pengajaran sastra di sekolah. Di 
sekolah, penekanannya adalah tujuan beroleh pengalaman sastra, 
sedangkan pengetahuan sastra dikaitkan dengan pengalaman 
bersastra itu, agar pengalaman itu lebih jelas, lebih mendalam, dan 
lebih luas. Penekanan ini untuk meminimalkan pengajaran 
“takhayul” dalam memahami karya sastra. 

 

5.2 Aplikasi Aspek Perkembangan Intelektual Siswa (Struktur, isi, 
fungsi) dalam Pengajaran Sastra 

Dalam perkembangan intelektual ada tiga aspek yang diteliti 
Piaget, yaitu struktur, isi (content), dan fungsi (Dahar, 1989: 149). 
Ketiga aspek itu akan dijelaskan satu persatu di bawah ini. uraian 
tentang ini penulis pedomani dari pendapat Ratna Wilis Dahar, 
dalam bukunya yang berjudul Teori-teori Belajar. Adapun 
penjelasannya adalah sebagai berikut: 
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(1) Struktur 

Untuk sampai pada pengertian struktur diperlukan suatu 
pengertian yang erat hubungannya dengan struktur, yaitu 
pengertian operasi. Piaget berpendapat, bahwa ada hubungan 
fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan 
perkembangan berpikir logis anak-anak. Tindakan-tindakan 
(action) menuju pada perkembangan operasi-operasi, dan 
selanjutnya operasi-operasi menuju pada perkembangan 
struktur-struktur. 
Operasi mempunyai empat ciri. Pertama, operasi merupakan 
tindakan yang terinternalisai; ini berarti tindakan itu baik 
merupakan tindakan mental maupun tindakan fisik, tanpa ada 
garis pemisah antara keduanya. Kedua, operasi itu bersifat 
reversibel. Ketiga, operasi itu selalu tetap, walaupun selalu 
terjadi transformasi atau perubahan. Keempat, tidak ada 
operasi yang berdiri sendiri. Suatu operasi selalu berhubungan 
dengan struktur atau sekumpulan operasi…Struktur yang juga 
disebut skemata merupakan organisasi mental tingkat tinggi, 
satu tingkatan lebih tinggi dari operasi-operasi. Menurut 
Piaget, struktur intelektual terbentuk pada individu waktu ia 
berinteraksi dengan lingkungannya. Struktur yang terbentuk 
lebih memudahkan individu itu menghadapi tuntutan yang 
makin meningkat dari lingkungannya. Diperolehnya suatu 
struktur atau skemata berarti telah terjadi suatu perubahan 
dalam perkembangan intelektual anak. 

 

(2) Isi 

Aspek kedua yang menjadi perhatian Piaget adalah aspek isi. 
Yang dimaksudkan dengan isi adalah pola perilaku anak yang 
khas yang tercermin pada respons yang diberikannya terhadap 
berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya. 
Antara tahun 1920 dan 1930 perhatian Piaget dalam 
penelitiannya tertuju pada isi pikiran anak, misalnya 
perubahan dalam kemampuan penalaran semenjak kecil 
hingga besar, konsepsi anak tentang alam sekitarnya, yaitu 
pohon-pohon, matahari, bulan dan konsepsi anak tentang 
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beberapa peristiwa alam, seperti bergeraknya awan dan sungai. 
Sesudah tahun 1930 perhatian penelitian Piaget lebih dalam. 
Dari deskripsi pikiran anak ia beralih pada analisis proses-
proses dasar yang melandasi dan menentukan isi itu. 

 

(3) Fungsi 

Fungsi adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat 
kemajuan intelektual. Menurut Piaget perkembangan 
intelektual didasarkan pada dua fungsi, yaitu organisasi dan 
adaptasi.  
Organisasi memberikan pada organisme kemampuan untuk 
mensistematikkan atau mengorganisasikan proses-proses fisik 
atau proses-proses psikologis menjadi sistem-sistem yang 
teratur dan berhubungan atau struktur-struktur. Dalam 
lingkungan fisik misalnya, ikan memiliki sejumlah struktur 
yang membuat ikan berfungsi secara efektif dalam air, yaitu 
insang, sistem sirkulasi, mekanisme suhu. Semua struktur ini 
bekerja sama secara efesien untuk mempertahankan ikan itu 
dilingkungannya. Koordinasi secara fisik ini merupakan hasil 
kecenderungan organisasi. Fungsi kedua yang melandasi 
perkembangan intelektual ialah adaptasi. Semua organisme 
lahir dengan kecenderungan untuk menyesesuaikan diri atau 
beradaptasi pada lingkungan mereka. Cara adaptasi ini 
berbeda antara organisme yang satu dengan organisme yang 
lain. Adaptasi terhadap lingkungan dilakukan melalui dua 
proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Dalam proses asimilasi 
seseorang menggunakan struktur atau kemampuan yang telah 
ada untuk menanggapi masalah yang dihadapinya dalam 
lingkungannya. Dalam proses akomodasi seseorang 
memerlukan modifikasi struktur mental yang ada dalam 
mengadakan respons terhadap tantangan lingkungannya…Bagi 
Piaget adaptasi merupakan suatu keseimbangan antara 
asimilasi dan akomodasi. Andaikata dengan proses asimilasi 
seseorang tidak dapat mengadakan adaptasi pada 
lingkungannya, terjadilah ketidaksetimbangan 
(disequilibrium). Akibat ketidaksetimbangan ini maka 
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terjadilah akomodasi, dan struktur yang ada mengalami 
perubahan atau struktur yang baru timbul. 
Selama anak tumbuh, struktur dan isinya berubah, tetapi 
fungsinya tetap sama. Fungsi organisasi dan adaptasi 
melahirkan satu seri tingkat perkembangan. Setiap tingkat 
mempunyai struktur psikologis tertentu atau khas yang 
menentukan kemampuan berpikir anak. Secara singkat dapat 
dikemukakan bahwa perkembangan intelektual merupakan 
suatu konstruksi dari satu seri struktur mental. Setiap struktur 
baru didasarkan pada kemampuan-kemampuan tertentu 
sebelumnya tetapi pada saat yang sama melibatkan hasil 
pengalaman. Karena itu perkembangan intelektual merupakan 
suatu proses konstruksi yang aktif dan dinamis yang 
berlangsung dari perilaku bayi hingga bentuk-bentuk berpikir 
masa remaja (1989: 149-152). 

 

Didasari oleh pandangan Piaget tentang aspek intelektual 
seorang anak yang mampu menunjukkan perkembangan 
kemampuan berpikir anak, maka tiga dasar aspek intelektual itu, 
yang terdiri dari aspek struktur, isi, dan fungsi merupakan fondasi 
penting dalam mengukur keberhasilan anak dalam mencapai 
proses kedwasaannya melalui program belajar yang diikutinya. 
Sekaitan dengan itu, konsep metodologis itu dapat diupayakan 
dengan jalan menelaahbandingkan antara teks naratif berjenis 
hikayat dengan teks naratif berjenis novel, maupun secara 
aplikatif, yaitu mengukur sampai sejauh mana teknik telah 
bandingan dengan kajian struktur, isi dan fungsi, dapat 
meningkatkan pengalaman bersastra para siswa. 

Dilihat dari aspek struktur, penelaahan karya sastra sebagai 
suatu teks merupakan suatu susunan yang terdiri atas unsur-
unsur yang saling berkaitan satu sama lainnya dan dengan 
keseluruhannya. Kenyataan ini memberikan dorongan kepada kita 
untuk menafsirkan operasi-operasi yang terdapat di dalamnya dan 
saling hubungan yang terjadi di dalamnya. Di pihak lain, secara 
struktural para pembelajar mencoba memaknai struktur yang 
dianalisisnya melalui kode-kode yang terdapat di dalamnya, 
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sehingga mengetahui dan mampu membandingkan konvensi 
sastra pada suatu jenis dengan konvensi yang terdapat pada jenis 
yang lainnya. Yang pada akhirnya, pembelajar atau siswa ajar 
diharapkan mampu mengevaluasi dan menyimpulkan struktur 
yang secara konvensional dipertahankan pada suatu jenis, dan 
melihat ada tidaknya pendobrakan konvensi itu dalam jenis yang 
bersangkutan. Jadi, secara deduktif anak mencoba melihat dan 
mendalami, serta menyimpulkan kondisi struktur yang tengah 
dipelajarinya. Berdasarkan kondisi ini, diharapkan struktur 
intelektual si anak pun berkembang ke arah transfer suatu ilmu 
pengetahuan yang pragmatis dan bermanfaat. 

Aspek isi dalam pengajaran sastra, secara praktis, siswa ajar 
dihadapkan pada suatu permasalahan yang terdapat pada struktur 
karangan yang dihadapinya. Kemudian ia mencoba berdasarkan 
kajian strukturalnya memaknai berbagai masalah yang 
dihadapinya, baik strukturalnya, maupun antar hubungannya 
dengan aspek lainnya yang turut melingkupinya. Akhirnya, siswa 
diharapkan dapat mencoba untuk menanggapi kemanfaatan 
bahan yang dihadapi dengan kondisi aplikatif bahan itu terhadap 
kehidupannya, maupun tuntutan keahliannya. Misalnya, seorang 
calon guru bahasa dan sastra Indonesia ia harus mampu 
menggiring siswa memaknai hal-hal yang telah dipelajarinya, dan 
mencoba kritis terhadap berbagai pengertian yang melingkupinya, 
serta berani mencobakan model pengajaran yang dapat melibatkan 
siswa dalam mendapatkan pengalaman bersastranya. Sedangkan 
dari sisi penelitian secara teoritis, yakni membandingkan dua jenis 
sastra teks naratif, akan terlihat nilai-nilai yang termuat di dalam 
teks tersebut berdasarkan hubungan antar unsur itu tadi, sehingga 
akan terjadi bagaimana budaya yang dikondisikan dalam teks itu, 
apa yang menjadi produk budaya itu, nilai-nilai apa saja yang 
terkandung di dalamnya, apa yang ditawarkan pengarang kepada 
pembaca sehubungan dengan isi itu. Hal-hal yang demikian itu 
turut pula berkonstribusi langsung dalam proses komparansi 
dengan jenis yang lain yang menjadi bahan yang dikomparasikan; 
sehingga dapat terjadi operasi dalam bentuk kajian, misalnya 
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adakah saling kontak antara jenis yang satu ke jenis yang lainnya 
sehubungan muatan lokal yang terdapat di dalamnya. 

Ditinjau dari aspek fungsi, maka pengajaran sastra ditujukan 
untuk mengkondisikan siswa ke arah berpikir sistematis dan 
adaptif. Berfikir sistematis menuju pada proses siswa dalam 
memahami aturan main yang terdapat pada tiap konvensi jenis 
sastra yang dihadapinya, dan dengan jalan demikian siswa secara 
nyata atau real memahami dunia sastra yang tengah dihadapinya, 
dan mampu menanggapi perubahan yang terjadi di dalamnya. 
Dengan demikian secara deduktif, siswa dikondisikan tidak 
sekedar verbalistis, namun mencoba untuk mengembangkan daya-
daya yang ada pada siswa dalam memahami teori sastra dengan 
jalan menghayati langsung karya sastranya itu sendiri. 
Penghayatan itu semakin mendalam apabila disertai dengan 
pemahaman terhadapnya, oleh karena itu pengetahuan tentang 
sastra, lebih-lebih ilmu sastra, berguna untuk memperdalam dan 
memperluas penghayatan terhadap sastra. 

 
 
 

 
LEMBAR KERJA MAHASISWA V 
 

 
Permasalahan 
 

Buat aplikasi/penerapan langkah pembelajaran Piaget yang 
meliputi struktur, isi, fungsi (lihat halaman 88 – 94) pada kegiatan 
membaca sastra yang saudara lakukan. 
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  BAB VI  
 
 

MENULIS CERITA PENDEK 
 
 

6.1 Menulis Cerita Pendek 
6.1.1 Pengertian Menulis Cerita Pendek 

Ada dua pengertian yang harus dijelaskan terlebih dahulu 
dalam konteks ini, yaitu pengertian menulis dan pengertian cerita 
pendek atau cerpen. 

Pertama, adalah pengertian menulis. Di bawah ini 
dikemukakan pendapat dari beberapa ahli terlebih dahulu 
sebelum menyimpulkan arti dari menulis itu sendiri. 

Valette (Suyoto, 1995:7.1) dalam buku Evaluasi Pengajaran 
Bahasa Indonesia berpendapat, bahwa di antara empat kemampuan 
berbahasa, menulis merupakan kegiatan yang paling kompleks, 
karena di dalamnya tercakup beberapa kemampuan yang harus 
dimiliki secara sekaligus seperti kemampuan rnemilih tema 
tulisan, mengembangkan tema tulisan rnenjadi kerangka tulisan, 
dan mengembangkan kerangka tulisan menjadi tulisan yang 
lengkap. Di samping itu, ada kemampuan lain yang harus dimiliki 
oleh seorang penulis, yaitu kemampuan kebahasaan yang meliputi 
fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. 

Menurut Tarigan (1994:3), menulis merupakan suatu 
keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi 
secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. 
Artinya, menulis merupakan kegiatan seseorang dengan media 
kertas dan alat tulis lain yang bisa dilakukan secara sendiri tanpa 
didampingi orang lain dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan 
saja (sejauh situasi itu bisa mendukung). Kegiatan tersebut 
dimaksudkan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. 
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Sedangkan menurut Suhendar dan Supinah (1992:5), menulis 
atau mengarang merupakan kegiatan pengungkapan gagasan 
secara tertulis, yang berbeda dengan kegiatan pengungkapan 
secara lisan. Jelas sekali pengertian di sini mengandung arti, 
bahwa kegiatan menulis benar-benar terwujud dalam bentuk 
bahasa tulisan, di mana di dalamnya terdapat kaidah-kaidah 
mengenai kegiatan menulis tersebut. Sedangkan pengungkapan 
secara lisan jelas bersifat langsung dan diwujudkan dalam media 
suara atau bunyi. 

Dari penjelasan beberapa pengertian menulis yang 
dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan meyimpulkan 
bahwa menulis merupakan kegiatan pengungkapan ide, gagasan, 
perasaan, atau emosi ke dalam bentuk tulisan. Kegiatan ini 
memerlukan beberapa keahlian, baik dan segi kebahasaan 
maupun segi pemikiran sang penulis. 

Kedua, yaitu pengertian cerpen. Pada umumnya orang-orang 
hanya mengetahui bahwa cerpen merupakan cerita yang pendek. 
Tapi dengan hanya melihat bentuk fisiknya saja, orang belum bisa 
menetapkan bahwa itu cerpen. Ada jenis cerita yang pendek tapi 
bukan cerpen, yaitu fabel, cerita dengan tokoh-tokoh binatang, 
parabel, kisah pendek yang diambil dan Kitab Suci; cerita rakyat, 
yaitu kisah pendek tentang orang-orang yang diwariskan turun-
temurun secana lisan. Ada pula cerita pendek yang disebut 
anekdot, yaitu kisah lucu dan ekstrensik dan tokoh besar sejarah. 
Jadi jelas, hanya dengan melihat bentuk fisiknya saja yang pendek, 
orang bisa sesat memahami cerpen. 

Cerita pendek atau sering disebut cerpen merupakan bagian 
dari prosa fiksi. Untuk mendefinisikan pengertian cerpen itu 
sendiri, akan dikemukakan pendapat dari beberapa ahli. 

Sumardjo (2004:7) berpendapat, bahwa cerpen menurut 
wujud fisiknya adalah cerita yang pendek. Tapi tentang panjang 
dan pendeknya orang bisa berdebat. Pendek di sini bisa berarti 
cerita yang habis dibaca selama sekitar 10 menit, atau sekitar 
setengah jam. Cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Atau 
cerita yang terdiri dari sekitar 500 kata sampai 5000 kata. Bahkan 
ada “cerpen” yang terdiri dari 30.000 kata. Jadi, pada intinya 
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cerpen adalah cerita pendek yang bisa dibaca dalam sekali duduk. 
Artinya seorang pembaca cerpen tidak perlu sampai berpindah 
tempat untuk menyelesaikan bacaannya. Hal itu dikerenakan 
ceritanya benar-benar pendek. 

Senada dengan pendapat Sumardjo, Poe (Nurgiyantoro, 
2002:10) dalam buku Teori Pengka/ian Fiksi, mengemukakan bahwa 
cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali 
duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai dua jam. 

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa cerpen 
adalah suatu bentuk karangan dalarn bentuk prosa fiksi dengan 
ukuran yang relatif pendek, yang bisa selesai dibaca dalam sekali 
duduk, artinya tidak memerlukan waktu yang banyak. 

Dengan demikian, pengertian menulis cerita pendek itu 
sendiri merupakan pengungkapan pengalaman, gagasan, atau ide 
melalui bentuk bahasa tulis yang disusun sebaik mungkin, 
sehingga membentuk sebuah cerita dalam bentuk fiksi yang dapat 
selesai dibaca kira-kira 10 sampai 30 menit. 

 

6.1.2 Ciri-ciri Cerpen 
Cerpen memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan karya 

prosa fiksi lain. Untuk membedakan cerpen dengan karya prosa 
riksi yang lainnya, penulis akan mengemukakan beberapa ciri-ciri 
cerpen berdasarkan pendapat para ahli. 

Sumardjo (2004:7) mengemukakan, bahwa cerpen memiliki 
beberapa ciri khas, di antaranya: 

1) cerita yang pendek; 
2) bersifat naratif; 
3) bersifat fiksi. 
Cerpen merupakan cerita yang pendek, pendek di sini bisa 

berarti cerita yang habis dibaca selama sekitar 10 menit, atau 
sekitar setengah jam. Bersifat naratif, artinya cerpen harus bersifat 
menceritakan bukan argumen, ajakan, analisa, atau deskripsi, dan 
berkesan fiksi. Artinya, cerpen merupakan ciptaan atau rekaan dan 
hanya mengandung satu kejadian. 
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Nurgiyantoro (2002:10), menambahkan dua ciri lain, antara 
lain: 

1) cerita yang pendek; 
2) konflik bersifat tunggal. 
Pada dasarnya ciri-ciri cerpen yang dikemukakan oleh 

Nurgiyantoro hampir serupa dengan ciri-ciri cerpen yang 
dikemukakan oleh Sumardjo. Hal yang membedakannya adalah 
berkenaan dengan konflik yang tunggal. Artinya, masalah yang 
disajikan tidak bercabang, tetapi berfokus pada satu masalah. 

Berdasarkan uraian ciri-ciri cerpen di atas, dapat 
disimpulkan, bahwa secara keseluruhan ciri-ciri cerpen adalah 
sebagai berikut: 

1) cerita yang pendek; 
2) hersifat naratif; 
3) bersifat fiksi; 
4) konfliknya tunggal. 

 

6.1.3 Jenis-jenis Cerpen 
Seiring dengan berjalannya waktu, cerita pendek mengalami 

perkembangan. Menurut Nurgiyantoro (2002:10), jenis cerpen 
hanya digolongkan berdasarkan jumlah kata, yaitu: 

1) cerpen yang pendek atau short short story (I+ 500 kata); 
2) cerpen yang panjangnya cukupan atau midle short story 

(500 sampai 5000 kata); 
3) cerpen yang panjang atau long short story (5000 sampai 

30000 kata). 
Pendapat Nurgiyantoro di atas, hanya menekankan jenis 

cerpen pada jumlah kata yang terdapat dalam cerpen itu sendiri. 
Menurutnya, cerpen paling sedikit dibangun oleh 500 kata dan 
paling banyak dibangun oleh 30.000 kata. 

Sedangkan menurut Sumardjo (2004:58), jenis cerpen 
digolongkan berdasarkan kualitas cerpen itu sendiri. Kedua jenis 
cerpen itu adalah: 

1) cerpen sastra, cerpen ini lebih tinggi kualitasnya dari 
cerpen hiburan karena sangat memperhatikan segi ajaran, 
informasi berguna, moral, flisafat, dan sebagainya; 
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2) cerpen hiburan, cerpen ini kurang kualitasnya karena 
hanya menekankan segi hiburan saja. 

Jenis cerpen yang dikemukakan oleh Sumardjo, lebih 
menekankan pada isi yang terkandung dalam cerpen itu sendiri. 
Suatu cerita pendek dibuat untuk maksud tertentu, baik itu untuk 
pendidikan. informasi, moral atau yang lainnya (cerpen sastra) 
ataupun untuk hiburan semata (cerpen hiburan). 

Berpedoman pada kedua pendapat di atas, jelaslah bahwa 
jenis cerpen dapat kita kategorikan ke dalam dua jenis, yaitu: 

1) berdasarkan jumlah kata, cerpen terbagi atas cerpen yang 
pendek, cerpen yang panjangnya cukupan, dan cerpen 
yang panjang; 

2) berdasarkan kualitas, cerpen terbagi atas cerpen sastra dan 
cerpen hiburan, 

 

6.1.4  Langkah-langkah Menulis Cerita Pendek 
Cerpen dituntut mempunyai jiwa yang membuat cerpen itu 

sendiri mempunyai daya pikat. Salah satu teknis menulis cerpen 
adalah rnerekayasa rangkaian cerita menjadi unik, baru dan tentu 
saja tidak ada duanya. Untuk lebih jelasnya, penulis 
mengemukakan terlebih dahulu pendapat dan beberapa ahli. 

Menurut Sumardjo (2004:89), untuk menulis sebuah cerpen 
diperlukan beberapa langkah, di antaranya: 

1) sebelum menulis hendaknya sudah tersedia konsep yang 
jelas tentang apa yang hendak disampaikan pada 
pembaca. Konsep itu sendiri antara lain berisi ide yang 
bagus dan pikiran yang baru; 

2) sampaikanlah semua hal tadi dalam bentuk cerita; 
3) tulislah cerita dengan beberapa perubahan atau 

perkembangan (dan awal sampai akhir); 
4) jika konsep itu telah ada dan siap tersusun dalam cerita, 

maka mulailah menulis; 
5) tuliskanlah kalimat-kalimat yang diperlukan; 
6) untuk seorang pernula, rnungkin lebih baik untuk menulis 

sebanyak mungkin, berkali-kali, dan setelah itu periksa 
jika ada pengulangan-pengulangan yang tidak perlu; 
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7) bangunlah kalimat-kalimat yang kuat, berisi dan kaya 
akan imajinasi.  

Hernowo (2004:219) mengemukakan bahwa untuk menulis 
cerpen, pada intinya seorang penulis harus pintar memadukan 
antara fakta dan fiksi. Adapun langkah-langkah untuk menulis 
cerpen itu sendiri, antara lain: 

1) membayangkan sebuah kejadian atau sebuah kesan untuk 
dijadikan bahan; 

2) tulislah catatan-catatan kecil dan bahan tersebut; 
3) menulis sepotong kalimat di sana-sini; 
4) kemudian poleslah bahan tersebut sehingga menjadi 

berubah semakin indah. 
Sedangkan menurut Diponegoro (2003:7), menulis cerpen 

merupakan menulis yang paling selektif dan paling ekonomis. 
Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1) tentukan ide; 
2) setelah ide ditentukan, mulailah dengan mencari tema; 
3) kernudian buatlah outline atau garis besar jalan cerita, 

yang terdiri dan bagian awal, tengah, dan akhir. 
Langkah-langkah menulis cerpen yang terakhir dikemukakan 

oleh Thahar (1999:35). Langkah-langkah tersebut adalah sebagai 
berikut: 

 

1) mempertimbangkan pembaca; 
2) menggali suasana; 
3) menggunakan kalimat efektif; 
4) menggunakan "bumbu-bumbu" berupa dialek, register 

bahasa, gaya bahasa dsb.; 
5) menggerakkan tokoh; 
6) menentukan fokus cerita; 
7) memberi sentakan terakhir; 
8) menyunting; 
9) memberi judul. 

 

Berdasarkan beberapa pedoman langkah-langkah menulis 
cerita pendek yang penulis kemukakan di atas, maka ditarik 
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kesimpulan bahwa secara keseluruhan langkah-langkah tersebut 
adalah sebagai berikut: 

1) tentukan ide, ide bisa didapat dengan berbagai cara, salah 
satunya adalah membayangkan suatu kejadian yang 
benar-benar membuat kita terkesan; 

2) kemudian carilah tema dan ide tersebut; 
3) menuliskan semua hal yang berhubungan dengan tema 

yang sudah ditentukan; 
4) buatlah kerangka cerita dan awal sampai akhir cerita. 

Kerangka dibuat berdasarkan semua hal yang 
berhuhungan dengan tema yang sudah ditulis; 

5) periksa kembali kerangka yang sudah dibuat, buanglah 
kalimat-kalimat yang kiranya kurang diperlukan: 

6) mulailah menulis cerpen dengan acuan kerangka yang 
sudah dibuat. Penulisan cerpen ini harus memperhatikan 
pembaca dan penggunaan kalimat. Selain itu, isi cerita itu 
harus diawali oleh paragraf pertama yang harus bisa 
menarik minat pembaca untuk menyelesaikan bacaannya, 
karena paragraf pertama merupakan etalase sebuah cerita 
(kunci pembuka). Pertimbangan suasana, bumbu-bumbu, 
tokoh, fokus cerita, dan sentakan terakhir merupakan hal 
yang juga harus diperhatikan; 

7) setelah menulis cerita selesai, suntinglah kembali, 
buanglah kalimat-kalimat yang kurang diperlukan. 
Kegiatan ini lebih baik dilakukan secara berulang-ulang; 

8) langkah terakhir yaitu memberi judul terhadap cerita yang 
telah selesai ditulis. 

 

6.1.5  Unsur Pembentuk Cerpen 

Sama halnya dengan karya prosa fiksi yang lainnya, cerpen 
dibentuk oleh dua unsur utama yaitu unsur intrinsik dan 
ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen itu sendiri seperti yang 
dikemukakan oleh Aminudin (2002:67) adalah latar gaya, 
penokohan dan perwatakan, alur, titik pandang, dan tema. 
Hidayati (2000:24), mengemukakan bahwa unsur intrinsik 
pembentuk prosa fiksi (dalam hal ini cerpen) adalah cerita, plot, 
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penokohan, latar, sudut pandang, gaya dan nada cerita, serta tema. 
Sedangkan Nurgiyantoro (2002:12) mengatakan, bahwa secara 
garis besar unsur intrinsik pembentuk prosa fiksi adalah plot, 
tema, penokohan, dan latar. Sementara Sumardjo (200-4:15) 
mengemukakan bahwa unsur pembentuk cerpen adalah plot, 
karakter, tema, setting, point of view, gaya, dan suasana. 

Setelah memperhatikan pendapat dan beberapa ahli, secara 
keseluruhan penulis menyimpulkan, bahwa unsur intrinsik 
pembentuk cerpen adalah sebagai berikut: 

1) tema, merupakan; 
2) setting atau latar; 
3) plot atau alur; 
4) point of view atau sudut pandang; 
5) style atau gaya; 
6) karakter atau penokohan; 
7) suasana; 
8) amanat. 
 

6.2 Plot atau Alur 
6.2.1 Pengertian Plot atau Alur 

Segi yang menarik dari sebuah cerita adalah plot. Karena 
suatu kejadian merupakan cerita kalau di dalamnya ada 
perkembangan kejadian. Dan suatu kejadian berkembang kalau 
ada yang menyebabkan terjadinya perkembangan, dalam hal ini 
konflik. Konflik itu sendiri merupakan inti sari dan plot. Apa yang 
disebut plot dalam sebuah cerita memang sulit dicari. Ia 
tersembunyi dibalik cerita. Plot dan jalan cerita memang tak 
terpisahkan tapi harus dibedakan. Jadi apa yang dimaksud dengan 
plot? Sebelum menarik kesimpulan pengertian plot, penulis akan 
mengemukakan pendapat dari para ahli terlebih dahulu. 

Menurut Brooks and Warren (Tanigan, 1994:150) dalam buku 
Menulis sebagai Suatu Keteramplian Berbahasa, alur adalah struktur 
gerak atau laku dalam suatu fiksi atau drama. Hal ini mempunyai 
arti, bahwa plot merupakan segala tindak-tanduk yang dilakukan 
oleh para tokoh dalam suatu cerita dan awal hingga akhir cerita. 
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Dalam buku Teori Pengkajian Fiksi (Nurgiyantoro, 2002:113), 
beberapa ahli mengemukakan pengertian mengenai plot. Dari 
buku itu penulis menarik kesimpulan bahwa plot adalah cerita 
yang berisi urutan kejadian yang hanya dapat timbul karena 
adanya hubungan sebab akibat. Artinya, suatu peristiwa terjadi 
karena ada peristiwa lain yang sudah terjadi terlebih dahulu. 
Nurgiyantoro (2002:12) sendiri berpendapat bahwa penyamaan 
antara plot dengan jalan cerita, atau bahkan mendefinisikan plot 
sebagai jalan cerita, sebenarnya kurang tepat. 

Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
Nurgiyantoro, Sumardjo (2004:15) mengemukakan bahwa jalan 
cerita bukanlah plot. Plot tersernbunyi di balik jalan cerita, dan 
jalan cerita itu hanyalah manifestasi, bentuk wadah, bentuk 
jasmaniah dan plot cerita. Untuk membedakan antara plot dan 
jalan cerita, dia memberikan satu contoh yang sederhana seperti 
yang disajikan di bawah ini. 

Jalan cerita  Plot 
Raja mati   Raja mati karena sakit hati. 
Raja mati hanya bernilai berita, tidak mengandung plot. 

Sedangkan raja mati karena sakit hati, tiba-tiba hiduplah imajinasi 
kita. Menjadi lengkap dan jelaslah seluruh persoalan. Dengan 
dasar plot tersebut, raja mati karena sakit hati, dapat dilahirkan 
berpuluh jalan cerita. Dan uraian contoh tersebut, jelaslah bahwa 
plot dengan jalan cerita memang berbeda, jalan cerita hanya 
memuat kejadian, yang menggerakkan kejadian itu sendiri adalah 
plot. 

Hidayati (2000:26) berpendapat bahwa plot adalah suatu 
rangkain peristiwa yang diatur secara tersusun dan sistematis 
dalam suatu hubungan temporal maupun sebab akibat, sehingga 
antara unsur-unsur narasinya memiliki saling hubungan antara 
bagian-bagiannya dan dengan keseluruhannya. 

Dengan didasari beberapa pendapat di atas tentang 
pengertian plot, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa plot 
merupakan bagian dari jalan cerita yang berfungsi memperjelas 
suatu masalah atau urutan kejadian dan diatur secara tersusun 
dan sistematis, serta mengandung hubungan sebab akibat. Plot 
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tidak bisa dikatakan sebagai jalan cerita, karena jalan cerita 
merupakan pengisahan secara keseluruhan dalam suatu cerita. 

 
6.2.2  Unsur Plot atau Alur 

Untuk menjelaskan suatu konflik dalam sebuah cerita tidak 
bisa tiba-tiba dipaparkan begitu saja, harus ada dasarnya. Maka 
plot itu sendiri sering dikupas menjadi beberapa elemen atau 
unsur. Adapun unsur-unsur plot yang dimaksud adalah seperti 
yang dikemukakan oleh beberapa pakar di bawah ini. 

Dalam cerita fiksi atau cerpen, unsur plot dapat beraneka 
ragarn. Aminudin (2002:84), menjelaskan bahwa ursur plot suatu 
cerita adalah: 

1) exposition atau eksposisi; 
2) komplikasi dan konflik: inciting force (pertentangan), rising 

action (konflik mulai terjadi), crisis (konflik semakin 
memanas); 

3) klimaks atau climax; 
4) revelasi; 
5) denouement. 
 

Lain lagi dengan hal yang diungkapkan oleh Hidayati 
(2000:26), bahwa unsur plot terdiri dari tiga tahap yaitu: 

1) eksposisi; 
2) pertengahan: konflik, komplikasi, klimaks; 
3) penyelesaian (denouement). 

Sementara itu Tarigan (1994:150) mengemukakan bahwa 
unsur plot dalam cerita biasanya dibagi atas lima bagian, yaitu: 

1) situation; 
2) generating circumstances; 
3) rising action; 
4) climax; 
5) denouement. 
Yang terakhir yaitu menurut Sumardjo (2004:16), bahwa 

unsur plot dikupas menjadi elemen-elemen sebagi berikut: 
1) pengenalan; 
2) timbulnya konflik; 
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3) konflik memuncak; 
4) klimaks; 
5) pemecahara soal. 

 

Setelah mengemukakan beberapa unsur plot dari para ahli, 
dapat disimpulkan bahwa eksposisi atau pengenalan atau situasi, 
konflik, rising action atau konflik mernuncak, climax atau klimaks, 
dan denouement atau penyelesaian merupakan unsur yang sangat 
esensial dalam pengembangan sebuah plot cerita. Eksistensi plot 
itu sendiri sangat ditentukan oleh kelima unsur tersebut. Demikian 
pula halnya dengan masalah kualitas dan kadar kemenarikan 
sebuah cerita fiksi. Kesimpulan penulis tadi akan dijelaskan di 
hawah ini: 
1) Eksposisi atau pengenalan atau situasi, adalah proses 

penggarapan serta memperkenalkan informasi penting kepada 
para pembaca. Tahap ini biasanya berisi penjelasan tentang 
tempat terjadinya peristiwa serta perkenalan setiap pelaku 
yang mendukung cerita. 

2) Konflik, merupakan suatu unsur pertengahan dalam cerita 
yang mengungkapkan pertentangan bathin, perjuangan para 
tokohnya baik dengan dirinya sendiri maupun dengan hal di 
luar dirinya. 

3) Rising action atau konflik memuncak, merupakan 
pengembangan dan konflik sehingga masalah menjadi 
meruncing. 

4) Climax atau klimaks, merupakan puncak tertinggi dalam 
serangkaian puncak tempat kekuatan-kekuatan dalam konflik 
mencapai intensifikasi yang tertiliggi atau dengan kata lain 
peristiwa-peristiwa mencapai puncak atau klimaks. 

5) Denouement atau penyelesaian, yaitu keadaan dimana kadar 
konflik mulai menurun, biasanya pengarang memberikan 
pemecahan soal dan semua peristiwa sampai cerita benar-benar 
selesai. Pada hakekatnya bagian penyelesian ini memberi 
pemecahan terhadap konflik-konflik yang rumit yang telah 
rnencapai klimaks, tetapi tidak selarnanya pemecahan itu 
menyelesaikan masalah, mungkin pula peleraian yang telah 
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mencapai akhir ini menjadi awal dan persoalan berikutnya. 
Tahap denouement ini sendiri mungkin saja berakhir dengan 
kebahagian, bisa juga berakhir dengan kesedihan, atau bahkan 
penyelesaian itu bersifat terbuka artinya pembaca sendirilah 
yang dipersilakan menyelesaikan lewat daya imajinasinya. 

 

6.2.3 Kaidah Pemplotan 

Cerpen merupakan sebuah karya yang bersifat imajiner dan 
kreatif. Sifat kreativitas itu antara lain terlihat pada kebebasan 
pengarang untuk menciptakan cerita, peristiwa, konflik, tokoh, 
dan lain-lain yang termasuk dalam aspek “material” fiksi, dengan 
teknik dan gaya yang paling disukai. Karena adanya unsur 
kreitivitas inilah dimungkinkan sekali pengarang menciptakan 
karya yang baru, asli, yang belum pemah dikemukakan oleh orang 
sebelumnya. Masalah kreativitas, kebaruan, dan keaslian 
memungkinkan menyangkut masalah pengembangan plot. 

Dalam usaha pengembangan plot, pengarang harus diberi 
kebebasan kreativitas. Namun, dalam karya fiksi yang tergolong 
konvensional, kebebasan itu bukannya tanpa “aturan.” Ada 
semacam aturan, ketentuan, atau kaidah pengembangan alur atau 
plot. Nurgiyantoro (2002:138) mengemukakan kaidah 
pengembangan plot itu adalah sebagai berikut: 

1) plausibilitas; 
2) suspense; 
3) surprise; 
4) kesatupaduan. 
Senada dengan pemikiran Nurgiyantoro, William Kenney 

(Hidayati, 2000:30) mengungkapkan bahwa syarat-syarat yang 
harus dipenuhi dalam plot sebuah cerita adalah sebagai berikut: 

1) plausibility; 
2) surprise; 
3) suspense; 
4) plot and unity. 
Jadi jelaslah bahwa kaidah atau aturan untuk membuat 

sebuah plot dalam cerita terdiri dan empat unsur utama, yaitu: 
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1) plausibilitas atau masuk akal, menyaran pada pengertian 
suatu hal yang dapat dipercaya sesuai dengan logika 
cerita. Tuntutan bagi masuk akal, tidak mesti dikelirukan 
dengan tuntutan realisme. Suatu certa masuk akal bila 
cerita itu benar bagi dirinya; 

2) suspense atau ketegangan, hal ini diartikan dengan 
ketidaktentuan harapan sebagai akibat dan cerita sehingga 
rnembangkitkan rasa ingin tahu pernbaca; 

3) surprise atau kejutan, sesuatu yang mengejutkan tetapi 
kejutan itu tidak mengganggu syarat mendasar dan masuk 
akal; 

4) unity atau kesatupaduan, menyaran pada pengertian 
bahwa berbagai unsur yang ditampilkan, khususnya 
peristiwa-peristiwa fungsional, kaitan, dan acuan, yang 
mengandung konflik, atau seluruh pengalaman kehidupan 
yang hendak dikomunikasikan, memiliki keterkaitan satu 
dengan yang lain. 

 

6.2.4  Urutan atau Tahapan Plot 
Awal peristiwa yang ditampilkan dalam karya fiksi mungkin 

saja langsung berupa adegan yang tergolong menegangkan, tidak 
semuanya harus dimulai dengan tahap pengenalan. 

Nurgiyantoro (2002:142) mengemukakan, bahwa secara 
teoretis plot dapat diurutkan atau dikembangkan ke dalam tahap-
tahap tertentu secara kronologis. Struktur plot, dikemukakan 
sebagai berikut. 

 

1)   Tahapan Plot: Awal-Tengah-Akhir 
a. Tahap awal, tahap awal sebuah cerita biasanya disebut 

sebagai tahap pengenalan.Tahap ini biasanya berisi 
sejumlah informasi penting yang berkaitan dengan berbagai 
hal yang akan dikisahkan pada tahap-tahap berikutrya. 

b. Tahap tengah, tahap tengah cerita yang dapat juga disebut 
sebagai tahap pertikaian, menampilkan pertentangan dan 
atau konflik yang sudah mulai dimunculkan pada tahap 
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sebelumnya, menjadi semakin meningkat dan 
menegangkan. 

c. Tahap akhir, tahap akhir sebuah cerita, atau dapat juga 
disebut sebagai tahap peleraian, menampilkan adegan 
tertentu sebagai akibat klimaks. Dalam teori kiasik, 
penyelesaian cerita dibedakan ke dalam dua macam 
kemungkinan, yaitu kebahagiaan (happy end) dan kesedihan 
(sad and). Selain kedua tahap penyelesaian tadi, ada dua 
kategori lagi, yaitu penyelesaian tertutup dan penyelesaian 
terbuka. Penyelesaian yang bersifat tertutup menunjukkan 
pada akhir sebuah karya fiksi yang memang sudah selesai, 
cerita sudah selesai sesuai dengan tuntutan logika cerita 
yang dikembangkan. Sedangkan penyelesaian yang bersifat 
terbuka, menunjuk pada keadaan akhir sebuah cerita yang 
sebenarnya masih belum berakhir, masih mungkin untuk 
dilanjutkan. 

 

Dalam penyelesaian terbuka, pembaca mempunyai 
kesempatan untuk ikut serta dalam pemikiran penyelesaian cerita, 
sedangkan dalam penyelesaian terutup tidak. 

 

2)   Tahapan Plot: Rincian Lain 
a. Tahap situation atau tahap penyesuaian, tahap yang 

terutama berisi pelukisan dan pengenalan situasi latar dan 
tokoh-tokoh cerita. 

b. Tahap generating circumstances atau tahap pemunculan 
konflik, masalah-masalah dan peristiwa peristiwa yang 
menyulut terjadinya konflik mulai dimunculkan. 

c. Tahap rising atau tahap peningkatan konflik, konflik yang 
telah dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin 
berkembang dan dikembangkan kadar intensitasnya. 

d. Tahap climax atau tahap klimaks, konflik dan atau 
pertentanganpertentangan yang terjadi, yang diakui dan 
atau ditimpakan kepada para tokoh cerita mencapai titik 
intensitas puncak. 

e. Tahap denouement atau tahap penyelesaian, konflik yang 
telah mencapai klimaks diberi penyelesaian, ketegangan 
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dikendorkan, konflik dan subkonflik diberi jalan keluar, 
cerita diakhiri. Tahap ini berkesesuaian dengan tahap akhir 
di atas. 

 

Bagan alur menurut Nurgiyantoro (2002:15 1) adalah sebagai 
berikut: 

    d 
   c   e 
  b 
     a 

 
Keterangan: 
a = tahap penyituasian; 
b = tahap pemunculan konflik; 
c = tahap peningkatan konflik; 
d = tahap klimaks; 
e = tahap penyelesaian. 
 

Aminudin (2002:85) mengemukakan bahwa tahapan alur 
adalah seperti yang digambarkan dalam bagan di bawah ini: 

 
Klimaks 

Relevasi 
Komplikasi 
dan Konfliks 

Denouement 
Eksposisi  

 
Gambar di atas menggambarkan gerak tahapan alur cerita 

seperti halnya gelombang. Gelombang itu berawal dan (1) 
eksposisi, (2) komplikasi atau intrikintrik awal yang akan 
berkembang menjadi konflik hingga menjadi konflik, (3) klimaks, 
(4) revelasi atau penyingkatan tabir suatu problema, dan (5) 
denouement atau penyelesaian. 

Sedangkan menurut Tarigan (1994:150), pada dasamya 
kebanyakan alur mengikuti pola tradisional. Pola alur menurut 
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pandangan Tarigan tersebut dapat dilihat seperti gambar di bawah 
ini. 

 
Turning Point 
 

Rising Action 
 

Complication     Ending 
 

Exposition 
 

Penjelasan setiap istilah yang terdapat pada gambar di atas 
adalah sebagai berikut: 

1) expotion: pengenalan para tokoh, pembukaan hubungan-
hubungan, menata adegan, menciptakan suasana, 
penyajian sudut pandang; 

2) complication: peristiwa permulaaan yang menimbulkan 
beberapa masalah, pertentangan, kesukaran, atau 
perubahan; 

3) rising action: mempertinggi masalah yang terjadi; 
4) turning point: krisis atau klimaks, titik emosi, dan perhatian 

yang paling besar serta mendebarkan, apabila kesukaran 
atau masalah dihadapi dan diselesaikan; 

5) ending: penjelasan peristiwa-peristiwa, bagaimana caranya 
para tokoh itu dipengaruhi, dan apa yang terjadi atas diri 
mereka masing-masing. 

 

Demikianlah pembahasan mengenai penahapan plot. 
Berdasarkan pembahasan itu pula, penulis mengambil kesimpulan 
bahwa pada dasarnya tahapan plot berisi expotion atau eksposisi, 
conflict atau konflik, dan denoement atau penyelesaian. Pada tahap 
konflik, bagian ini dibagi lagi atas beherapa bagian yaitu generating 
circumstances atau pemunculan konflik, rising action atau 
peningkatan konflik, climax atau kiimaks, relevasi atau penurunan 
konflik. 
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Dan kesimpulan itu, penulis menggambarkan bahwa secara 
umum bagan tahapan plot adalah sebagai berikut: 

 
Climax 

 
Rising Action    Relevasi 

 
Generatiig 
Circumstances     Denouement 
 

Exposition 
 

Penjelasan dan bagan tersebut adalah sebagai berikut: 
1) exposition atau eksposisi: tahap pengenalan para tokoh dan 

latar cerita; 
2) generating circumstances atau tahap pemunculan konflik: 

tahap yang menggambarkan perrnulaan masalah; 
3) rising action atau tahap peningkatan konflik: konflik yang 

sebelumnya telah dimunculkan mengalami perkembangan 
dan peningkatan; 

4) climax atau klimaks: konflik yang terjadi benar-benar telah 
mencapai puncaknya; 

5) relevasi atau penurunan konflik: konflik yang telah 
memuncak, kemudian mengalami penurunan, masalah 
yang terjadi mulai bisa diselesaikan; 

6) denouement atau penyelesaian: konflik yang terjadi telah 
benar-benar selesai. Pada tahap ini masalah yang terjadi 
diberi jalan keluar dan cerita diakhiri. 

 

6.2.5  Pembedaan atau Jenis Plot 

Setiap cerita memiliki plot yang merupakan kesatuan tindak. 
Namun, kita tidak akan pemah menemukan dua karya fiksi yang 
memiliki struktur plot yang sama persis. Secara garis besar 
mungkin saja ada kesamaan, namun secara lebih rinci pasti lebih 
banyak memiliki perbedaan. Plot dapat dikategorikan ke dalam 
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beberapa jenis yang berbeda berdasarkan sudut tinjauan atau 
kriteria yang berbeda pula. 

Nurgiyantoro (2002:153) mengungkapkan, bahwa plot dapat 
dibedakan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud 
akan dijelaskan di bawah ini. 
1)  Kriteria Urutan Waktu 

Urutan waktu yang dimaksud adalah waktu terjadinya 
peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi yang 
bersangkutan. Kategori ini dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu plot 
harus atau maju (progresif), plot sorot balik atau mundur (flash-
back), dan plot campuran (Nurgiyantoro, 2002:153). 

Plot lurus (progresif) yaitu plot jika peristiwa-peristiwa yang 
dikisahkan bersifat kronologis, peristiwa pertama diikuti 
peristiwa-peristiwa yang kemudian (tahap awal-tahap tengah-
tahap akhir). Jika dituliskan ke dalam bentuk skema, secara garis 
besar plot progresif tersebut akan berwujud sebagai berikut: 

A  B C  D  E 
Simbol A melambangkan tahap awal cerita, simbol B-C-D 

melambangkan kejadian-kejadian berikutnya (tahap tengah), dan 
simbil E merupakan tahap penyelesaian cerita. 

Plot sorot balik (flash-back) yaitu alur yang tidak bersifat 
kronologis, cerita tidak dimulai dari tahap awal, melainkan 
mungkin dan tahap tengah atau bahkan tahap akhir, baru 
kemudian tahap awal dikisahkan. Jadi mungkin saja cerita dengan 
plot mundur langsung mengisahkan permasalahan (bahkan 
permasalahan yang sedang meruncing) di awal cerita. Salah satu 
contoh plot mundur jika dituliskan ke dalam bentuk skema, 
adalah seperti di bawah ini. 

D1 A B C D2  E 
D1 berupa awal penceritaan yang bertintikan masalah, A-B-C 

merupakan merupakan tahap tengah yang berisikan penyituasan-
pemunculan konflik peningkatan konflik, sedangkan D2 adalah 
klirnaks dan semua permasalahan, dan E adalah penyelesaian 
cerita. 

Yang terakhir adalah plot campuran. yaitu gabungan dan 
kedua plot yang telah djelaskan tadi. Secara garis besar plot 
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sebuah cerita mungkin progresf tetapi di dalamnya betapapun 
kadar kejadiannya, sering terdapat adegan-adegan sorot balok. 

 

2)  Kriteria Jumlah 

Dengan kriteria jumlah yang dimaksudkan sebagai 
banyaknya plot cerita yang terdapat dalam sebuah karya fiksi. 
Sebuah karya fiksi mungkin saja hanya menampilkan satu plot, 
tetapi mungkin pula mengandung lebih dan satu plot. 
Berdasarkan anggapan itu, maka plot bisa dibedakan menjadi dua 
jenis, yaitu plot tunggal dan plot sub-plot (Nurgiyantoro, 
2002:157). 

Plot tunggal, biasanya hanya mengembangkan sebuah cerita 
dengan menampilkan seorang tokoh utama protagonis sebagai 
hero. Cerita pada umumnya hanya mengikuti perjalanan hidup 
tokoh tersebut, lengkap denan masalah dan konflik yang 
dialaminya. 

Plot sub-plot, artinya bahwa cerita memiliki lebih dan satu 
plot, karena dan plot tersebut lahir beberapa sub-plot. Struktur 
plot demikian berupa adanya plot utama dan plot tambahan. 
Dengan demikian sub-plot hanya merupakan bagian dan plot. 
Tetapi perlu diketahui, bahwa plot dalam cerpen lazimya tidak 
bersifat sub-plot, melainkan tungggal. 

 

3)  Kriteria Kepadatan 
Dengan kriteria kepadatan dimaksudkan sebagai padat atau 

tidaknya pengembangan dan perkembangan pada sebuah karaya 
fiksi. Kriteria tersebut adalah plot padat dan plot longgar 
(Nurgiyantoro, 2002:159). 

Plot padat mempunyai arti, bahwa di samping cerita disajikan 
secara cepat, peristiwa-peristiwa fungsional terjadi susul-
menyusul dengan cepat, hubungan antar peristiwa juga terjalin 
secara erat, dan pembaca seolah-olah selalu dipaksa untuk terus-
menerus mengikutinya. Sedangkan pada plot longgar, pergantian 
peristiwa demi peristiwa berlangsung lambat dan tidak erat benar. 
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4)  Kriteria Isi 

Dengan isi dimaksudkan sebagai sesuatu, masalah, 
kecenderungan masalah, yang diungkapkan dalam cerita. Jadi, 
sebenarnya Ia lebih merupakan isi cerita itu sendiri secara 
keseluruhan daripada sekedar urusan plot (Nurgiyantoro, 
2002:162). Pembagian plot ini terbagi pada tiga jenis, yaitu. 
a. Plot peruntungan, berhubungan dengan cerita yang 

mengungkapkan nasib, peruntungan, yang menimpa tokoh 
cerita yang bersangkutan. 
Plot mi dibedakan menjadi: 
(1) plot gerak (action plot); 
(2) plot sedih (pathetic plot); 
(3) plot tragis (tragic plot); 
(4) plot penghukuman (punitive plot); 
(5) plot sinis: 
(6) plot sentimental (sentimental’ plot); 
(7) dan plot kekaguman (admiration plot). 

b. Plot tokohan, menyarankan pada adanya sifat pementingan 
tokoh, tokoh yang menjadi pusat perhatian. Plot tokohan 
dibedakan ke dalam: 
(1) plot kedewasaan (maturing plot); 
(2) plot per baikan (the reform plot); 
(3) plot pengujian (testing plot); 

c. Plot pemikiran, mengungkapkan sesuatu yang menjadi bahan 
pemikiran, keinginan, perasaan, berbagai macam obsesi, dan 
hal-hal han yang menjadi masalah hidup. Plot pemikiran 
dibedakan ke dalam: 
(1) plot pendidikan (education plot); 
(2) piot pembukaan rahasia (revelation plot); 
(3) plot perasan kasih sayang (affective plot); 
(4) dan plot kekecewaan (disillusionment plot). 
 

Sedangkan Tarigan (1994:151), mengemukakan bahwa jenis 
plot hanya dibedakan berdasarkan kriteria isi saja. Tetapi, setiap 
jenis plot di sini dijelaskan secara garis besarnya. Berikut ini 
adalah penjelasan dan jenis-jenis plot menurut Tarigan. 
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1) Plot peruntungan, berhubungan dengan cerita yang 
mengungkapkan 1iasib, peruntungan, yang menimpa tokoh 
cerita yang bersangkutan. Plot mi dibedakan menladi: 
a. plot gerak (action plot), alur yang disusun di sekitar suatu 

masalah dan pemecahannya; 
b. plot sedih (pathetic plot), alur yang isi ceritanya berakhir 

dengan kesedihan, kepedihan dan menimbulkan rasa 
kasihan dan para pembacanya; 

c. plot tragis (tragic plot), alur yang berisi kemalangan tokoh, 
tetapi kemalangan ini disadari oleh tokoh ketika cerita akan 
berakhir; 

d. plot penghukuman (punitive plot), alur cerita yang berakhir 
dengan kegagalan tokoh utama; 

e. plot sinis, alur yang mengisahkan tokoh jahat yang 
mendapat kejayaan pada akhir cerita, yang justru 
sepantasnya mendapat hukuman; 

f. plot sentimental (sentimental plot), alur cerita yang berisi 
kemalangan tokoh, tetapi cerita berakhir dengan 
kemenangan tokoh tersebut; 

g. dan plot kekaguman (admiration plot), alur cerita yang 
menggambarkan kegagahan tokoh, sehingga pembaca 
merasa kagum dan hormat atas sang pelaku utama: 

2) Plot tokohan, menyarankan pada adanya sifat pementingan 
tokoh, tokoh yang menjadi pusat perhatian. Plot tokohan 
dibedakan ke dalam: 
a. plot kedewasaan (maturing plot), dalam alur ini sang pelaku 

utama yang memang ganteng dan menarik, justru tidak 
berpengalaman dan bersifat kekanak-kanakan; 

b. plot perbaikan (the reform plot), dalam alur ini sang pelaku 
mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik; 

c. plot pengujian (testing plot), alur cerita yang 
menggambarkan kegagalan semua inisiatif pelaku utama. 
Dan pelaku utama tersebut meninggalkan serta 
mengingkari cita-citanya. 

3) Plot pemikiran, mengungkapkan sesuatu yang menjadi bahan 
pemikiran, keinginan, perasaan, berbagai macam obsesi, dan 
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hal-hal lian yang menjadi masalah hidup. Plot pemikiran 
dibedakan ke dalam: 
a. plot pendidikan (education plot), pada alur ini terjadi 

perbaikan atau peningkatan pandangan pelaku utama, 
tetapi perubahan bathiniah tidak mempengaruhi perilaku 
aktual sang tokoh; 

b. plot pembukaan rahasia (revelation plot), pada mulanya 
pelaku utama tidak mengetahui kondisi dirinya sendiri. 
Tetapi, lama-kelamaan sang tokoh dapat menyingkapkan, 
membukakan rahasia pribadinya sendiri. 

c. plot perasaan kasih sayang (the affective plot), dalam alur ini 
sikap-sikap maupun keyakinan sang pelaku utama berubah, 
tetapi falsafah hidupnya tidak berubah; 

d. dan plot kekecewaan (disillusionment plot), merupakan 
kebalikan dan plot pendidikan. Sang tokoh kehilangan 
idamannya yang indah, dan jatuh ke dalarn jurarg 
keputusasaan. 

 

Berdasarkan uraian jenis plot di atas, penulis mengambil 
kesimpulan bahwa jenis plot terbagi atas empat kriteria. Sehingga 
pembagian jenis plot secara keseluruhan adalah sebagai berikut. 
1) Kriteria urutan waktu: 

b. plot lurus atau maju (progresif); 
c. plot sorot balik atau mundur (flash-back); 
d. dan plot campuran. 

2)  Kriteria jumlah: 
a. plot tunggal; 
b. dan plot sub-plot. 

3)   Kriteria kepadatan: 
a. plot padat; 
b. dan plot longgar. 

4)  Kriteria isi: 
a. plot peruntungan; 

(1) plot gerak (action plot); 
(2) plot sedih (pathetic plot); 
(3) plot tragis (tragic plot); 
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(4) plot penghukuman (punitive plot); 
(5) plot sinis; 
(6) plot sentinental (sentimental plot); 
(7) dan plot kekaguman (admiration plot). 

b. plot tokohan; 
(1) plot kedewasaan (maturing plot); 
(2) plot perbaikan (the reform plot); 
(3) plot pengujian (testing plot); 

c. plot pemikiran; 
(1) plot pendidikan (education plot); 
(2) plot pembukaan rahasia (revelation plot); 
(3) plot perasaan kasih sayang (affective plot); 
(4) dan plot kekecewaan (disillusionment plot). 

 
 
 
 
 
 

LEMBAR KERJA MAHASISWA VI 
 

 
Permasalahan 
1. Pilihlah sebuah puisi balada. 
2. Bacalah dengan cermat, puisi tersebut. 
3. Susunlah sebuah cerpen yang bersumber dari masalah yang 

terdapat dalam teks puisi tersebut. 
4. Suntinglah teks tersebut dengan cermat!  
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