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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pada jaman Taisho (1912-1926) karya sastra di Jepang telah berkembang 

dan sastrawan-sastrawan pada masa itu juga memberikan pengaruh yang besar 

terhadap proses kreatif karya sastra Jepang, salah satunya adalah Shiga Naoya, 

yang lahir pada 20 Februari 1883 dan meninggal pada 21 Oktober 1971.  Ia 

pernah mengenyam pendidikan Sastra Jepang di Universitas Tokyo, namun dua 

tahun kemudian mengundurkan diri. Shiga Naoya merupakan umat kristiani dan 

seorang sosialis. Karya sastranya yang berjudul An ya Koro pernah diterbitkan 

di majalah sosial radikal Kaizo mulai tahun 1922 sampai tahun 1937, dan pada 

tahun 1949 Shiga Naoya pernah mendapatkan bintang penghargaan untuk bidang 

kebudayaan bersama Tanizaki Junichiro (PSBJ Universitas Padjadjaran, 2000: 

144) 

Ciri khas karya Shiga Naoya adalah 私小説/shi shosetsu (‘novel aku’) 

yang merupakan aliran penulisan perspektif yang berasal dari sudut pandangorang 

pertama tunggal atau perspektif pengarang itu sendiri dan ceritanya merupakan 

potret kehidupan berdasarkan perspektif pengarang (Edward, 1988). Dalam setiap 

cerpennya, Shiga Naoya selalu menggunakan sudut pandang orang pertama 
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tunggal, termasuk  pada karya-karyanya yang berjudul “Kinosaki Nite” dan 

“Seigiha”. Karena karya sastra merupakan khayalan atas kehidupan sempurna 

yang diinginkan pengarang (Warren & Wellek 1997: 60), maka peneliti berasumsi 

bahwa dua cerpen di atas merupakan khayalan tentang potret kehidupan manusia 

yang sempurna dari Shiga Naoya. 

Menurut Nyoman Kutha Ratna (2007: 46), visi dari sastra modern adalah 

adanya ruang-ruang kosong di dalam karya sastra yang dapat ditafsirkan oleh 

pembaca. Semakin besar suatu karya sastra maka semakin banyak pula 

ruang-ruang kosong di dalamnya. Oleh karena itu karya sastra dapat dijadikan 

sebagai obyek penelitian dimana ruang-ruang kosong tersebut dapat disentuh 

sehingga dapat diketahui maksud yang tersembunyi secara sengaja maupun yang 

tidak sengaja.Walaupun tidak semua karya Shiga Naoya merupakan kisah nyata 

pengalaman hidupnya, namun melalui cerpennya akan dapat diteliti sejauh mana 

peran dari karakterisasi dengantokoh-tokoh yang tidak bernama.  

Jika diperhatikan lebih seksama, sebagian besar tokoh pada kumpulan 

cerpennya tidak bernama dan hanya menggunakan kata ganti orang seperti: 

女若い母親朔青采作榊て腰眼歳肴るし上榊て腰物歳云えへ作采作榊て湿榊た甑墾 

Si Ibu muda, wajahnya memucat, matanya terbelalak, dan ia tak bisa berkata-kata. 

(Shiga; 1912: 322) 
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序 坤フェータル作雑の栽？医者朔何と言榊ていた？墾栽う側にいた友達に訊

いた甑 

“Apakah berbahaya? Apa kata dokter?” tanya seorang teman disampingku. 

(Shiga; 1917: 344) 

Frase若い母親(“Wakai haha-oya”)pada kalimat 女 dan frase側にいた

友達(“soba ni ita tomodachi”)pada kalimat  bukan merujuk kepada nama 

seseorang melainkan kata ganti orang ketiga, dan Shiga Naoya sering menerapkan 

ungkapan-ungkapan seperti itu di berbagai karyanya. Berdasarkan hal tersebut, 

peneliti berasumsi bahwa ada maksud   tokoh yang tidak bernama dinarasikan. 

Untuk itu peneliti memilih dua judul cerpen yangdiasumsikan 

mempunyaitokoh-tokoh tidak bernama, yaitu: “Seigiha” yang dipublikasikan 

pada tahun 1912, dan“Kinosaki Nite”yang terbit  pada 1917.  

 

1.2 Batasan Masalah dan Signifikansi 

Pada kumpulan cerpen Shiga Naoya Shuu yang terbit pada tahun 1979 di 

Tokyo, terdapat tiga belas cerita yangdelapan diantaranyamerupakan cerita dengan 

tokohyang tidak bernama. Selanjutnya peneliti memilih dua judul obyek 

penelitian antara lain “Seigiha” dan“Kinosaki Nite”dengan mempertimbangkan 

bahwa dua cerita tersebut menggunakan tokoh tidak bernama. Pembatasan 

masalah ini bertujuan agar peneliti bisa lebih fokus dalam meneliti tokoh tidak 
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bernama dalam karya-karya Shiga Naoya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Siapakah yang dimaksud oleh Shiga Naoya dengan tokoh tidak bernama 

dalam cerpen “Seigiha” dan “Kinosaki Nite”? 

 

2. Bagaimanakah dan sejauh mana pemakaian tokoh-tokoh yang tidak 

bernama dalam cerpen“Seigiha” dan “Kinosaki Nite”dinarasikan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi tokoh-tokoh tak bernama dalam cerpen “Seigiha” dan 

“Kinosaki Nite” karya Shiga Naoya. 

 

2. Mendeskripsikan pemakaian tokoh-tokoh tidak bernama di dalam 

keduacerpen tersebut di atas. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik praktis maupun 

teoritis. 

1.5.1 Manfaat Praktis 
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1. Memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia mengenai 

cerpen-cerpen karya Shiga Naoya yang merupakan salah seorang 

Sastrawan Jepang yang terkenal pada Jaman Taisho. 

2. Sebagai sarana untuk mengapresiasi cerpen Jepang, khususnya karya 

Shiga Naoya. 

 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

1. Menganalisa dan mendeskripsikan elemen-elemen wacana naratif 

dan kontribusinya pada komposisi karakterisasi tokoh tidak bernama 

dalam cerita pendek Seigiha dan Kinosaki Nite, karya Shiga Naoya. 

2. Sebagai aplikasi studi sastra dengan Pendekatan Naratologi 

Pasca-struturalis karya Gerard Genette. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Tulisan ilmiah berbahasa Inggris yang berjudul Self-Destroying Egotism 

-On The Narrator Sasaki's Subjectivity in Shiga Naoya's "The Case of 

Sasaki"-yang ditulis oleh David Dykes pada 17Januari1984, dalam Buletin Institut 

Teknologi Aichi, halaman 33 sampai dengan halaman 44. Melalui penelitian ini, 

David Dykes membahas tentang cerpen Shiga Naoya, yang berjudul “Sasaki no 

Baai”yang dipublikasikan pada tahun 1917. Penelitian ini mengungkap tentang 
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bagaimana Shiga Naoya menampilkan egoisme Sasaki yang dapat merusak 

harapan mengenai rencana hidup yang selama ini ia impikan.  

David Dykes menyebutkan bahwa keegoisan Sasaki telah merusak rencana 

pernikahnya dengan Tomi karena Tomi merasa telah dikecewakan sehingga lebih 

memilih untuk loyal terhadap anak asuhnya. Keegoisan Sasaki juga telah merusak 

persahabatannya dengan Kimi yang selama ini telah peduli terhadapnya.  

Penelitian ini juga mengemukakan bahwa terdapat pola yang sama pada 

cerpen “Sasaki no Baai” dengan cerpen “Han no Hanzai” yang juga merupakan 

karya Shiga Naoya. Pola tersebut adalah “de profundis clamavi”, yaitu bentuk 

pengalaman putus asa dari tingkah laku seseorang yang salah satunya memiliki 

harapan atau kepercayaan diri. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan teori 

naratologi. Namun tidak dicantumkan siapa tokoh naratologi  yang ia gunakan. 

Dykes hanya membedah hubungan yang ada antara Sasaki-Kimi, dan 

Sasaki-Tomi. 

Sebagai tinjauan pustaka yang berikutnya adalah tulisan Joe Sung Young 

pada 30 September 2002, yang berjudul 坤城の崎にて墾再考－各体制を薩犀る

表現方法を中心に－ (“Kinosaki nite”saikou-kakutaisei o meguru hyougen 

houhou o chuushin ni-）atau dalam bahasa Indonesia bila diterjemahkan sebagai 

‘Meninjau “Kinosaki nite” -Memusatkan pada Gambaran Mengenai Obyektifitas-‘, 
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dari Bulletin of The Graduate School of Education, dari Universitas Hiroshima. 

Young menggunakan cerpen karya Shiga Naoya yang dibuat pada tahun 

1917, berjudul “Kinosaki Nite”sebagai data untuk penelitian phsyco-linguistik 

Jepang. Young memusatkan penelitiannya pada penggambaran obyektifitas yang 

diperoleh dari penggunaan bentuk kamus “-ru” dan bentuk lampau“-ta”. Menurut 

Young, bentuk “-ru” dan bentuk “-ta” dipakai Shiga Naoya sebagai sarana untuk 

mengekspresikan perasaan tokoh.  

Penelitian ini juga membahas tentang kondisi psikologis tokoh aku yang 

diungkapkan dengan bentuk ekspresi tidak langsung. Young menyarankan 

bahwa“Kinosaki Nite” merupakan titik awal ekspresi karya sastra Shiga Naoya. 

Dalam penelitian Young ini, tidak dijelaskan teori apa yang ia gunakan. Metode 

penelitiannya juga kurang dibahas dengan jelas. 

 

1.7 Landasan Teori 

Secara Etimologi, naratologi berasal dari kata naratio (bahasa latin) yang 

berarti cerita, perkataan, hikayat, kisah, dan logos yang berarti ilmu. Dapat 

dikatakan bahwa naratologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang wacana 

(teks) naratif, yang dapat diartikan sebagai seperangkat konsep mengenai cerita 

dan penceritaan, dan naratologi berkembang dari analogi linguistik. Konsep 

naratologi berkaitan dengan narasi dan narator, demikian dengan wacana dan teks 
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yang berbeda-beda sesuai dengan penggagasnya. Marie-Laure Ryan dan Ernest 

van Alpen membagi tiga periode naratologi, yaitu periode pra-strukturalis 

(<1960an), periode strukturalis (1960an-1980an), dan periode pasca-strukturalis 

(>1980an).  

1.7.1 Naratologi Pasca-strukturalis 

Naratologi pada awalnya berkembang melalui tokoh-tokoh Aristoteles, 

Henry James, Forster, Percy Lubbock, dan Vladimir Propp, yang kemudian pada 

periode strukturalis melibatkan unsur fabula (cerita) dan sjuzet (plot). Beberapa 

pelopornya adalah Claude Levis Strauss, Tzevetan Todorov, Claude Bremond, 

Mieke Bal, A.J Greimas, dan Rimmon Kenan. Sedangkan pada naratologi 

pasca-strukturalis lebih melibatkan pada unsur parole dan langue, fabula dan 

sjuzet dengan ciri-ciri naratif non literer, interdisipliner, juga termasuk feminis dan 

psikoanalisis.  

Di bawah ini merupakan beberapa perbedaan antara naratologi strukturalis 

dengan pasca-strukturalis. 

Strukturalis Pasca-strukturalis 

Cerita dan plot (alur cerita) Cerita dan penceritaan 

Mengungkapkan makna secara 

simbolis 

Mengungkapkan pengaruh dan cara 

pandang pengarang sebagai pembawa 
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kebenaran tunggal selama berabad-abad 

Hanya mementingkan kerangka 

struktur 

Menghubungkan karya dengan gejala 

sosial 

Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa ciri khas dari naratologi 

pasca-strukturalis adalah cerita dan penceritaan. Cerita merupakan fakta-fakta 

kultural sebagai bahan kasarnya, perangkat peristiwa, ringkasan, dan sinopsis, 

sedangkan penceritaan adalah aktifitas penyusunan kembali ke dalam plot yang 

mengandung wacana dan teks.  

Teks naratif adalah semua wacana atau teks yang berisi rangkaian 

peristiwa yang kemudian dibedakan menjadi struktur naratif fiksi dan struktur 

naratif non fiksi. Struktur naratif fiksi terdiri dari rangkaian peristiwa yang di 

dalamnya terdapat unsur-unsur tokoh, latar, sudut pandang, dan sebagainya. Di 

bawah ini adalah ciri-ciri dari struktur naratif fiksi, diantaranya: 

1. Keanekaragaman penggunaan bahasa sebagai akibat dari intervensi 

pencerita primer dan pencerita sekunder (narator). 

 

2. Visinya adalah bagaimana memandang dunia melalui cerita. 
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3. Susunan dari dunia fiksi disusun kembali menjadi sebuah alur 

cerita atau plot. 

 

1.7.2 Naratologi Gerard Gennete 

Cerpen Seigiha dan Kinosaki Nite merupakan karya fiksi (wacana naratif) 

karena bersifat imajinatif. Walau imajinatif, namun biasanya masuk akal dan 

mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan-hubungan antar 

manusia (Altenberg dan Lewis, 1966: 14).  

Teori Gennete digunakan untuk menganalisa elemen-elemen dari wacana 

naratif dan kontribusinya pada komposisi karakter tidak bernama. Untuk  itu, 

Genette membedakan analisis naratif dalam tiga tingkatan, yaitu analisis 

pernyataan naratif, analisis isi naratif, dan analisis naratif.  Namun Gennete 

hanya menggunakan cara analisis isi naratif karena mampu mempelajari tentang 

keseluruhan kejadian dan situasi yang ada tanpa memandang pada perantara, 

linguistik, dan sebagainya. 

Berbeda dengan para strukturalis, Genette menolak dikotomi fabula dan 

sjuzet Karena Gennete menggunakan istilahnya sendiri pada wacana naratif. 

Istilah-istilah yang ia pakai di dalam teorinya, yaitu:   

1. Untuk menggunakan kata cerita pada petanda atau konten naratif. 
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2. Untuk menggunakan kata naratif pada petanda, pernyataan, wacana 

atau teks itu sendiri. 

3. Untuk menggunakan kata penceritaan. 

4. Untuk menghasilkan tindakan naratif. 

5. Perluasan pada keseluruhan situasi yang nyata atau fiksi dimana 

kejadian itu terjadi. 

Gennete juga membedakan ciri-ciri naratif dari tiga sisi (Wallace Martin, 

1986: 108), yaitu: 

a. Histoire : Perangkat peristiwa, temporal, kausal atau sebab akibat 

sebelum disusun ke dalam kalimat. 

b. Recit : wacana atau teks naratif. Kata-kata yang sudah tertulis 

yang terkandung dalam wacana naratif. 

c. Narration : Tindak naratif yang menghasilkan teks, terdapat 

hubungan antara penulis dan pembaca. 

Dalam esainya Narrative Discourse, Genette menyatakan kalau tanpa 

adanya tindakan naratif maka tidak akan ada pernyataan, sehingga ia hampir 

memusatkan seluruh perhatiannya pada pernyataan dan kandungannya. Ia lebih 

memusatkan tentang hubungan makna yang tersebar luas dari istilah naratif 

dengan wacana naratif yang ada pada karya sastra menjadi teks naratif.  
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Analisis wacana naratif Genette, terus-menerus menyatakan tentang 

mempelajari hubungan antara wacana dengan peristiwa yang diulang, dan 

hubungan antara wacana dengan tindakan yang dihasilkan. Melihat 

hubungan-hubungan di atas, dapat dipahami bahwa hubungan wacana dengan 

peristiwa dan tindakan tidak dapat dipandang dengan sebelah mata.  

Pada analisis isi naratif, urutan atau susunan peristiwanya baik fiksi 

maupun nyata merupakan wacana. Oleh karena itu Gennete hanya meneliti 

wacana dan teks. Terdapat beberapa faktor pada wacana naratif, yaitu waktu 

naratif yang mana di dalamnya terdapat urutan peristiwa (order), lama 

berlangsung (duration), banyaknya pengulangan (frequency), sudut pandang 

(mood), dan suara naratif (voice). 

1.7.2.1 Order 

Order merupakan urutan peristiwa yang didasarkan pada waktu cerita dan 

waktu naratif. Waktu cerita merupakan waktu dimana sesuatu diceritakan, 

sedangkan waktu naratif merupakan waktu untuk petanda dan penanda. Urutan 

cerita yang selalu kronologis, belum tentu kronologis pada naratif atau teksnya.  

Ketika mempelajari hubungan antar waktu cerita dan waktu naratif, 

akandapat ditemukan keselarasan yang menurut Genette merupakan tiga sifat 

dasar determinasi, yaitu: 
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1. Adanya hubungan antara waktu sementara dari rangkaian kejadian 

yang ada di dalam cerita dan kepalsuan waktu sementara dari 

susunan naratif. 

2. Terdapat koneksi antara durasi variabel peristiwa dan durasi palsu 

yang berhubungan dengan narasi. 

3. Hubungan atas pengulangan yang terhubung antara kapasitas yang 

berulangdari cerita yang berasal dari naratif. 

1.7.2.2 Duration 

Duration merupakan pergerakan kecepatan cerita dan kecepatan naratif. 

Terdapat empat dasar dari pergerakan naratif. Durasi mempunyai fungsi untuk 

membandingkan dua latar yang berbeda. Untuk dapat membandingkannya adalah 

dengan melihat apakal hal tersebut masuk akal dan ada relevansinya. 

Di sisi lain, membandingkan lama berlangsung atau durasi sebuah cerita 

naratif merupakan cara untuk melakukan pembedahan, walaupun dibutuhkan 

waktu dalam pembacaan. Poin penunjangnya adalah adanya persetujuan antara 

rangkaian diegetic dengan rangkaian naratif, yang mana akan menjadi isochrony 

yang tepat antara naratif dengan cerita. Kecepatan naratif akan ditegaskan dengan 

hubugan antara durasi dan jaraknya. Tanpa percepatan atau pelambatan durasi, 

cerita dan jarak naratif tidak akan mantap. Tentu saja jika tidak ada naratif, maka 
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hal ini tidak perlu dilakukan.  

Untuk menganalisis durasi dapat dilakukan dengan mencari summary 

(ringkasan), ellipsis, pause (jeda), dan scene (adegan). 

1.7.2.3 Frequency 

Frekuensi naratif adalah hubungan dari peristiwa yang diulang-ulang 

antara naratif dengan diegesis. Ini adalah salah satu konsep dari Naratologi 

Genette, yang merupakan tingkatan dari kemampuan berbicara secara umum dan 

diketahui melalui tata bahasanya. Frekuensi secara tegas membicarakan tentang 

identitas dari berbagai peristiwa yang dapat diperdebatkan. Peristiwa yang diulang 

beberapa kali merupakan konstruksi dari kejiwaan.  

Hubungan dari frekuensi terbagi dalam tiga macam, yaitu singulative 

narrative, repeating narrative, dan iterative narrative. Gennete merumuskan tiga 

jenis pengulangan itu ke dalam pseudo-mathematical, yaitu singulative narrative 

(1N/1S atau nN/nS), repeating narrative (nN/1s), dan iterative narrative(1N/nS). 

1.7.2.4 Mood 

Naratif tidak berfungsi untuk memberikan perintah, mengekspresikan 

harapan, kondisi keadaan, dan sebagainya. Tetapi kondisi-kondisi tersebut dapat 

tercurahkan melalui sudut pandang. Untuk dapat menampilkan sebuah cerita dan 

mengungkapkan suatu fakta, maka dibutuhkan suatu sudut pandang atau 

karakteristik dari sudut pandang.  
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Selain dapat digunakan untuk mencari sudat pandang, mood juga dapat 

dimanfaatkan untuk mengetahui karakter, dan narator dari suatu naratif. Mood 

terbagi menjadi tiga bagian, yaitu perspective (sudut pandang), distance (jarak), 

dan fokalization (fokalisasi).  

1.7.2.5 Voice 

Voice atau suara naratif merupakan aspek tindakan berbahasa yang 

dipandang berdasarkan hubungan subyek yang terdiri dari tokoh aktif maupun 

pasif. Pada kategori suara atau voice, subjek tidak hanya menjadi orang yang 

membawa dan menyampaikan peristiwa, tetapi juga sebagai orang yang 

melaporkan. Perasaan suka atau tidak suka dapat ditafsirkan melalui orang yang 

mengatakannya dengan merujuk pada orang tersebut serta latar belakangnya. 

Disini cerita tidak hanya dibagi oleh wacana saja, melainkan juga dipraktekkan 

pada saat kejadian.  

Berbeda dengan mood yang menentukan posisi narator sebagai pemandang, 

voice bertujuan untuk menemukan siapa naratornya. Voice sendiri terbagi dalam 

tiga unsur, yaitu waktu penceritaan, tingkatan penceritaan, dan person (sosok 

narator). 
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1.8 Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian ilmiah metode penelitian digunakan sebagai 

cara-cara dan strategi untuk memahami realitas dengan langkah-langkah yang 

sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibatnya. Metode yang digunakan 

peneliti adalah tiga macam, diantaranya analisis yaitu menelaah teks hingga 

mendapatkan pemahaman secara keseluruhan, kualitatif dimana obyek 

penelitiannya adalah data dimana terdapat makna di balik tindakan yang 

mendorong gejala sosial, dan hermeneutik yaitu menginterpretasi dan menafsirkan 

naskah untuk mencari makna yang paling optimal. Keseluruhan metode tersebut 

akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Kemudian langkah-langkah yang akan 

diambil adalahsebagai berikut: 

1.8.1 Tahap Persiapan  

1. Memilih dan merumuskan masalah yang menghendaki konsep 

adanya kegunaan masalah tersebut serta dapat diselidiki dengan 

sumber yang ada. 

2. Menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan dengan 

tujuan harus konsisten dengan rumusan dan definisi dari masalah. 

3. Memberi batasan dalam obyek penelitian dan teori agar tidak 

melebar dari tujuan utama. 

1.8.2 Pengumpulan Data 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI IDENTIFIKASI PEMAKAIAN TOKOH TIDAK BERNAMA DALAM... ARIFITA PRISCILIA



17 

 

 

 

1. Menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang ingin dipecahkan. Data tersebut berupa 

penelitian sebelumnya, literatur-literatur mengenai teori, informasi 

mengenai karya-karya Shiga Naoya, dan biografi penulis. 

2. Mencari data-data melalui internet yang tidak diperoleh melalui studi 

kepustakaan. 

1.8.3 Analisis Data 

1. Merumuskan hipotesis-hipotesis yang ingin diuji, baik secara 

eksplisit maupun secara implisit. 

2. Menguraikan teks dengan menggunakan teori Gerard Genette, yaitu 

dengan menentukan urutan peristiwa (order), lama berlangsung 

(duration), banyaknya pengulangan (frequency), sudut pandang 

(mood), dan suara (voice).  

3. Menganalisis cerpen yang ditunjang dengan referensi terkait 

melalui teori naratologi pasca-strutrualis Gerrard Genette sehingga 

dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun. 

4. Membandingkan cerpen “Seigiha” dengan “Kinosaki Nite” yang 

ditunjang dengan data-data yang terkumpul. 

5. Mengklarifikasi data sehingga mendapatkan bukti yang dapat 

menunjang analisis peneliti. 
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1.8.4 Penyusunan dan Penulisan Laporan 

1. Menuliskan semua langkah-langkah yang telah di susun secara 

sistematis, serta mentabelkan data-data. 

2. Menarik kesimpulan dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Penelitian yang berjudul “Identifikasi dan Pemaknaan Tokoh Tidak 

Bernama dalam Cerpen Seigiha dan Kinosaki Nite Karya Shiga Naoya”, dalam 

penulisan laporan penelitian terbagi menjadi empat bab yang masing-masing 

terdiri dari sub bab yang akan menjelaskan dari tiap-tiap bab. Pembagian tersebut 

sebagai berikut: 

1. Bab I yang merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, 

Batasan masalah dan Signifikansi Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan, 

Manfaat, Landasan Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

2. Bab II yang merupakan biografi pengarang dan sinopsis cerita, akan 

menguraikan tentang kisah perjalanan hidup Shiga Naoya dan daftar 

karyanya. Dalam Bab ini juga terdapat sinopsis dari cerpen Seigiha dan 

Kinosaki Nite serta ulasan singkat mengenai kisah di balik layar. 
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3. Bab III yang merupakan isi, adalah pembahasan mengenai analisa yang 

dilakukan pada cerpen “Seigiha” dan “Kinosaki Nite” dengan 

menggunakan teori naratologi pasca-strukturalis Gerard Genette serta 

ditunjang dengan data-data literatur. Dari hasil analisis diharapkan mampu 

menjawab rumusan masalah yang telah disusun. 

4. Bab IV yang merupakan penutup, berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil 

analisis yang terdapat pada bab sebelumnya, serta saran agar peneliti 

berikutnya bisa lebih baik. 
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