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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena sastra di Indonesia dapat di katakan sangat luas. Sastra 

merupakan salah satu dari pelbagai pengetahuan yang di pelajari. Adapun 

fenomena sastra di Indonesia telah memiliki ranahnya, seperti Djenar dengan 

pergerakan keperempuanan, Bumi Manusia karya Pram juga memiliki unsur 

perjuangan dan kebudayaan yang sangat kental. 

Salah satu yang patut dibahas untuk lebih jauh lagi adalah isu fenomena 

sastra yang mengangkat makna tokoh dan penokohan. Berangkat dari makna 

tokoh dan penokohan dapat ditemukan hal-hal menarik, salah satunya fakta bahwa 

karya juga mengikuti perkembangan zaman. Karya-karya ini tersebar melalui 

media yang ada di Indonesia. 

Salah satu dari beberapa majalah yang tersebar di Indonesia adalah 

majalah Esquire. Majalah masyarakat moderen berisi tentang gaya hidup, 

perkotaan, seksualitas, dan karya sastra. Majalah yang mengangkat kemoderenan 

di ruang lingkup kita. 

Majalah Esquire berdiri di Amerika Serikat pada tahun 1933. Mereka telah 

turut andil melahirkan banyak penulis yang telah memiliki nama. Sebut saja 

Ernest Hemingway peraih Nobel Sastra, Andre Gide, dan lain-lain. Tema yang 

moderen dan kekinian membuat majalah Esquire digandrungi masyarakat. Hingga 

pada akhirnya mereka mendirikan majalah Esquire di Indonesia. 
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Salah satu rubrik yang tersedia pada majalah tersebut adalah rubrik cerpen. 

Banyak cerpen-cerpen yang di isi oleh penulis ternama di Indonesia, sebut saja 

Djenar Maesa Ayu, Seno Gumira, dan Cok Sawitri. Meraka adalah salah satu 

pengisi rubrik cerpen. Karena banyak juga yang mengirim ke majalah Esquire 

maka dibuatlah sebeuah buku kumpulan cerpen dengan judul Semua Orang 

Pandai Mencuri. 

Peneliti menggunakan kumpulan cerpen Semua Orang Pandai Mencuri 

sebagai objek kajian penelitian. Karena teks ini memberikan karakter tokoh yang 

hampir keseluruhan mengarah pada kegiatan manusia modern. Tokoh-tokoh 

memiliki kegiatan dan kesamaan untuk memberikan tujuan akhir pada setiap 

cerpenya. Adanya makna yang tersembunyi dalam perilaku atau karakter mereka 

memberikan sebuah rahasia yang ingin peneliti bongkar. 

Pada kumpulan cerpen Semua Orang Pandai Mencuri memiliki nilai-nilai 

kehidupan manusia. Sehingga, kumpulan cerpen ini dijadikan sebagai objek kajian 

penelitian ini. Semua Orang Pandai Mencuri terdiri dari dua belas cerpen. Akan 

tetapi, menurut peneliti enam cerpen sudah dapat mewakili tujuan yang diinginkan 

oleh peneliti. 

Cerpen pertama, “Dinda dan Ben” (Kurniawan, Eka dkk. 2015:17), adalah 

sepasang suami istri yang mempunyai kehidupan mewah. Mereka berdua adalah 

orang berpendidikan yang mana memiliki ideologis dan peran dalam 

bermasyarakat. Gaya hidup yang modis membuat mereka ikut termasuk ke dalam 

budaya moderen.  
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Kedua, “Semua Orang Pandai Mencuri” (Kurniawan, Eka dkk. 2015:31), 

adalah dua orang tokoh yang berperan sebagai sepasang suami-istri. Di dalam 

cerita ini dikisahkan bahwa sang istri bekerja di luar negeri. Dan sang suami 

menjadi bapak rumah tangga. Dari segi budayapun di sini sudah terasa jika adanya 

perbedaan. Lalu, sebelum mereka berdua menikah telah terjadi seks bebas yang 

menyebabkan pertentangan budaya. 

Ketiga, “Diujung Jalan Orchard” (Kurniawan, Eka dkk. 2015:69) sangat 

kental sekali budaya moderen yang hadir di dalamnya. Mulai dari pakaian, cara 

berbicara, kehidupan social, dan gaya hidup. Semua perilaku di atas mungkin 

nanti akan menjadi identitas tokoh yang hadir di dalamnya. 

Cerpen ini mendeskripsikan mengenai seorang tokoh lelaki yang 

menghadapi perceraian dalam kehidupanya. Ia berpisah dengan istrinya karena 

sebab ketidakcocokan. Bukan hanya itu saja cerpen ini juga membuat tokoh 

Lelaki berada di tengah model masyarakat yang mengalami perubahan. Dua kasus 

ini yang nantinya mungkin menjadi ujung tombak dalam cerpen tersebut. 

Keempat, “Sebutir Peluru Untuk Sang Bapak” (Kurniawan, Eka dkk. 

2015:79) berawal dari kehidupan sang ibu yang menyedihkan. Kemudian 

menurun ke anaknya hingga ia diperlakukan sebagai kekasih oleh ayahnya sendiri. 

Sang ibu tak mengetahui hal tersebu hingga sang ayah menghilang dari rumah dan 

meninggalkan dirinya dan istri. Kehidupan terus berlanjut ia diharuskan 

menghidupi keluarganya dan kenangan yang hinggap pada kepalanya 

menimbulkan gaya hidup yang bebas. Semua ini memiliki peran yang akan 

dibahas pada bab selanjutnya. 
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Kelima, “Lelaki Dengan Ransel” (Kurniawan, Eka dkk. 2015:99) memiliki 

prinsip untuk hidup bebas tanpa tekanan adalah ciri tokoh yang ada di dalamnya. 

Hal ini menggambarkan betapa kehidupan di dalamnya merupakan salah satu 

bentuk dari kemoderenan. Kebebasan dalam melakukan apapun adalah kunci 

dalam cerpen ini. 

Cerpen ini menceritakan perjalanan seorang tokoh laki-laki yang tidak 

memiliki rasa cinta begitu luas. Ia tidak ingin cintanya tertahan pada satu orang. Ia 

ingin cintanya dapat ia bagi seluas mungkin dan tidak terbatas. Sikap atau karakter 

tokoh laki-laki tersebut menandakan suat hal mengenai perilaku yang patut di 

analisis. 

Keenam, “Hmm” (Kurniawan, Eka dkk. 2015:129) kesetiaan yang menjadi 

pembicaraan dalam teks tersebut adalah kunci menarik dalam pembahasan peneliti 

lebih lanjut. Karena kesetiaan merupakan budaya masyarakat yang sangat 

dipegang erat. Entah hal ini nanti untuk kehidupan berumah tangga, bertema, 

ataupun dalam ruang lingkup pekerjaan. Maka cerpen ini juga sungguh menarik 

untuk dibahas lebih lanjut.  

Selain itu cerpen ini menceritakan tentang perjalanan dua manusia yang 

saling mencintai walaupun memiliki suami dan istri di masing-masing pihak. 

Mereka berdua menjalani kehidupan seperti itu tanpa ada perasaan bersalah. 

Tokoh perempuan dan laki juga menggambarkan sebuah kehidupan dengan gaya 

hidup yang modern. Mereka berpegian ke tempat-tempat yang kekinian. Maka, 

deskripsi tersebut membuat peneliti ingin mengetahui motif sebenarnya dari 

makna cerita tersebut. 
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Enam cerpen ini mewakili dari seluruh kumpulan cerpen Semua Orang 

Pandai Mencuri. Enam cerpen yang mendeskripsikan mengenai cara dan perilaku 

tokoh. Sehingga menimbulkan benang merah yang berkesinambungan. Baik 

dalam segi cerita, isi, karakter tokoh, dan paling penting sesuai dengan tujuan 

penelitian nantinya. Maka penting sekali untuk mengkerucutkan agar tetap fokus 

dan hasilnya tetap sama dengan rumusan masalah nantinya. 

 Fokus penelitian ini adalah cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Semua 

Orang Pandai Mencuri yang nantinya akan dibahas lebih lanjut tentang 

keberadaan manusia moderen. Selain itu, tokoh dalam cerpen menjadi lebih hidup 

karena saling berhubungan antara satu struktur dengan struktur lainnya secara 

bersamaan. Untuk melihat cara kerja manusia pada tokoh-tokoh maka digunakan 

teori struktural sebagai alat bantu khususnya teori fiksi Robert Stanton. 

Stanton (2007) mengatakan bahwa stuktur karya sastra, termasuk cerpen, 

dibagi menjadi dua, yakni fakta-fakta cerita dan sarana-sarana sastra. Dua hal ini 

berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain dalam hal pengungkapan 

makna yang terkandung di dalamnya. Fakta-fakta cerita adalah tonggak untuk 

membedah tampilan pokok karya sastra, sedangakan sarana-sarana cerita 

merupakan alat bantu untuk memahami lebih lanjut struktur karya sastra. 

 Pertama, pada karakter tokoh yang memiliki jiwa pekerja keras. Tokoh 

memiliki karakter yang pekerja keras untuk memenuhi kebutuhanya. Pekerja 

keras merupakan salah satu indikasi yang akan dijadikan pondasi oleh peneliti. 

Maka karakter ini merupakan modal awal peneliti untuk menuju pada tahap 

makna tokoh dan penokohan itu sendiri. 
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Dalam kumpulan cerpen Semua Orang Pandai Mencuri juga terdapat hal 

tersebut. Tokoh-tokoh memikiki watak pekerja keras. Demi memenuhi tuntutan 

kehidupan tokoh-tokoh di atas membutuhkan karakter-karakter yang 

menggambarkan sebuah usaha. Atas dasar karakter tersebut nantinya ditemukan 

hal-hal baru yang mungkin terdapat di dalamnya. 

Kedua, mengenai karakter tokoh yang terkandung dalam teks kumpulan 

cerpen tersebut. Karakter tersebut timbul melalui peristiwa atau latar cerita yang 

ada di dalamnya. Maksudnya adalah karakter tokoh tidak timbul dan berkembang 

sendiri tanpa ada bantuan melalui peristiwa dan latar yang ikut atau turut andil. 

Maka, konsep seperti ini pasti memili maksud tersembunyi yang mengharuskan 

penelitian lebih jauh lagi. 

 Tokoh-tokoh di atas akan dibedah melalui karakter tokoh. Hal ini agar 

diketahui tentang perilaku mereka terlebih dahulu. Isu-isu tentang perilaku 

manusia moderen yang sudah sangat berubah dari pada masyarakat terdaulu 

menjadi sangat penting. Masyarakat telah berubah baik itu secara nyata ataupun 

dalam karya sastra. 

Penjelasan di atas memiliki peran penting agar peneliti dapat 

memperuncing arah dan tujuan peneletian ini. Karena untuk memiliki hasil yang 

cukup baik, maka diperlukan adanya konsistensi dan fokus penelitian. 

Peneliti ingin menyampaikan bahwa peranan-peranan yang kita lakukan 

sehari-hari melalui karya sastra Semua Orang Pandai Mencuri dapat 

menyampaikan jati diri dan kehidupan manusia moderen secara terperinci dan 
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jelas. Maka untuk dapat melanjutkan penelitian dengan judul Makna Tokoh Dan 

Penkohan Pada Kumpulan Cerpen Semua Orang Pandai Mencuri Karya Eka 

Kurniawan diperlukanya pembahasan lebih lanjut lagi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan objek kajian dari latar belakang masalah di atas, peneliti juga 

memberikan batasan masalah pada penelitian ini, yakni seperti di bawah ini. 

1. Bagaimanakah tokoh dan penokohan dalam cerpen-cerpen kumpulan 

cerpen Semua Orang Pandai Mencuri? 

2. Bagaimanakah makna tokoh dan penokohan yang hadir dalam diri tokoh 

pada kumpulan cerpen Semua Orang Pandai Mencuri? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah menjabarkan 

kondisi tokoh dan penokohan yang di bawah oleh majalah Esquire sebagai bacaan 

pria dewasa yang moderen dan memiliki tujuan menjabarkan manusia moderen. 

Sehingga nantinya akan ditemukan adanya karakter tokoh yang menggambarkan 

kegiatan, kehidupan, dan perilaku tokoh tersebut.  

Baik hal tersebut untuk pelaku sendiri ataupun untuk penerima. Sehingga, 

kita semua menyadari baik dan buruknya tentang manusia moderen. Karena 

menurut peneliti untuk melakukan penerapan pasti ada hal baik dan buruk yang 

didapatkan. 
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Maka dari itu, sejauh ini belum adanya penelitian yang berangkat dari 

karya sastra membahas tentang makna tokoh dan penokohan yang berhubungan 

dengan manusia modern. Sehingga, nantinya karya sastra juga dapat dijadikan 

sumber referensi dalam membahas mengenai perilaku atapun kehidupan manusia 

dalam dunia nyata. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan seharusnya memiliki tujuan yang jelas dan 

manfaat yang luas. Sebagai sebuah hasil dari sebuah usaha, maka penelitian ini 

perlu dijabarkan dari segi manfaat. Manfaat tersebut dapat berupa manfaat teoretis 

dan manfaat praktis. Keduanya harus saling mengisi demi keberlangsungan 

kondisi intelektual masyarakat. Manfaat dari penelitian ini tidak berhenti pada 

fungsinya sebagai dokumen kepustakaan. Lebih dari itu, manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Melalui hasil dari penelitian ini, diharapkan lahir penelitian baru untuk 

tawaran kepada dunia kritik sastra Indonesia terkait analisis cerita pendek secara 

struktural. Sampai penelitian ini hadir, penelitian lain yang menitikberatkan aspek 

struktural telah banyak dilakukan. Penelitian struktural dengan menggunakan teori 

Fiksi Robert Stanton menitikberatkan pada teks dan jarang mengaitkannya dengan 

hal-hal di luar teks, khususnya mengarah pada karakter tokoh. Oleh karena itu, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk 

penelitian-penelitian yang sejenis. Sekaligus dapat digunakan sebagai sumber 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MAKNA TOKOH DAN... BENI WARSIMAN



9 

  

 

referensi bagi penelitian-penelitian yang mengambil objek dan sumber data yang 

serupa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini memberikan tawaran dan pembuktian bahwa 

objek penelitian, dalam hal ini kumpulan cerpen Esquire Semua Orang Pandai 

Mencuri, mengandung pemaknaan yang filosofis dan relevan terhadap kehidupan 

sehari-hari utamanya untuk menemukan sebuah gambaran tetnang manusia 

moderen. Selain itu, penelitian ini memberikan sedikit gambaran mengenai karya 

yang sifatnya membahas contoh-contoh hasil dari tindakan manusia moderen itu 

sendiri. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan wadah agar peneliti tidak terbentur dengan 

penelitian sebelumnya. Baik berdasarkan objek kajian, teori penelitian, dan 

batasan-batasan lainya. Pada upaya ini ditujukan agar peneliti lebih efesien dan 

tidak menimbulkan masalah yang nantinya merugikan peneliti itu sendiri. 

Pertama, Berdasarkan upaya terkait studi pustaka yang telah dilakukan, 

belum ditemukan adanya penelitian mengenai kumpulan cerpen Equire Semua 

Orang Pandai Mencuri. Kumpulan cerpen ini sama sekali belum ada yang 

meneliti dengan tujuan skripsi.  

Adapun penelitian-penelitian tersebut hanya sekedar sebagai sebuah 

artikel. Pembahasan di dalamnya pun mengenai salah satu cerpen saja. Tidak 

membahas secara keseluruhan. 
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Ditemukan komentar-komentar yang bermunculan tentang kumpulan 

cerpen ini. Beberapa diantaranya mengomentari baik-buruknya kumpulan cerpen 

yang dimaksud. Tidak ditemukan bahasan secara spesifik atau mendetail 

mengenai struktur ataupun karakter tokoh. Pendapat-pendapat ini ditemukan di 

intertnet yang merupakan wadah pengungkapan pendapat secara bebas. Berikut 

adalah beberapa contoh pendapat; 

H2bc.com menyatakan, “Eka Kurniawan dengan cerita yang khas melekat 

pada dirinya berada di urutan kedua. Lewat Semua Orang Pandai Mencuri 

pembaca dibuat terkesima dengan alur cerita yang kuat. Penulis Canti itu Luka 

berhasil meramu cerita yang baik dan menarik pembaca ke dalamya. Tergulung 

dalam cerintanya. Tidak diragukan lagi pembaca akan turut emosional berpihak 

pada “si tertindas”.” 

Eli menyatakan “dua belas cerpen yang terkumpul di edisi khusus Esquire 

ini tak hanya memberikan kesan dan kepuasan semacam itu, tapi juga memotret 

sisi kehidupan manusia-manusia urban dengan geliat hasrat, belitan problema, dan 

pencarian jati diri. Beberapa cerpen dari kumpulan ini bisa dibandingkan dengan 

karya-karya moderen di mancanegera dan memberi gambaran yang cukup 

mewakili perkembangan cerpen di Indonesia dari masa ke masa” 

(http://www.goodreads.com/book/show/25151884-pesan-untuk-kekasih-tercinta). 

Dua komentar di atas masih berupa pandangan dari luarnya saja. Mereka 

hanya melihat permukaan teks dan makna sekilas yang hadir di dalamya. 

Pendapat pertama hanya mengemukakan tampilan struktur di dalamnya. Adapun 

pendapat kedua berisi paparan berupa suka atau tidaknya terhadap kumpulan 

cerpen Esquire Semua Orang Pandai Mencuri. 
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Kedua, Disebabkan oleh kemunculan pendapat-pendapat yang serupa 

dengan kedua pendapat di atas, maka peneliti berupaya menampilkan penelitian 

terdahulu melalui konteks teori yang dipakai dalam pembahasan. Teori yang sama 

memungkinkan menemukan bentuk-bentuk atau bahkan perbedaan dari objek 

kajian yang berbeda. Peneliti berupaya membandingkan penelitian terdahulu 

melalui teori Robert Stanton tentang Teori Fiksi dan Teori Manusia Moderen 

menurut para ahli. 

Ada beberapa objek kajian yang berbeda akan tetapi menggunakan teori 

yang sama. Contohnya dari skripsi Febrianto Lapu. 2017. Analisis Novel Api 

Awan Asap Karya Korrie Layun Rampan (Kajian Stukturalisme Robert Stanton). 

Dalam skripsi tersebut tujuan peneliti adalah mendeskripsikan struktur cerita 

melalui unsur intrinsik yakni fakta-fakta cerita dan sarana-sarana sastra yang 

terdapat dalam novel Api Awan Asap karya Korrie Layun Rampan.  

Hasil penelitian ini mengungkapakan bahwa pada novel Api Awan Asap 

ini menggambarkan kehidupan warga Dayak Benuaq. Dalam novel warga tersebut 

hidup dan berkembang. Novel tersebut memilki struktur cerita dari segi unsur 

intrinsik yakni fakta-fakta cerita yaitu dari segi alur, karakter, latar dan tema yang 

diangkat dalam novel. Bukan hanya dari segi fakta-fakta cerita melainkan sarana- 

sarana satra yang dapat dibagi menjadi lima bagian yakni; judul, sudut pandang, 

gaya dan tone, simbolisme dan ironi. Dalam novel tersebut dua pokok masalah 

yang ditemui yaitu, kebudayaan suku Dayak Benuaq mengenai pemanfaatan hutan 

secara beradap.  

Berdasarkan beberapa ulasan di atas, peneliti menilai bahwa 

kecenderungan untuk mengkaji karya sastra yang bertemakan manusia moderen 
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belum ditemukan. Tidak banyak yang mengetahui jika perilaku manusia moderen 

ini tanpa sadar juga diimbangi rasa kerja keras, gengsi, gaya hidup, seksualitan, 

dan kebudayaan. 

1.6 Batasan Konseptual 

 Ciri Manusia Modern Menurut Soerjono Soekanto, (1982) Manusia 

modern memiliki kepekaan terhadap masalah yang terjadi di sekitarnya dan 

mempunyai kesadaran bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dirinya. 

Manusia modern selalu siap untuk menerima perubahan setelah ia menilai 

kekurangan yang dihadapinya saat itu. Manusia modern senantiasa harus 

menyadari potensi yang ada pada dirinya dan yakin bahwa potensi tersebut akan 

dapat dikembangkan.  

Manusia modern yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manusia yang 

peka perencanaan, manusia modern yang tidak pasrah pada nasih, selalu 

mempunyai informasi lengkap mengenai pendirianya, manusia modern menyadari 

dan menghormati hak dan kewajiban serta kehormatan pihak lain, manusia 

modern cenderung berorientasi ke masa kini dan masa mendatang (yang 

merupakan suatu ‘sequence‘), manusia modern adalah orang yang bersikap 

terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru, tidak ada 

sikap apriori (prasangka), dan memiliki keyakinan untuk bekerja. “Ciri Manusia 

Modern Menurut Alex Inkeles dan Afan Gaffar (1995)” 

 Dari hasil pendapat para ahli di atas, pertama, peneliti akan mebedah 

karakter tokoh menggunakan teori fiksi Robert Stanton. Dalam hal ini dibagi 

menjadi dua yakni karakter tokoh dan latar. Kedua, karakter tersebut akan kita 

padu-padankan dengan kriteria-kriteria manusia moderen menurut para ahli di 
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atas. Ketiga, setelah mengetahui bahwa karakter tersebut cocok dan termasuk 

dalam manusia moderen maka akan dijabarkan kembali mengenai hasil dari 

manusia moderen itu sendiri. Baik hasil tersebut termasuk dari perilaku mereka, 

ataupun penerepan yang tidak disadari. 

 Jadi batasan konseptual ini memiliki tujuan agar kesan manusia moderen 

tidak keluar dari pendapat para ahli di atas. Sehingga, tetap menjadi acuan bentuk 

atau perilaku manusia moderen yang diinginkan oleh peneliti. Maka, hasil yang di 

dapatpun masih relevan dengan tujuan akhir peneliti. 

1.7 Landasan Teori 

Penelitian ini menggunakan teori Fiksi Robert Stanton untuk 

mengakomodir tokoh dan penokohan dalam kumpulan cerpen Semua Orang 

Pandai Mencuri. Robert Stanton tidak mengungkapkan makna dibalik judul 

tentang teori Fiksi ini. Stanton dalam bukunya yang berjudul Teori Fiksi 

menerangkan cara-cara atau kiat-kiat dan makna yang ada dalam struktur karya 

sastra. Dalam bukunya yang dibahas adalah pembagian tentang genre karya sastra 

dan proses atau cara penelitainya. 

Salah satunya adalah struktur faktual dalam karya sastra. “Karakter, alur, 

dan latar merupakan fakta-fakta cerita. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai 

catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika dirangkum menjadi satu semua 

elemen ini dinamakan ‘struktur faktual’ atau tingkatan faktual’ cerita”, (Stanton: 

2007). 

Stanton (2007) mengatakan bahwa stuktur karya sastra, termasuk cerpen, 

dibagi menjadi dua, yakni fakta-fakta cerita dan sarana-sarana sastra. Dua hal ini 
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berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain dalam hal pengungkapan 

makna yang terkandung di dalamnya. Fakta-fakta cerita adalah tonggak untuk 

membedah tampilan pokok karya sastra, sedangakan sarana-sarana cerita 

merupakan alat bantu untuk memahami lebih lanjut struktur karya sastra. 

Stanton membagi bagian struktur karya sastra menjadi dua bagian, yaitu 

sebagai berikut. 

1.7.1 Fakta-Fakta Cerita 

Karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita.Elemen-elemen 

ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika 

dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamana ‘struktur faktual’ atau 

‘tingkatan faktual’ cerita.Struktur faktual merupakan salah satu aspek 

cerita.Struktur faktual adalah cerita yang disorot dari satu sudut pandang 

(Stanton, 2007: 22). 

1.7.1.1 Alur 

Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam 

sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang 

terhubung secara kausal saja. Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang 

menyebabkan atau menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain dan tidak 

dapat diabaikan karena akan berpengaruh pada keseluruhan karya. 

Peristiwa kausal tidak terbatas pada hal-hal yang fisik saja seperti ujaran 

atau tindakan, tetapi juga mencakup perubahan sikap karakter, kilasan- 

kilasan pandangannya, keputusan-keputusannya, dan segala yang menjadi 

variabel pengubah dalam dirinya (Stanton, 2007:26). 
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Alur merupakan tulang punggung cerita. Sebuah cerita tidak akan 

pernah seutuhnya dimengerti tanpa adanya pemahaman terhadap 

peristiwa- peristiwa yang mempertautkan alur, hubungan kausalitas, dan 

keberpengaruhannya. Sama halnya dengan elemen-elemen lain, alur 

memiliki hukum-hukum sendiri; alur hendaknya memiliki bagian awal, 

tengah, dan akhir yang nyata, meyakinkan dan logis, dapat menciptakan 

bermacam kejutan, dan memunculkan sekaligus mengakhiri ketegangan- 

ketegangan (Stanton, 2007:28). 

Dua elemen dasar   yang  membangun  alur  adalah  konflik    dan 

klimaks. Konflik utama selalu bersifat fundamental, membenturkan sifat- 

sifat   dan kekuatan-kekuatan   tertentu.   Konflik   semacam   inilah yang 

menjadi inti struktur cerita, pusat yang pada gilirannya akan tumbuh dan 

berkembang seiring dengan alur yang terus-menerus mengalir (Stanton, 

2007:31). 

Klimaks adalah saat ketika konflik terasa sangat intens sehingga 

ending tidak dapat dihindari lagi. Klimaks merupakan titik yang 

mempertemukan kekuatan-kekuatan konflik dan menentukan bagaimana 

oposisi tersebut dapat terselesaikan (Stanton, 2007:32). 

1.7.1.2 Karakter 

Karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama, 

kartakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita.  

Konteks kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai 

kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu 

tersebut (Stanton, 2007:33). Karakter utama yaitu karakter yang terkait 
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dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Biasanya, 

peristiwa-peristiwa ini menimbulkan perubahan pada diri sang karakter 

atau pada sikap kita terhadap karakter tersebut (Stanton, 2007:33). Alasan 

seorang karakter untuk bertindak sebagaimana yang ia lakukan dinamakan 

motivasi (Stanton, 2007:33). 

‘Motivasi spesifik’ seorang karakter adalah alasan atas reaksi 

spontan, yang mungkin tidak disadari, yang ditunjukan oleh adegan atau 

dialog tertentu. ‘Motivasi dasar’ adalah suatu aspek umum dari satu 

karakter atau dengan kata lain hasrat dan maksud memandu sang karakter 

dalam melewati keseluruhan cerita. Arah yang dituju oleh ‘motivasi dasar’ 

adalah arah tempat seluruh motivasi spesifik bermuara. 

1.7.1.3 Latar 

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam 

cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang 

berlangsung. Latar dapat berwujud dekor.  Latar juga dapat berwujud 

waktu-waktu tertentu (hari, bulan, dan tahun), cuaca, atau satu periode 

sejarah. Meski tidak langsung merangkum sang karakter utama, latar juga 

dapat merangkum orang-orang yang menjadi dekor dalam cerita (Stanton, 

2007: 35). 

Latar memiliki daya untuk memunculkan tone dan mood 

emosional yang melingkupi sang karakter. Tone emosional ini disebut 

dengan istilah atmosfer. Atmosfer bisa jadi merupakan cermin yang 

merefleksikan suasana jiwa sang karakter atau sebagai salah satu bagian 

dunia yang berada di luar diri sang karakter (Stanton, 2007: 36). 
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1.7.1.4 Tema 

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam 

pengalaman manusia; sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu 

diingat. Ada banyak cerita yang menggambarkan dan menelaah kejadian 

atau emosi yang dialami manusia seperti cinta, derita, rasa takut, 

kedewasaan, keyakinan, pengkhianatan manusia terhadap diri sendiri, 

diisilusi, atau bahkan usia tua. Sama seperti makna pengalaman manusia, 

tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek kehidupan sehingga 

nantinya akan ada nilai-nilai tertentu yang melingkupi cerita. Tema 

membuat cerita lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak. 

Bagian awal dan akhir cerita akan menjadi pas, sesuai, dan memuaskan 

berkat keberadaan tema. Tema merupakan elemen yang relevan dengan 

setiap peristiwa dan detail sebuah cerita (Stanton, 2007:36−37). 

Tema hendaknya memenuhi beberapa kriteria: (1) selalu 

mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita, (2) 

tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi, 

(3) tidak sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas 

diutarakan (hanya disebut secara implisit), (4) diujarkan secara jelas oleh 

cerita bersangkutan (Stanton, 2007:44−45). 

1.7.2 Sarana-sarana Sastra 

Sarana kesastraan (literary devices) adalah teknik yang dipergunakan oleh 

pengarang untuk memilih dan menyusun detil-detil cerita (peristiwa dan kejadian) 

menjadi pola yang bermakna (Burhan Nurgiyantoro, 2007:25).Sarana-sarana 

paling signifikan di antara berbagai sarana yang kita kenal adalah karakter utama, 
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konflik utama, dan tema utama.Tiga sarana ini merupakan ‘kesatuan organis’ 

cerita. Ketiga-tiganya menjadi fokus cerita itu sendiri. Istilah ‘kesatuan organis’ 

berarti bahwa setiap bagian cerita, bagaimanapun setiap-setiap karakter, konflik, 

dan tema sampingan, setiap peristiwa, setiap pola menjadi elemen penyusun tiga 

hgal di atas (Stanton, 2007: 51). 

1.7.2.1 Judul 

Judul selalu relevan terhadap karya yang diampunya sehingga 

keduanya membentuk satu kesatuan. Pendapat ini dapat diterima ketika 

judul mengacu pada sang karakter utama atau satu latar tertentu. Akan 

tetapi, bila judul tersebut mengacu pada satu detail yang tidak menonjol. 

Judul semacam ini acap menjadi petunjuk makna cerita bersangkutan 

(Stanton, 2007:51). 

1.7.2.2 Sudut Pandang 

Pusat kesadaran tempat kita dapat memahami setiap peristiwa 

dalam cerita, dinamakan sudut pandang. Dari sisi tujuan, sudut pandang 

terbagi menjadi empat tipe utama, yaitu (1) orang pertama-utama, sang 

karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri, (2) orang pertama- 

sampingan, cerita dituturkan oleh satu karakter bukan utama  (sampingan), 

(3) orang ketiga-terbatas, pengarang mengacu pada semua karakter dan 

memosisikannya sebagai orang ketiga tetapi hanya menggambarkan apa 

yang dapat dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu orang karakter  saja, 

(4) orang ketiga-tidak terbatas, pengarang mengacu pada setiap karakter 

dan memosisikannya sebagai orang ketiga (Stanton, 2007:53−54). 
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1.7.2.3 Gaya dan Tone 

Dalam sastra, gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan 

bahasa. Meski dua orang pengarang memakai alur, karakter, dan latar yang 

sama, hasil tulisan keduanya bisa sangat berbeda. Perbedaan tersebut 

secara umum terletak pada bahasa dan menyebar dalam berbagai aspek 

seperti kerumitan, ritme, panjang-pendek kalimat, detail, humor, 

kekonkretan, dan banyaknya imaji dan metafora. Di samping itu, gaya juga 

bisa terkait dengan maksud dan tujuan sebuah cerita. Seorang pengarang 

mungkin tidak memilih gaya yang sesuai bagi dirinya akan tetapi gaya 

tersebut justru pas dengan tema cerita (Stanton, 2007:61−62). 

Satu elemen yang amat terkait dengan gaya adalah tone. Tone 

adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Tone 

bisa menampak dalam berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, 

misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh perasaan (Stanton, 2007:63). 

1.7.2.4 Simbolisme 

Simbol berwujud detail-detail konkret dan faktual dan memiliki 

kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran 

pembaca (Stanton, 2007:64). Dalam   fiksi,   simbolisme   dapat 

memunculkan   tiga   efek yang masing-masing bergantung pada 

bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Pertama, sebuah simbol yang  

muncul  pada  satu    kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna 

peristiwa tersebut. Dua, satu simbol yang ditampilkan berulang-ulang 

mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. 
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Tiga, sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan 

membantu kita menemukan tema (Stanton, 2007:64−65). 

1.7.2.5 Ironi 

Secara umum, ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan 

bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya 

(Stanton, 2007:71). Dalam dunia fiksi, ada dua jenis ironi yang dikenal 

luas yaitu ’ironi dramatis’ dan ’tone ironis.”Ironi dramatis’ atau ironi alur 

dan situasi biasanya muncul melalui kontras diametris antara penampilan 

dan realitas, antara maksud dan tujuan seorang karakter dengan hasilnya, 

atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi (Stanton, 

2007:71). ’Tone ironis’ atau ’ironi verbal’ digunakan untuk menyebut cara 

berekspresi yang mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan 

(Stanton, 2007:72). 

Perlu peneliti ingatkan bahwasanya dalam penelitian kali ini teori 

dari Robert Stanton tentang struktural ini adalah alat bantu untuk 

menemukan sisi karakter manusia moderen dan karkater tokoh yang 

nantinya diketahui sebagai pihak penyebab munculnya manusia moderen 

dalam diri tokoh. Lalu hanya akan digunakan karakter tokoh dan latar saja.  

Teori Fiksi Robert Stanton akan di modifikasi peneliti sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. Pada dasarnya fakta-fakta cerita yang 

mempunyai struktur saling terikat, dipasah oleh peneliti. Hal ini 

disebabkan keberadaan karakter tokoh yang menjadi kunci untuk 

membongkar makna dari penelitian ini. Oleh karena itu, isi fakta-fakta 

cerita membahas tentang karakter dan latar saja yang keduanya akan 
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diarahkan pada karakter tokoh untuk menemukan kecenderungkan 

karakter manusia moderen. 

1.8 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kaulitatif yang menekankan pada tata cara kerja teori Fiksi Robert 

Stanton. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian kali ini adalah sebagai 

berikut : 

1.8.1 Tahap Pemilihan, Pembacaan, dan Pemahaman Objek 

1. Objek penelitian kali ini adalah enam cerpen dari kumpulan cerpen 

Esquire Semua Orang Pandai Mencuri yakni “Dinda dan Ben” 

(Kurniawan, Eka dkk., 2015:17), “Semua Orang Pandai Mencuri” 

(Kurniawan, Eka dkk. 2015:31), “Diujung Jalan Orchard” (Kurniawan, 

Eka dkk. 2015:69), “Sebutir Peluru Untuk Sang Bapak” (Kurniawan, Eka 

dkk. 2015:79), “Lelaki Dengan Ransel” (Kurniawan, Eka dkk. 2015 :99), 

dan “Hmm…” (Kurniawan, Eka dkk. 2015:129). Keenam cerpen ini 

menarik sekali untuk dikaji dikarenakan karya sastra yang membicarakan 

sisi manusia moderen yang terdapat pada tokoh-tokoh. Adapaun dewasa 

ini, pengangkatan isu-isu manusia moderen kurang di pahami dan 

dimengerti kehadiranya oleh masyarakat umum. 

2. Pada mulanya, majalah Esquire memiliki agenda bulanan yakni 

pengumpulan karya sastra khususnya cerpen yang bertema kekinian. 

Keenam cerpen yang dipilih peneliti merupakan hasil penggodokan dari 

beberapa kumpalan cerpen yang telah dibukukan dalam dua bentuk buku 

yakni jilid pertama dan jilid kedua.  
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3. Budaya manusia moderen memang tidak ditanggapi begitu baik oleh 

masykarat. Hal ini terkait akan rendahnya pengetahuan tentang tindakan 

ataupun manusia modern itu sendiri bergerak. Karya sastra ini begitu 

kental dengan semua unsur manusia modern yang mungkin disadari oleh 

masyarakat akan tetapi tetap terjadi. 

4. Selanjutnya proses pembacaan dan pemahaman membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Karakter tokoh dan manusia moderen, tindakan balasan, sudut 

pandang yang acap kali tidak disangka-sangka arahnya serta simbol-

simbol kemodernan itu sendiri yang memang kurang dipahami oleh 

peneliti sebelumnya sehingga membuat penelitian ini sedikit terhambat. 

1.8.2  Tahap Pengkategorian Data 

1. Pada tahapan ini proses yang berlangsung adalah pengumpulan dua data 

penelitian bersifat data primer dan data sekunder. Data primer yakni 

kumpulan cerpen Esquire Semua Orang Pandai Mencuri yang di 

dalamnya terdapat dua belas cerpen. Cerpen-cerpen ini adalah hasil 

pemilihan oleh tim redaksi dari majalah Esquire sendiri. Majalah Esquire 

memberikan kesempatan bagi para penulis atau penikmat sastra untuk 

membantu memberikan gambaran tentang konsep karya yang dianut oleh 

majalah Esquire. Maka dari itu, tujuan dari kumpulan cerpen ini adalah 

memberikan wadah manusia modern yang disampaikan oleh majalah 

Esquire melalui karya-karya pengarang yang berbeda-beda. Dan perlu 

diketahui bahwa setiap bulanya cerpen atau karya-karya yang membahas 

tentang kemodernan diterbitkan dalam majalah tersebut, serta nantinya 

setiap tahun akan dibukukan dalam satu buku.  
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Terakhir untuk memutuskan mengambil ke enam cerpen di atas 

peneliti berusaha merumuskan karakter-karakter tokoh, tindakan manusia 

moderen, dan terkait proses hadirnya manusia moderen itu sendiri. 

2. Data sekunder merupakan data pendamping dan pelengkap dalam hal ini 

buku Teori Fiksi karya Robert Stanton. Selain itu, pengumpulan data-data 

lain berupa pendapat, artikel, dan konsep teori juga dilakukan guna 

refrensi kepustakaan yang tidak terbatas. Sehingga tercipta pedoman 

penelitian yang kuat selama penelitian berlangsung. 

1.8.3    Tahap Analisis  

 Proses penelitian berlangsung dalam tahap analisis data melalui dua 

tahapan yakni pemahaman secara struktural dengan menggunakan teori Robert 

Stanton dan pengungkapan makna, tindakan, dan perilaku manusia modern yang 

diketahui melalui pendapat para ahli. Pada tahapan ini, berlangsung aktifitas 

penelitian yang memanfaatkan data primer dan sekunder sebagai bahan 

pemaknaan guna tercipta usaha pemaknaan yang akurat. 

 Tahap analisis dimaksudkan untuk menemukan kehadiran manusia 

moderen yang mana nantinya akan dimulai dari menganalisis karakter tokoh. Pada 

bagian ini, nantinya, karakter tokoh l akan diidentifikasikan sebagai karakter 

manusia moderen. Setelah menemukan dasar sebagai pijakan yang nantinya 

karakter manusia moderen ini mungkin mengarah pada hasil yang diberikan dari 

hadirnya manusia moderen terhadap dirinya sendiri dan masyarakat umum. 

 Pada dasarnya sifat manusia moderen menghadirkan beberapa hal positif 

dan negatif. Baik itu dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. Bidang-bidang ini 

nantinya membutikan bahwa kehadiran manusia moderen memberikan pengaruh 
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baik itu untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Disini peneliti ingin menyajikan 

makna tokoh dan penokohan melalui karya sastra yang nantinya dapat dikaitkan 

dengan kehidupan manusia atau masyarakat. 

 

1.9 Sistematika Penyajian 

 Proses pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang 

masing-masing dapat dimaknai sebagai sebuah tahapan. Bab I berisi pendahuluan. 

Pada bab pertama dalam penelitian ini, dibahas alasan, landasan, dan dasar 

pemilihan objek yang diteliti. Lebih lanjut dalam bab ini dijabarkan alasan 

penelitian ini dilakukan dan bagaimana kerangka penelitian akan dilakukan. 

 Bab II berisi tentang pengidentifikasian karakter dan penokohan yang ada 

pada struktur cerpen tersebut. Pada bab kedua ini akan digambarkan tentang 

perilaku dan sifat-sifat tokoh melalui struktur yang telah diperoleh dari teori 

Robert Stanton. Bab ini bertujuan untuk memberikan detail tentang karakter tokoh 

yang dicurigai sebagai karakter manusia modern.  

Bab III memuat pengidentifikasian dari makna tokoh dan penokohan yang 

dicurigai mempunyai sisi kemoderenan dan kerap ersta menghasilkan sebuah 

konsep manusia moderen dalam setiap struktur yang ada dalam cerpen. Pada bab 

ini merupakan fokus untuk membuktikan munculnya manusia moderen dan 

dampaknya. Bab ini membeberkan temuan-temuan berdasarkan pada temuan di 

bab sebelumnya.  

Bab IV berisi penutup. Pada bab ini disimpulkan hasil analisis dari 

penelitian ini. Bab ini memberikan sedikit gambaran tentang perjalanan penelitian 

sejak bab pertama hingga bab ketiga.  
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