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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perbincangan mengenai kekerasan yang terdapat dalam karya sastra sudah 

banyak muncul pada masa awal pemerintahan Orde Baru. Awal 1966, pada saat 

orang-orang yang dituduh komunis dibantai oleh militer dan sekutunya, semangat 

kebebasan karena terlepas dari rezim Sukarno direfleksikan tidak saja melalui 

demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang didukung militer. Namun, juga melalui 

praktik kebudayaan para penulis anti-komunis yang menjadi bagian dari transisi 

politik ke rezim Soeharto. 

Wijaya Herlambang dalam bukunya, Kekerasan Budaya Pasca 1965, antara 

1966-1970, sedikitnya sepuluh cerpen bertemakan peristiwa seputar 30 September 

1965 terbit di beberapa majalah sastra Indonesia. Cerpen karya Satyagraha Hoerip 

(―Pada Titik Kulminasi‖, 1966), Gerson Poyk (―Perempuan dan Anak-anaknya‖, 

1966), Sosiawan Nugroho (―Sebuah Perdjuangan Ketjil‖, 1969), Zulidahlan (―Maka 

Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi‖, 1967), Usamah (―Perang dan 

Kemanusiaan‖, 1969) Ugati (―Ancaman‖, 1969). Beberapa cerpen tersebut 

merupakan sebagian dari karya sastra pertama yang mendobrak kebisuan tentang 

penghancuran komunisme pada masa 1965-1966. Cerita yang ditampilkan dalam 

beberapa karya tersebut merupakan bentuk justifikasi atas kekerasan yang dialami 

kaum komunis. Sebagian besar cerpen-cerpen tersebut bercerita tentang tragedi yang 
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dialami anggota keluarga para simpatisan komunis atau tentang para aktivis anti-

komunis yang bersimpati kepada kerabat kaum komunis (2013: 102-103). 

Peristiwa kekerasan yang dibicarakan dalam karya sastra pada masa Orde Baru 

tidak hanya berkaitan dengan gerakan 30 September dan PKI. Beberapa fenomena 

kekerasan lain yang terjadi pada masa itu ditampilkan dalam cerpen-cerpen Seno 

Gumira Ajidarma. Cerpen-cerpen Seno Gumira Ajidarma yang membicarakan 

tentang kekerasan pada masa Orde Baru tersebut ditemukan dalam tiga kumpulan 

cerpen yaitu, kumpulan cerpen Penembak Misterius, Saksi Mata dan Senja dan Cinta 

yang Berdarah. 

Pada masa awal karya-karyanya, peraturan terhadap pers dan media massa di 

bawah lingkaran pengawasan pemerintah. Ketatnya peraturan pada masa itu tidak 

mematikan semangat seorang jurnalis sekaligus penulis, Seno Gumira Ajidarma 

untuk terus berkarya. Dalam bukunya, Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus 

Bicara, Seno menyatakan ketika jurnalisme berbicara dengan fakta, sastra bicara 

dengan kebenaran. Fakta-fakta bisa diembargo, dimanipulasi, atau ditutup dengan 

tinta hitam, tapi kebenaran muncul dengan sendirinya, seperti kenyataan. Jurnalisme 

terikat oleh seribu satu kendala, dari bisnis sampai politik, untuk menghadirkan 

dirinya, tetapi kendala sastra hanyalah kejujurannya sendiri. Buku sastra bisa 

dibredel, tetapi kebenaran dan kesusastraan menyatu bersama udara, tak tergugat dan 

tak tertahankan. Rekayasa media massa yang paling canggih pun akan cepat lumer 

dihadapan sastra (Ajidarma, 2010: 325). Melalui gagasan ini, konsistensi menuliskan 

berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi pada masa Orde Baru dalam karya-
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karyanya diwujudkan. Karena sebuah karya sastra tidak akan terlepas dari pergulatan 

pemikiran imajinatif pengarang, sekaligus sebagai dokumen sosial dan budaya 

masyarakat yang ada di sekitarnya.  

Pada perkembangannya, karya-karya Seno, khususnya cerpen, dapat dikatakan 

memiliki jangkauan yang beragam dari segi isi maupun bentuk. Dari segi gaya 

penulisan misalnya, pada beberapa cerpen akan kita jumpai berbagai gaya dari realis, 

surealis, hingga fantasi. Salah satu gaya penulisan yang sering digunakannya adalah 

surealis. Gaya tulisan surealis pada karya merupakan penggunaan berbagai hal yang 

tidak lazim atau diluar logika sebagai ornamen dalam sebuah cerita. Gaya semacam 

ini sering digunakan agar karya-karya pada masa itu lolos dari sorotan media masa 

Orde Baru yang sensitif dengan segala bentuk mengganggu kelanggengan sistem 

pemerintahan. Sedangkan dari segi isi, pada cerpen-cerpennya akan sering kita 

jumpai peristiwa kekerasan mengenai pembunuhan, penyiksaan, penculikan, teror, 

interogasi dan sejumlah kekerasan baik fisik maupun non-fisik akibat tekanan politik 

serta konflik di suatu daerah. 

 Hal-hal berulang tersebut dapat kita lihat pada awal karyanya, tahun 1978, 

yaitu cerpen ―Pembunuhan‖. Pada cerpen ―Pembunuhan‖ ini, diceritakan secara 

realis, dengan salah satu tokoh yang sedang menuliskan sebuah cerita pembunuhan. 

Pembunuhan misterius tersebut bermula dengan penemuan jasad di sebuah sungai 

suatu desa. Setelah penemuan jasad itu, konflik berlanjut hingga terjadinya kekerasan 

yang dialami penduduk desa oleh aparat berwajib saat melakukan interogasi kasus 
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penemuan jasad tersebut. Cerpen ini, sebagai pintu gerbang awal masuknya 

komponen kekerasan dalam karya-karyanya. 

Memasuki periode tahun 1991 hingga 1998 muncul kumpulan cerpen Saksi 

Mata (1991) dan Penembak Misterius (1993). Kedua kumpulan cerpen tersebut juga 

konsisten mengangkat berbagai peristiwa kekerasan sebagai ornamen dalam 

ceritanya. Pada kumpulan cerpen Penembak Misterius, terdapat beberapa cerpen yang 

terangkum di dalamnya, yaitu cerpen ―Keroncong Pembunuhan‖ dan ―Bunyi Hujan di 

Atas Genting‖ (1985). Jeda satu tahun dari dua cerpen sebelumnya, yaitu pada tahun 

1986 muncul cerpen ―Grhhh!‖. Ketiga cerpen tersebut sama-sama mengangkat 

peristiwa kekerasan di dalam ceritanya. Pada ―Keroncong Pembunuhan‖, diceritakan 

seorang penembak bayaran yang terlibat dalam sebuah rencana pembunuhan. Pada 

rencana pembunuhan itu terdapat intimidasi-intimidasi antar tokoh yang pada 

akhirnya berujung pada sebuah pelanggaran kontrak. Masih konsisten mengangkat 

tema kekerasan, dalam cerpen ―Bunyi Hujan di Atas Genting‖, menyoroti banyaknya 

mayat-mayat bertato yang mati mengenaskan secara misterius, melalui sudut pandang 

seorang Sawitri. Hal yang sama juga dituturkan dalam cerpen ―Grhhh!‖. Dihadirkan 

dengan cerita surealis mengenai kemarahan para zombi di tengah kota. Para zombi-

zombi tersebut mengamuk, merusak kota, dan melakukan kekerasan terhadap 

masyarakatnya. Zombi-zombi itu menuntut keadilan karena dibunuh tanpa 

mengetahui kesalahannya. 

Senada halnya dengan cerpen ―Saksi Mata‖, ―Telinga‖, dan ―Salvador‖ yang 

terbit pada tahun 1992. Pada cerpen ―Saksi Mata‖, seorang saksi mata tanpa mata, 
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bersaksi di sebuah pengadilan untuk mengungkap sebuah kebenaran. Namun, setelah 

kesaksiannya tersebut giliran lidahnya yang dicabut. Pada cerpen ―Telinga‖, kekasih 

Dewi yang bertugas di medan perang, memotong banyak telinga dan kepala orang-

orang yang dicurigai sebagai seorang pemberontak. Potongan-potongan telinga dan 

kepala tersebut juga dikirimkan kepada Dewi, kekasihnya, sebagai hadiah. Lain 

halnya dalam cerpen ―Salvador‖, kekerasan dihadirkan dengan menceritakan seorang 

pencuri ayam bernama Salvador. Pencuri ayam itu diadili dengan kejam. 

Masih dengan ritme yang sama, kekerasan juga muncul dalam cerpen ―Rosario‖ 

dan ―Listrik‖. Dalam cerpen ―Rosario‖, seorang anak laki-laki bernama Fernando 

yang megeluh kesakitan di bagian perutnya pada seorang dokter. Ternyata setelah di 

rontgen, anak itu telah menelan rosario (salib). Rosario itu ternyata sudah mengendon 

di dalam perutnya selama 20 bulan, sedangkan dalam cerpen ―Listrik‖, sebuah 

penyiksaan terhadap seorang laki-laki bernama Januario yang disetrum dengan 

tegangan listrik 110 volt, karena tidak mau mengakui perbuatannya. 

Masih mempertahankan unsur kekerasan, selang satu tahun, cerpen ―Pelajaran 

Sejarah‖ dan ―Klandestin‖ (1993) muncul, kemudian diikuti dengan cerpen ―Kepala 

di Luar Pagar Da Silva‖ di tahun (1996). Ketiga cerpen itu juga masih konsisten 

menceritakan tokoh-tokoh yang mengalami dan melihat peristiwa-peristiwa 

kekerasan. Seperti dalam cerpen ―Pelajaran Sejarah‖, yang menceritakan seorang 

guru Guru bernama Alfonso. Guru Alfonso menceritakan masa lalunya yang kelam 

kepada murid-muridnya. Pada masa lalunya itu, ia mengalami banyak penyiksaan dan 

menyaksikan adanya pembantaian. Masa lalu itu selalu menghantuinya hingga 
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kehidupannya di masa kini. Senada dengan cerpen ―Klandestin‖, dengan tokoh utama 

―Aku‖ yang sedang tertekan dengan sebuah sistem yang mengikatnya. Pada akhirnya, 

ia memutuskan untuk melawan sistem itu dengan bergabung bersama orang-orang di 

gorong-gorong dan tidak pernah bisa kembali ke dunia asalnya. Peristiwa misterius 

serupa juga terdapat dalam cerpen ―Kepala di Luar Pagar Da Silva‖, yang 

menceritakan adanya sebuah kepala tertancap di sebuah pagar rumah Da Silva secara 

misterius. Kepala anaknya tersebut sengaja ditancapkan di depan pagar rumahnya 

untuk memperlihatkan kepada Da Silva, ayahnya. Peristiwa tersebut membuat situasi 

setiap rumah di kota itu menjadi sangat mencekam. Orang-orang ketakutan dan tidak 

berani keluar rumah, saat ada suara pintu yang diketuk. 

Berdasarkan ulasan singkat mengenai keduabelas cerpen, dapat dicermati 

banyaknya peristiwa dan bentuk-bentuk kekerasan yang muncul berulang-ulang 

dalam dari masa awal hingga akhir pemerintahan Orde Baru. Dari segi isi, tentunya 

kadar kekerasan pada setiap cerpen berbeda-beda. Terlebih, dari segi bentuk 

penyajian isi yang menggunakan beberapa gaya penceritaan yang digunakan dalam 

mengekspresikan kekerasan pada setiap ceritanya. Melalui dua hal tersebut dapat 

diasumsikan adanya makna secara tekstual yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. 

Untuk menemukan makna tersebut peneliti memanfaatkan analisis struktur naratif 

Vladimir Propp dirasa tepat untuk mengidentifikasi struktur cerpen-cerpen ini. 

Mengingat, Propp juga pernah melakukan penelitian terhadap 100 dongeng rusia dan 

menemukan adanya unsur dinamis dalam struktur cerita, yang disebut dengan 

―fungsi‖. Model penelitian Propp, tentunya dekat kaitannya dengan penelitian ini. 
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Dengan mengikuti alur penelitian Propp, yaitu dari tahap identifikasi struktur, dapat 

ditemukan bentuk-bentuk kekerasan yang dinamis hadir dengan berbagai gaya 

penceritaan dalam struktur cerpen-cerpen Seno Gumira Ajidarma, kemudian 

memasuki tahap pemaknaan dari hasil temuan pada tahap identifikasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah motif kekerasan dihadirkan dalam cerpen-cerpen Seno Gumira 

Ajidarma? 

2. Bagaimanakah fungsi dan makna kekerasan dalam cerpen-cerpen Seno 

Gumira Ajidarma? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi motif kekerasan yang terdapat dalam cerpen-cerpen karya 

Seno Gumira Ajidarma. 

2. Menemukan fungsi dan makna dari kekerasan dalam cerpen-cerpen Seno 

Gumira Ajidarma. 

 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi orang lain. Adapun 

manfaat-manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang struktur naratif. 

2. Manfaat praktis: 

a) Penelitian terhadap  cerpen-cerpen Seno Gumira Ajidarma ini dapat 

menambah referensi penelitian karya sastra dan membuat wawasan 

kepada pembaca tentang struktur-struktur naratif pembangun cerita. 

b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Sastra Indonesia. 

c) Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam 

mengungkapkan makna yang terkandung dalam cerpen-cerpen Seno 

Gumira Ajidarma dengan menggunakan teori struktur naratif Vladimir 

Propp. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai karya Seno Gumira Ajidarma, dilakukan oleh Efrizan, 

Mahasiswa jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, 

membuat skripsi dengan judul ―Timor-Timur di Mata Seno Gumira Adjidarma‖. 

Skripsi ini melakukan analisis bagaimana sebuah alat (karya sastra) dapat 

memberikan kesan yang cukup menakutkan kepada pembaca melalui sikap individu 

(pengarang) yang tampak dalam cara penyajiannya. Menggunakan teori yang 

dikemukakan John Hall dalam The Sociology of Literature bahwa pendekatan yang 
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dapat dilakukan terhadap pengarang, salah satunya, adalah penekanan pada perspektif 

atau sudut pandang pengarang dalam menyampaiakan realitas dan nada (tone) seperti 

yang dimaksudkan oleh Wellek dalam Teori Kesusastraan, skripsi ini mencoba 

mengungkapkan kesaksian seorang Seno Gumira Adjidarma dalam kumpulan cerpen 

Saksi Mata terhadap realitas yang terjadi di Timor-Timur. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Agus Nuryatin, Mahasiswa Universitas 

Indonesia,  dalam tesis yang berjudul ―Fakta dalam Fiksi: Teknik Penceritaan Cerpen 

Seno Gumira Ajidarma‖. Pada penelitian ini dilakukan dua tahap analisis. Penelitian 

tahap pertama bertujuan untuk mendeskripsikan (1) pola hubungan antara cerpen-

cerpen Seno Gumira Ajidarma dan fakta, serta (2) teknik penceritaan yang terdapat di 

dalam cerpen-cerpennya. Penelitian tahap kedua bertujuan untuk mengetahui (1) 

pengolahan fakta melalui tumpuan pada pola kaba, tumpuan pada lakon wayang kulit 

Jawa, teknik hiperbola, teknik catatan kaki, teknik solilokui, dan teknik pencerita 

ganda (dan teknik penceritaan langsung) di dalam enam cerpen Seno Gumira 

Ajidarma, serta (2) efek yang muncul setelah fakta diolah dengan teknik-teknik 

tersebut,  Sasaran dalam penelitian tahap pertama adalah seluruh cerpen Seno Gumira 

Ajidarma yang terdapat di dalam sembilan kumpulan cerpennya, yakni sebanyak 129 

buah cerpen. Sasaran dalam penelitian tahap kedua adalah enam buah cerpen Seno 

Gumira Ajidarma, yakni cerpen (1) "Bunyi Hujan di Atas Genting", (2) "Segitiga 

Emas", (3) "Saksi Mata", (4) "Listrik", (5) "Rembulan Terapung di Kolam Renang", 

dan (6) "Clara". Sasaran penelitian didekati melalui dua pendekatan, yakni 

pendekatan objektif dan pendekatan mimesis. 
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Nurhadi, Jurusan Sastra Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, 

Desember 2009, dalam disertasi yang berjudul ―Aspek Kekerasan Sebagai Refleksi 

Kondisi Sosial Politik dalam Karya-karya Fiksi Seno Gumira Ajidarma‖ 

memfokuskan penelitiannya pada aspek kekerasan sebagai refleksi kondisi sosial 

politik dalam karya-karya fiksi Seno Gumira Ajidarma, seorang pengarang utama 

kesusastraan Indonesia kontemporer. Seno Gumira Ajidarma sendiri dalam sejumlah 

karyanya menjadikan peristiwa-peristiwa sejarah atau peristiwa pada masa 

pemerintahan Orde Baru sebagai bahan tulisannya. Melalui latar belakang tersebut, 

disertasi ini dirumuskan ke dalam empat bagian. Pertama, mengenai aspek kekerasan 

yang terefleksi dalam karya-karya fiksi Seno Gumira Ajidarma. Kedua, mengenai 

kondisi sosial politik yang menjadi latar belakang aspek kekerasan dalam karya-

karyanya. Ketiga, kondisi historis pengarang dalam merefleksikan situasi sosial 

politik ke dalam karya-karyanya. Keempat, kemungkinan karya-karya fiksi Seno 

Gumira tersebut mampu melakukan formasi terhadap masyarakat. Disertasi ini 

menggunakan tiga teori, yang pertama sosiologi sastra milik Ian Watt, kemudian teori 

semiotik Piercean, dan teori resepsi sastra. 

Penelitian lain mengenai karya-karya Seno Gumira Ajidarma dilakukan oleh 

Achmad Muchtar, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah 

Mada (2014) dalam sebuah makalah tugas Kritik Sastra. Pada makalahnya yang 

berjudul ―Potret Kekerasan Orde Baru dalam Cerpen ―Grhhh!‖ Karya Seno Gumira 

Ajidarma: Kajian Sosiologi Sastra‖. Penelitian ini difokuskan dalam tiga hal, yaitu 

konteks sosial pengarang, yang menyangkut posisi sosial masyarakat seorang Seno 
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Gumira Ajidarma, dan berbagai faktor yang memengaruhi isi karya sastranya. Kedua, 

mengenai karya-karya Seno Gumira Ajidarma sebagai cerminan keadaan masyarakat. 

Ketiga, fungsi sosial sastra. Teori yang digunakan adalah sosiologi sastra, Ian Watt. 

Penelitian lainnya, dilakukan oleh Astri Wulandari, jurusan Sastra Indonesia, 

Universitas Gajah Mada. Pada skripsinya, yang berjudul ―Cerpen ―Keroncong 

Pembunuhan‖ Karya Seno Gumira Ajidarma: Analisis Alur Robert Stanton‖, ia 

memfokuskan penelitian pada bentuk-bentuk dan teknik penulisan pada karya 

tersebut. Dari struktur karya yang ditemukan dengan memanfaatkan teori alur Robert 

Stanton, penelitian tersebut menemukan adanya sebuah kaitan dengan pengaruh 

budaya populer dalam proses kreatif Seno Gumira Ajidarma. 

Beberapa penelitian yang dilakukan terhadap karya-karya Seno Gumira 

Ajidarma, pada umumnya memfokuskan pada sudut pandang pengarang, serta fungsi 

karya sastra sebagai cerminan kondisi sosial masyarakat dengan menampilkan aspek-

aspek kekerasan dalam karyanya. Sedangkan pada penelitian ini, fokus peneliti pada 

struktur cerita yang konsisten menampilkan peristiwa kekerasan melalui berbagai 

tindakan tokohnya. 

 

1.5.2 Batasan Konseptual 

 Penelitian pada dua belas cerpen Seno Gumira Ajidarma ditemukan adanya 

motif kekerasan yang berulang. Adanya motif  kekerasan yang muncul secara 

konsisten di dalam karya, diperlukan sebuah teori yang dapat mengidentifikasi 

pengulangan itu. Pada tahap analisisnya akan dimanfaatkan teori struktur naratif 
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Vladimir Propp, yang mengenalkan ―fungsi‖. Fungsi pada teori Propp merupakan 

unsur yang stabil atau tetap. Dalam bukunya ―Morphology of the Folktale‖ (1975), 

menitikberatkan pada fungsi-fungsi pelaku (function of dramatic personae), yaitu 

tindakan (action) pelaku yang membentuk tipologi struktur. Sebagai contoh: fokus 

pada struktur ―Raksasa menculik seorang gadis‖ adalah perbuatan atau tindakannya, 

yaitu ―menculik‖. Tindakan tersebut dapat membentuk satu fungsi tertentu dalam 

cerita. Seandainya tindakan itu diganti dengan tindakan lain, fungsinya akan berubah. 

Dengan demikian, ―menculik‖ merupakan sebuah fungsi. Fungsi adalah unsur yang 

tetap, sedangkan pelaku dan penderita merupakan unsur yang berubah. Fungsi dapat 

ditemukan melalui penelususran tindakan tokoh yang terus berulang secara konsisten. 

 Menindak lanjuti mengenai fungsi, terdapat pengulangan secara konsisten motif 

kekerasan dalam cerpen-cerpen Seno Gumira Ajidarma dalam rentang tahun 1978-

1998. ―Motif‖ dalam penelitian ini, merupakan salah satu diantara gagasan yang 

dominan di dalam sebuah karya sastra, yang dapat berupa peran, citra yang berulang, 

atau pola pemakaian kata (berdasarkan KBBI). Kemudian, arti dari ―kekerasan‖ 

dalam penelitian ini, mengambil pengertian yang dipaparkan oleh WHO (dalam, 

Bagong.S, dkk, 2000), merupakan penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, 

ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau 

masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, 

kelainan perkembangan atau perampasan hak. 

 Motif kekerasan dalam penelitian ini tidak sekadar menampilkan berbagai 

kekerasan berlatarkan masa pemerintahan Orde Baru. Namun, lebih merujuk kepada 
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segala tindakan dan peristiwa berulang yang berhubungan dengan kekerasan seperti 

pada definisi yang dipaparkan WHO. Berdasarkan pemahaman tersebut, motif 

kekerasan yang diungkap dalam penelitian ini berdasarkan pada semua bentuk 

kekerasan yang dilakukan maupun dialami oleh tokoh, baik dilakukan secara 

perorangan maupun kelompok. 

 Fungsi-fungsi yang akan diungkap dalam penelitian ini, difokuskan pada 

kekerasan yang terkandung dalam karya. Fungsi-fungsi itu tentunya terkait dengan 

kekerasan saja, fungsi lain yang tidak mengandung kekerasan tidak ikut diteliti. 

Fungsi yang telah ditemukan akan diungkap sesuai dengan cara kerja teori struktur 

naratif Vladimir Propp. 

 

1.5.3 Landasan Teori 

 Pada tahap pembacaan cerpen-cerpen Seno Gumira Ajidarma dalam rentang 

waktu 1978-1998, peneliti menjumpai adanya unsur-unsur yang tetap terkait dengan 

motif kekerasan. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud Propp mengenai fungsi 

dalam cerita. Maka dari itu, teori struktur naratif Vladimir Propp sesuai dengan 

kebutuhan teks ini. 

 Vladimir Propp dianggap sebagai struktural pertama yang membicarakan secara 

serius struktur naratif pada rentang tahun 1895-1970. Pendekatan Propp digunakan 

untuk menalaah struktur karya dengan menekankan hubungan urutan satuan-satuan 

peristiwa yang berkaitan satu sama lain (Todorov, 1985: 12). Penelitian Propp 

menekankan pada unsur naratif ―fabula‖ dan ―suzjet‖ dalam sebuah karya untuk 
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memeroleh nilai kesusastraannya.  Propp memandang sjuzet sebagai tema (motif). 

Motif naratif inilah yang membentuk tema. Sjuzet  hanyalah produk dari serangkaian 

motif. 

 Dalam kaitan ini, Propp telah meneliti seratus dongeng Rusia. Ia menjelaskan 

bahwa untuk membandingkan dongeng perlu pemisahan komponen-komponen 

ceritanya. Kemudian, hasil pemisahan komponen-komponen tersebut akan menjadi 

sebuah morfologi. Morfologi dalam hal ini adalah bentuk cerita berdasarkan 

klasifikasi dan hubungan antara komponen-komponen tersebut dalam keseluruhan isi 

cerita. 

 Pada dasarnya, suatu cerita memiliki unsur-unsur struktur. Struktur itu terdiri 

atas (1) unsur pelaku, (2) unsur perbuatan, dan (3) unsur penderita (Propp, 1968: 19-

24). Kemudian, ketiga unsur itu oleh Propp dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 

(1) unsur perbuatan yang tetap, dan (2) unsur perbuatan yang berubah. 

 Unsur perbuatan yang tetap menurut teori Propp adalah ―perbuatan‖, sedangkan 

unsur perbuatan yang berubah adalah pelaku dan penderita. Propp mengilustrasikan 

dengan contoh sebagai berikut: ―seorang Raja memberi seekor elang kepada 

pahlawan‖. Pada struktur kalimat wacana ini terdapat perbuatan atau tindakan, 

tercermin dalam kata ―memberi‖. Kata ―memberi‖ mengandung unsur tindakan yang 

dapat membentuk satu fungsi tertentu dalam cerita. Apabila tindakan itu diganti 

dengan tindakan lain, fungsinya akan berubah. Sebaliknya, jika unsur pelaku dan 

penderitanya yang diganti, tidak akan memengaruhi unsur perbuatannya.  
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 Dari hasil penelitiannya terhadap seratus dongeng Rusia, Propp menemukan 

bahwa fungsi yang terdapat dalam dongeng itu terbatas, artinya paling banyak sebuah 

dongeng terdiri atas 31 fungsi. Tapi, tidak harus semua fungsi itu ada di dalam 

dongeng, ada beberapa dongeng yang hanya memiliki beberapa fungsi saja. Setiap 

fungsi diberi satu keterangan singkat, diberi definisi yang disingkat dalam sebuah 

kata, dan diberi lambang konvensional yang berguna untuk  perbandingan skematis 

struktur cerita (Propp, 1979:25). Contoh penulisan fungsi Propp dapat dilihat pada 

kutipan di bawah ini: 

Absentation (ketiadaan, Lambang: b), Interdiction (larangan, Lambang 
¡), Violation (pelanggaran, Lambang: d), Reconnaissance (pengintaian, 
Lambang: e), Delivery (penyampaian atau informasi, Lambang: V), 
Fraud (penipuan atau tipu daya, Lambang h), Complicity (keterlibatan, 
Lambang: q), Villainy (kejahatan, Lambang: A), Lack (kekurangan atau 
kebutuhan, Lambang: a), (perantaraan, peristiwa penghubung, 
Lambang: B), Begining counteraction (penetralan atau tindakan 
dimulai, Lambang: C), The first function of the donor (fungsi pertama 
donor atau pemberi, Lambang D), The hero's reaction (reaksi pahlawan, 
Lambang: E), Provition or receipt of a magical agent (penerimaan unsur 
magis atau alat sakti, Lambang F), Spatial translocation (perpindahan 
(tempat), Lambang: G), Struggle (berjuang, bertarung, Lambang: H) 
[...] 
 

Pada kutipan tersebut merupakan sebagian dari 31 lambang-lambang fungsi miliki 

Propp. Urutan penulisan fungsi-fungsi tersebut disusun berdasarkan urutan peristiwa 

di dalam cerita. Sebelumnya Propp menjelaskan  bahwa secara umum urutan 

kemunculan fungsi  dalam seratus dongeng yang ditelitinya sama, namun ia juga 

menemukan adanya urutan fungsi yang berbeda dalam beberapa dongeng. Sebagai 
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contoh, (Propp, 1979: 104) menjabarkan cara penulisan dua dongeng yang memiliki 

urutan kemunculan fungsi berbeda dengan dongeng-dongeng yang lain seperti berikut 

ini:  

dongeng pertama: A-B-C- - D-E-F-G-H-J-I-K-  -Pr-Rs-L-Q-Ex-T-U-W 

dongeng kedua   : A-B-C- -D-E-F-G-L-M-J-N-K- - Pr-Rs-Q-Ex-T-U-W 

 

Huruf-huruf tersebut merupakan lambang dari fungsi yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Kemunculan fungsi A hingga fungsi G dalam dongeng pertama dan 

kedua memiliki urutan yang sama. Pada dongeng pertama, setelah fungsi G muncul 

fungsi H. Pada dongeng kedua setelah fungsi G muncul fungsi L-M. Selain itu fungsi 

L pada dongeng pertama muncul di akhir, sedangkan pada dongeng kedua muncul di 

awal. Perbedaan urutan kemunculan fungsi tersebut dirumuskan sebagai berikut 

(Propp, 1979:105): 

 

 

 

Fungsi A hingga G dan fungsi Q hingga W dalam kedua dongeng tersebut urutan 

kemunculannya sama, oleh karenanya cukup ditulis satu kali. Kemunculan fungsi H 

hingga Rs yang urutannya berbeda, di sendirikan di tengah dan dipisahkan dengan 

sebuah garis. Rumusan umum tersebut digunakan Propp untuk mengetahui   

penyebaran 31 fungsi dalam seratus dongeng yang ditelitinya. Setelah menemukan 31 
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fungsi tersebut, Propp mengelompokkannya dalam tujuh lingkungan tindakan sebagai 

berikut:  

a) Lingkungan tindakan penjahat, meliputi: kejahatan, pertarungan, dan 

pengejaran. 

b) Lingkungan tindakan donor atau pemberi, meliputi: persiapan untuk 

menghilang secara gaib. 

c) Lingkungan tindakan penolong, meliputi: perpindahan di antara dua ruang,       

panduan/petunjuk, penghapusan kemalangan, pahlawan diselamatkan, 

penyelesaian tugas, dan penjelmaan. 

d) Lingkungan   tindakan   seorang   putri   dan   ayahnya,   meliputi:   tugas   

sulit penandaan, pengungkapan, pengakuan, hukuman, dan pernikahan. 

e) Lingkungan tindakan perantara atau pemberangkat, terdiri atas perantara 

penghubung-peristiwa. 

f) Lingkungan tindakan pahlawan, meliputi: keberangkatan, reaksi pahlawan, 

pernikahan. 

g) Lingkungan tindakan pahlwan palsu. 

 (Propp, 1979:79-80).  

Melalui penelitian Propp dalam menemukan pola umum dongeng Rusia ini, 

masih relevan dengan penelitian yang dilakukan dalam cerpen-cerpen Seno Gumira 

Ajidarma dengan memanfaatkan bagian identifikasi fungsi-fungsinya saja. 

Identifikasi fungsi-fungsi tersebut tidak dilakukan dengan penelusuran urutan 

kejadian melalui alur seperti yang dilakukan Propp dalam menganalisis seratus 
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dongeng Rusia, tetapi melalui identifikasi secara tekstual hal-hal yang berkaitan 

dengan motif kekerasan di dalam cerpen yang disusun berdasarkan peristiwa. 

Setelah mengetahui adanya konsistensi motif kekerasan pada tahap identifikasi 

secara tekstual, selanjutnya mengarah kepada fungsi-fungsi dalam cerpen-cerpen. 

Pemberian nama fungsi diadaptasi dari cara kerja Propp. Fungsi yang berkaitan 

dengan motif kekerasan diberi satu keterangan singkat, diberi definisi yang disingkat 

dalam sebuah kata, dan diberi lambang konvensional. Definisi dan lambang 

konvensional hasil adaptasi dari rumusan Propp sebagai berikut: (teror, Lambang: A), 

(penyisaan, Lambang: B), (pembunuhan, Lambang: C), dan (pemberontakan, 

Lambang: D). Keempat fungsi dengan lambang konvensional A, B, C, dan D 

merupakan fungsi-fungsi yang hadir dalam keduabelas cerpen Seno Gumira 

Ajidarma. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis yang sesuai 

dengan cara kerja teori struktur naratif Propp. Objek material penelitian ini adalah 12 

cerpen Seno Gumira Ajidarma pada rentang tahun 1978-1998, dengan mengambil 

beberapa sampel cerpen yang sesuai kebutuhan peneliti. Kedua belas cerpen itu 

diantaranya: cerpen ―Pembunuhan‖ (1978), ―Keroncong Pembunuhan‖ (1985), 

―Bunyi Hujan di Atas Genting‖ (1985), ‖Grhhh!‖ (1986), ―Saksi Mata‖ (1992), 

―Telinga‖ (1992), ―Salvador‖ (1992), ―Rosario‖ (1992), ―Listrik‖ (1992), ―Pelajaran 
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Sejarah‖ (1992), ―Klandestin‖ (1993), dan ―Kepala di Luar Pagar Da Silva‖ (1996). 

Keduabelas cerpen tersebut trsebut menjadi data utama dari penelitian ini. 

1. Tahap Penentuan dan Pemahaman Objek 

Peneliti memilih 12 cerpen karya Seno Gumira Ajidarma dalam rentang tahun 

1978-1998 secara acak. Sebagian cerpen sempat terbit di media massa yang 

kemudian dibukukan penerbit KOMPAS dan terangkum dalam antologi Senja dan 

Cinta yang Berdarah cetakan pertama tahun 2014.  Beberapa cerpen lainnya, 

terangkum dalam sebuah buku Trilogi Insiden cetakan pertama April 2010. Cerpen 

pertama dalam penelitian ini berjudul, ―Pembunuhan‖, terbit pada tahun 1978, pada 

awal kepengarangan Seno. Kemudian, cerpen ―Keroncong Pembunuhan‖ (1985), 

―Bunyi Hujan di Atas Genting‖ (1985), ―Grhhh!‖ (1986), ―Saksi Mata‖ (1992), 

―Telinga‖ (1992), ―Salvador‖ (1992), ―Rosario‖ (1992), ―Listrik‖ (1992), ―Pelajaran 

Sejarah‖ (1992), ―Klandestin‖ (1993), dan ―Kepala di Luar Pagar Da Silva‖ (1996). 

Setelah proses pembacaan terhadap 12 cerpen tersebut, kemudian ditemukan 

hal menarik untuk diteliti, yaitu motif kekerasan yang terus berulang pada cerpen-

cerpen itu. Setelah memahami adanya unsur yang berulang dengan kadar yang 

berbeda, peneliti memahami adanya makna tersendiri pada setiap perbedaan tersebut. 

2. Tahap Pengumpulan dan Pemahaman Data 

Setelah menentukan aspek yang menarik untuk diteliti dalam 12 cerpen Seno 

Gumira Ajidarma. Maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan data-data yang 

akan digunakan, yaitu data primer dan data skunder. Data primer yaitu data yang 

diambil dari teks ―Pembunuhan‖ (1978), ―Keroncong Pembunuhan‖ (1985), ―Bunyi 
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Hujan di Atas Genting‖ (1985), ‖Grhhh!‖ (1986), ―Saksi Mata‖ (1992), ―Telinga‖ 

(1992), ―Salvador‖ (1992), ―Rosario‖ (1992), ―Listrik‖ (1992), ―Pelajaran Sejarah‖ 

(1992), ―Klandestin‖ (1993), dan ―Kepala di Luar Pagar Da Silva‖ (1996). Dalam hal 

ini, motif-motif kekerasan yang dihadirkan pada teks akan mengarahkan pada proses 

pemaknaan. Data skunder mengenai tulisan-tulisan mengenai 12 cerpen itu, serta 

tulisan mengenai kekerasan dalam karya sastra, baik berupa buku yangberkaitan 

dengan konteks pada cerpen-cerpen, artikel, maupun penelitian ilmiah yang diperoleh 

dari internet, Ruang Baca Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Kampus B Unair 

Surabaya, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, dan Perpustakaan Fakultas 

Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada. Kemudian, penentuan teori yang 

dimanfaatkan, yaitu teori struktur naratif Vladimir Propp. 

3. Tahap Analisis Data dan Pemaknaan 

Penelitian terhadap 12 cerpen Seno Gumira Ajidarma terdiri dari dua tahap. 

Pertama, analisis secara tekstual terhadap motif kekerasan yang dihadirkan pada 12 

cerpen. Pemaparan mengenai ―motif kekerasan‖ dalam 12 cerpen tersebut 

menunjukkan unsur-unsur yang tetap dan stabil (fungsi). Kedua, setelah mengetahui 

fungsi-fungsi yang ada di dalam setiap cerpen, fungsi-fungsi itu disusun sesuai urutan 

dalam teks, kemudian dirumuskan, untuk mengetahui distribusi-distribusi fungsi 

tersebut dalam 12 cerpen. Setelah melalui kedua tahap analisis tersebut, dapat 

diperoleh makna kekerasan dalam 12 cerpen Seno Gumira Ajidarma. 
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1.7 Sistematik Penyajian 

Penelitian ini terdiri atas empat bab dan secara garis besar disusun sebagai berikut. 

Bab I, penelitian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematik 

penyajian. 

Bab II, merupakan bagian identifikasi motif kekerasan pada 12 cerpen. 

Identifikasi tersebut dibagi ke dalam 12 subbab, yaitu, identifikasi kekerasan dalam 

cerpen ―Pembunuhan‖ sampai cerpen ―Kepala di Luar Pagar Da Silva‖. 

Bab III, berisi tentang fungsi dan makna kekerasan dalam 12 cerpen Seno 

Gumira Ajidarma dari cerpen ―Pembunuhan‖ sampai cerpen ―Kepala di Luar Pagar 

Da Silva‖. Terdiri dari dua subbab. Pertama, pemaparan fungsi-fungsi dalam 12 

cerpen yang dibagi dalam 12 sub-subbab. Kedua, makna kekerasan dalam 12 cerpen 

Seno Gumira Ajidarma. 

Bab IV, berisi kesimpulan dan saran dari apa yang sudah dibahas pada bab-bab 

sebelumnya. Pada bab ini diberikan satu pandangan akhir terhadap pokok 

permasalahan yang dihadirkan dalam penelitian ini. 
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