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BAB II 

IDENTIFIKASI TANDA-TANDA SPIRITUALITAS DALAM 

KUMPULAN CERPEN LELAKI YANG MEMBELAH BULAN 

 

 Kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan berisi delapan cerpen, 

yaitu “Rongga”, “Perempuan Senja”, “Lampion Merah Bergambar Phoenix”, 

“Lelaki yang Membelah Bulan”, “Peti Mati”, “Penari Hujan”, “Sebuah Pagi dan 

Seorang Lelaki Mati”, dan “Pemburu Air Mata”. Pada bab ini diidentifikasi tanda-

tanda spiritualitas dalam kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan. Analisis 

tersebut dilakukan untuk menemukan tanda-tanda yang dapat memunculkan 

spiritualitas dalam  kumpulan cerpen tersebut. Analisis ini difokuskan pada 

analisis tokoh, latar, dan tema. Pemilihan atas ketiga unsur tersebut dikarenakan 

ketiga unsur tersebut menonjolkan tanda-tanda spiritualitas dalam kumpulan 

cerpen tersebut. 

Analisis berdasarkan ketiga unsur tersebut, secara tidak langsung akan 

menghadirkan unsur-unsur yang lain. Analisis tokoh sebenarnya juga memuat 

analisis alur. Menurut Nurgiyantoro (2005: 172), tokoh-tokoh cerita yang sebagai 

pelaku sekaligus penderita kejadian merupakan penentu perkembangan alur. Jadi, 

melalui perjalanan tokoh-tokoh tersebut terdapat alur yang mengiringinya. Tidak 

hanya melalui unsur tokoh, analisis melalui latar cerpen juga menghadirkan alur. 

Menurut Nurgiyantoro (2005: 226), latar dalam kaitannya dengan hubungan 

waktu, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap cerita 

dan alur. Berbeda dengan unsur-unsur tersebut, tema adalah unsur yang memaknai 
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unsur-unsur yang lain. Jadi, analisis melalui tema sebenarnya memuat semua 

unsur. 

 

2.1 Tanda-tanda Spiritualitas dalam Tokoh 

 Tokoh merupakan salah satu unsur yang menjadi penggerak cerita 

sehingga memunculkan tanda-tanda spiritualitas tersebut. Tanda-tanda 

spiritualitas dalam tokoh pada kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan ini 

muncul dalam penggunaan nama tokoh, karakter tokoh, dan kepercayaan tokoh. 

 

2.1.1 Tanda-tanda Spiritualitas dalam Penggunaan Nama Tokoh 

 Pada kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan, ada beberapa tokoh 

yang memiliki nama yang tidak wajar. Cerpen yang menghadirkan nama tokoh 

yang tidak wajar, yaitu cerpen “Rongga” dan cerpen “Perempuan Senja”. Selain 

nama, ada beberapa cerpen yang menggunakan julukan untuk tokoh-tokohnya, 

yaitu cerpen “Perempuan Senja”, “Lelaki yang Membelah Bulan”, dan “Penari 

Hujan”. 

Pada cerpen “Rongga” terdapat nama Kemplu yang berasal dari umpatan 

Jawa yang biasanya dipasangkan dengan kere. Bisa berarti bodoh atau tolol.1 

Kemplu merupakan pengertian lain dari kata koplak namun memiliki pengertian 

yang lebih tinggi.2 Kebodohan yang dilakukan seseorang bisa berasal dari keadaan 

dan juga watak yang dimiliki. 

                                                           
1 http://wiki.cahandong.org/Pisuhan, diakses tanggal 5 April 2014. 
2 http://kamusslang.com/m?do=Search&submit=Cari&what=kemplu, diakses tanggal 5 April 
2014. 
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Pada cerpen ini, tokoh Kemplu digambarkan sebagai seorang jagoan desa 

yang memiliki sebuah ambisi untuk terlihat kuat. 

Bahkan ketika badai besar menerbangkan keluarganya 
entah ke mana, Kemplu tertawa gembira, diadakannya pesta besar 
dan dijamunya hampir seluruh penduduk desa. Tak lama 
kemudian dia kawin lagi dan beranak-pinak. Benar-benar hidup 
harus berjalan katanya. Ditertawakannya orang-orang yang 
berongga di lehernya. Orang-orang yang lemah. Begitulah 
cemoohnya (hlm. 3-4). 

 
Ia berusaha sekuat mungkin agar terlihat kuat padahal sebenarnya ia tidak bisa 

menahan kesedihan tersebut. Selain menikah lagi, ia juga menjadikan sebuah 

pohon sebagai pelampiasan kerinduannya terhadap keluarga yang hilang tersebut. 

Bahkan saat pohon itu ditebang, ia tidak kuat menahan tangisannya. 

Hal ini memperlihatkan bahwa kebodohan tidak hanya berasal dari 

keadaan dan watak, kebodohan yang dimiliki seseorang juga dapat berasal dari 

ambisi yang dimiliki. Suatu ambisi yang kuat bisa membuat seseorang bertindak 

bodoh. Kebodohan biasanya tidak disadari karena seseorang tersebut meyakini 

bahwa apa yang dilakukan benar. Oleh karena itu, segala macam cara dilakukan 

hanya demi mencapai sebuah ambisi. 

Nama Kemplu yang merupakan umpatan orang Jawa tidak hanya 

menggambarkan tokoh Kemplu yang menyembunyikan kesedihannya demi 

ambisi menjadi orang yang terlihat kuat. Nama Kemplu juga merupakan sebuah 

pengingat agar dapat tetap bersyukur dan tidak sombong dengan apa yang 

dimiliki. Hal ini sesuai dengan diri tokoh Kemplu yang sombong dengan apa yang 

ia miliki. Tokoh Kemplu yang merupakan seorang jagoan desa tidak mau 

menunjukkan kesedihannya kepada orang lain. Bahkan ia menyombongkan 
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dirinya yang terlihat kuat dan tidak bisa bersedih walaupun telah kehilangan 

keluarganya. Kesombongan tersebut diperlihatkan dengan menghina atau 

menyepelekan orang-orang yang menampakkan kesedihan. Pengingat agar tetap 

bersyukur dan tidak sombong ini diperkuat dengan tokoh Kemplu yang merasa 

terpukul ketika pohon yang dianggap sebagai tempat bersemayam keluarganya 

yang hilang akan ditebang. Pada saat itu, ia tidak kuat menahan tangisannya. 

Segala kesombongan yang ia tunjukkan menjadi tidak ada artinya lagi. Ia 

hanyalah manusia biasa yang tidak bisa menahan kesedihan yang dirasakan. 

Pada cerpen “Perempuan Senja” terdapat nama Senja yang biasanya 

digunakan untuk menamakan anak yang lahir di waktu senja3 atau dengan 

maksud-maksud tertentu. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI (2012: 

1274), senja merupakan hari setengah gelap sebelum matahari terbenam. Senja 

merupakan waktu yang paling disukai oleh banyak orang. Keindahan senja 

membuat orang-orang merasa nyaman. Keindahan senja selalu dinantikan oleh 

beberapa orang yang memang menyukai keindahan langit saat senja. 

 Senja merupakan waktu dimana sebagian besar orang merasa terpesona 

ketika melihatnya. Senja ditandai dengan langit yang berwarna jingga dan 

terbenamnya matahari. Berbeda dengan waktu pagi, siang, sore, ataupun malam 

yang relatif lama, senja hanya hadir sebentar saja. Jadi, keindahan langit senja 

hanya bisa dinikmati sekejap karena itulah kebanyakan orang menantikan 

kedatangan senja. 

                                                           
3 Nama Senja yang dimiliki oleh penulis, diakui berasal dari waktu kelahiran, yaitu senja, 
menjelang maghrib; http://senjanamasaya.blogspot.com/2012/01/arti-nama-senja.html?m=1, 
diakses tanggal 5 April 2014. 
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 Pada cerpen ini, pemberian nama Senja berasal dari waktu kelahiran tokoh 

pada saat senja. Hal ini membuat tokoh Senja mengira nama tersebut terlontar 

begitu saja dari mulut ibunya. 

 Panggil saja aku Senja. Aku lahir di sebuah hujan gelap. Suatu 
kelahiran yang aneh karena cakrawala tidak berwarna jingga seperti 
seharusnya, ketika sebuah senja menjadi pengantar nyanyian 
malaikat menjelang malam. Bahkan mungkin nama Senja itu asal 
keluar dari mulut ibuku saat dia mengerang kesakitan dan kesal 
dengan bapakku yang menghiburnya agar tetap sabar (hlm. 11). 
 

Nama Senja yang diberikan oleh ibu Senja sebenarnya tidak asal diberikan begitu 

saja. Ada maksud mendalam dari pemberian nama tersebut. Ibunya tidak ingin 

kelahiran Senja saat hujan gelap akan mempengaruhi kebahagiaan Senja. Jadi, 

nama Senja merupakan salah satu bentuk doa dari orangtua Senja agar waktu 

kelahiran yang aneh tidak mempengaruhi kehidupannya nanti. Sehingga sama 

halnya dengan waktu senja yang disukai semua orang, tokoh Senja juga 

diharapkan tetap disukai oleh banyak orang. 

Pada saat dewasa, tokoh Senja disukai oleh para lelaki karena tarian 

senjanya. Namun para isteri membencinya saat ia menarikan tarian itu. Walaupun 

ada yang membencinya, kebencian itu tidak bertahan lama. Ketika Senja tidak 

menari lagi, semua orang merasakan kesedihan dan kehancuran dalam rumah 

tangga mereka. Semua orang, perempuan maupun lelaki membutuhkan tarian 

tersebut. Kehadiran Senja dengan tariannya yang sebelumnya dibenci oleh para 

perempuan pada akhirnya diterima dan bahkan dinanti-nanti. 

Nama Senja merupakan sebuah doa agar tokoh Senja dapat disukai oleh 

semua orang dan kehadirannya selalu dinanti. Beberapa orang memiliki orang-

orang yang tidak menyukainya bahkan membencinya. Kebencian yang didapatkan 
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bisa saja memberikan masalah terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada 

cerpen ini juga tokoh Senja diharapkan dapat disukai oleh siapapun agar tidak ada 

yang dapat menyakitinya. 

Kehadiran seorang anak juga selalu diharapkan oleh orangtua. Jadi, 

orangtua berharap bahwa kehadiran anak tersebut tidak hanya diharapkan oleh 

orangtuanya saja. Semua orang juga akan mengharapkan kedatangannya. Sama 

halnya dengan tokoh Senja, nama sebagai doa agar disukai banyak orang tersebut 

memuat harapan lain. Nama Senja juga membawa doa agar seorang anak dapat 

berpengaruh bagi orang lain sehingga kehadirannya selalu dinanti. 

Tidak hanya nama Senja, pada cerpen “Perempuan Senja” terdapat tokoh-

tokoh yang tidak memiliki nama tetapi memiliki julukan dari tokoh lainnya. 

Tokoh lelaki dalam cerpen “Perempuan Senja” diberi julukan Lelaki Kolibri oleh 

tokoh Senja. Kolibri merupakan nama dari jenis burung kecil yang mempunyai 

sekitar seribu bulu yang bergemerlapan sehingga dapat memantulkan dan 

memancarkan sinar warna-warni yang dapat berubah ketika burung bergerak 

seperti minyak pada air. Meski kecil, burung kolibri ini memiliki keistimewaan 

tersendiri, salah satunya adalah kemampuan terbangnya yang seperti serangga, 

dapat terbang mundur, memutar, dan atraksi terbang lainnya.4  

 Sama halnya dengan burung kolibri yang memiliki kekurangan dan 

kelebihan tersebut, pemberian julukan Kolibri menggambaran seseorang yang 

memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Di balik kekurangan tersebut, ia 

memiliki kelebihan yang berbeda dari orang lain. Hal ini terlihat dari tokoh 

                                                           
4 http://id.wikipedia.org/wiki/Kolibri; diakses tanggal 25 Maret 2014.  
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Kolibri. Tokoh Senja merasa kekasihnya tersebut memiliki kelebihan yang 

membuat dia dapat takluk dengan lelaki tersebut. Kelebihan tersebut tidak dimiliki 

oleh lelaki lainnya. Kehadiran lelaki tersebut membawa kebahagiaan bagi dirinya 

dan membuat dirinya menjadi perempuan seutuhnya. Namun lelaki itu juga 

memiliki suatu kekurangan. Ia mendapatkan pengucilan dari orang-orang 

sehingga ia tidak kuat dan meninggalkan Senja. 

 Di balik suatu kelebihan dan berkah yang dimiliki seseorang, seseorang 

kerap kali diberikan suatu cobaan. Kebahagiaan bisa didapatkan ketika seseorang 

tersebut dapat melewati cobaan tersebut. Pada cerpen ini, tokoh Lelaki Kolibri 

memilih untuk menghindari cobaan tersebut karena merasa tidak kuat menahan 

cobaan yang dialami. Pemberian julukan Lelaki Kolibri yang diberikan Senja 

mengingatkan bahwa di balik kelebihan yang dimiliki oleh tokoh Lelaki Kolibri 

tersebut, terdapat kekurangan yang perlu ia pahami sehingga walaupun tokoh 

Lelaki Kolibri meninggalkannya, ia tetap mencintai dan menunggu lelaki tersebut. 

Jadi, pemberian julukan Lelaki Kolibri yang diberikan oleh tokoh Senja 

menunjukkan kedekatan kedua tokoh tersebut sehingga julukan tersebut memiliki 

hubungan dengan apa yang mereka alami. 

Pada cerpen “Lelaki yang Membelah Bulan” terdapat tokoh lelaki yang 

mendapatkan julukan Lelaki yang Membelah Bulan dari tokoh “aku”, seorang 

perempuan yang menjadi pelacur. Pada KBBI (2012: 219), bulan merupakan 

benda langit yg mengitari bumi, bersinar pada malam hari karena pantulan sinar 

matahari. Bulan hanya bersinar pada malam hari saja. Bulan kerap kali digunakan 

sebagai nama perempuan. Jadi, Bulan menggambarkan perempuan yang 
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bercahaya di malam hari. Beberapa perempuan bekerja di malam hari. Salah satu 

pekerjaan bagi perempuan malam tersebut adalah sebagai seorang pelacur. 

Julukan Lelaki yang Membelah Bulan juga sepintas mengingatkan kepada 

mukjizat nabi Muhammad. Pada al-qur‟an surat Al Qamar (54): 1 dikatakan “telah 

dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan” dan terbelahnya bulan 

merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad. Pada saat itu, orang-orang kafir 

Quraisy meminta pembuktian kepada Nabi Muhammad dan berjanji akan masuk 

Islam apabila Nabi Muhammad menunjukkan mukjizat yang dimiliki. Jadi, demi 

membawa orang-orang kafir Quraisy ke agama Islam Nabi Muhammad berdoa 

kepada Allah untuk membelah bulan. Namun orang-orang kafir Quraisy itu 

mendustkan mukjizat Nabi Muhammad tersebut. 

Pada cerpen ini, tokoh Lelaki yang Membelah Bulan juga ingin membawa 

tokoh pelacur tersebut kepada kemuliaan. Ia ingin menjadikan tokoh pelacur itu 

menjadi separuh cahayanya yang hilang. Di Islam seorang lelaki memiliki tulang 

rusuk yang diberikan kepada perempuan yang akan menjadi jodohnya. Sama 

halnya dengan tulang rusuk tersebut, Lelaki yang Membelah Bulan berusaha 

mencari separuh cahayanya yang juga hilang. Ia ingin mengajak tokoh pelacur 

kepada kemuliaan dan kebahagiaan. Ia ingin menjadikan pelacur tersebut sebagai 

pasangan hidupnya. Ajakan menjadi pendamping hidup secara otomatis juga 

mengajak untuk keluar dari dunia malam.  

Pada cerpen ini, Lelaki yang Membelah Bulan menggambarkan lelaki 

yang berusaha membelah hati atau merayu seorang perempuan malam tersebut.  

“Aku menemukanmu pada sebuah ruang bernama sepi. Kamu 
terus aku cari dan aku bahagia akhirnya aku menemukanmu.” 
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 Aku benar-benar membencinya ketika lelaki itu 
mengatakan itu. Aku benci karena aku menyukai kata-katanya. 
Entah kata-kata itu sudah pernah terlontar ke ribuan makhluk 
sekalipun, ternyata aku tetap menyukai kata-kata itu. Bodohnya lagi, 
aku selalu mempercayai kata-kata meskipun aku sering sekali terluka 
oleh kata-kata. Aku tetap mencandu kata-kata (hlm. 37). 

 
Seorang lelaki memiliki berbagai cara untuk memikat hati perempuan. Salah 

satunya adalah melalui janji yang diucapkan lelaki tersebut. Janji-janji yang 

diberikan perempuan malam tersebut kerap kali hanya sebuah bualan. Janji itu 

tidak pernah benar-benar ditepati. Maka dari itu, tokoh pelacur tersebut takut 

untuk berharap kepada seorang lelaki. 

Lelaki dan perempuan diciptakan Tuhan dengan berpasang-pasangan. Oleh 

karena itu, seorang perempuan malam pun berhak mendapatkan pasangan. Namun 

lelaki yang mendatanginya selalu berbeda setiap malam. Hanya ada beberapa 

lelaki yang sama yang mendatanginya. Namun mereka bukanlah pasangan yang 

akan mendampingi hidupnya. Seorang perempuan memang ditakdirkan dengan 

sebuah perasaan yang lebih halus daripada lelaki. Oleh karena itu, terkadang 

perempuan menjadi mudah luluh dengan perlakuan para lelaki terhadapnya. Pada 

akhirnya, para lelaki juga ingin terlihat kuat dihadapan perempuannya karena 

lelaki merasa harus menjaga perempuan dan lelaki ingin dapat mengambil hati 

perempuan. 

 Pada cerpen “Penari Hujan” terdapat tokoh lelaki yang diberi julukan 

Penari Hujan oleh tokoh “aku” yang merupakan kekasihnya. Tokoh Penari Hujan 

dan kekasihnya tersebut sangat menyukai hujan. Mereka selalu menari di saat 

hujan. 
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 …. Tangan kami menengadah ke langit sambil tubuh kami 
berputar mengikuti irama hujan. Kami menyebutnya tarian hujan 
dan aku memanggil lelaki itu si Penari Hujan. Aku dan Penari 
Hujan pun bercinta di bawah hujan (hlm. 51-53). 

 
Penari Hujan merupakan julukan yang menggambarkan seorang penari yang 

menarikan tarian hujan. Tarian merupakan suatu bentuk luapan perasaan 

seseorang. Hujan merupakan sebuah berkah dari Tuhan. Hujan memberikan 

kehidupan untuk tanaman, hewan, dan juga manusia. Jadi, Penari Hujan adalah 

julukan bagi seseorang yang menarikan tarian kebahagiaan atau rasa syukur 

terhadap hujan yang turun ke bumi. Hal ini terlihat pada tokoh Penari Hujan yang 

selalu menari saat hujan dengan ekspresi yang bahagia. 

 Nama tidak hanya merupakan doa kebaikan bagi seseorang. Nama juga 

berarti peringatan agar tetap mengingat Tuhan.  Selain memiliki nama, seseorang 

kerap kali memiliki julukan yang diberikan oleh orang lain. Julukan tersebut 

merupakan gambaran kecil yang berasal dari ciri khas seseorang. Julukan 

biasanya diberikan oleh orang terdekat. Menurut Nurgiyantoro (2005: 165), 

penggunaan nama tokoh, tak jarang, langsung mengisyaratkan tentang 

penggambarkan karakter tokoh di dalam cerpen. Oleh karena itu, pada bagian 

selanjutnya akan dianalisis tanda-tanda spiritualitas dalam karakter tokoh pada 

cerpen-cerpen tersebut. 

 

2.1.2  Tanda-tanda Spiritualitas dalam Karakter Tokoh 

 Penggunaan nama tokoh yang telah dianalisis sebelumnya dapat 

membantu menggambarkan karakter tokoh dalam cerpen-cerpen pada kumpulan 

cerpen Lelaki yang Membelah Bulan. Menurut Stanson (dalam Nurgiyantoro, 
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2005: 165), penggunaan istilah “karakter” memiliki dua pengertian, yaitu sebagai 

tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan dan sebagai sikap, ketertarikan, keinginan, 

emosi, dan prinsip moral yang dimiliki tokoh-tokoh tersebut.  

Pada cerpen “Rongga” terdapat tokoh Kemplu yang digambarkan sebagai 

jagoan desa. Ia jagoan desa yang kuat dan tidak pernah bersedih.  

Benar-benar desa yang suka cita. Semua mematuhi 
peraturan desa itu tanpa kecuali. Termasuk Kemplu, jagoan desa 
itu. Dia bahkan begitu gencar menggaungkan kampanye bahwa 
kesedihan adalah kejahatan  besar. Air mata harus ditekan habis-
habisan. Bahkan ketika badai besar menerbangkan keluarganya 
entah ke mana, Kemplu tertawa gembira, diadakannya pesta besar 
dan dijamunya hampir seluruh penduduk desa. Tak lama 
kemudian dia kawin lagi dan beranak-pinak. Benar-benar hidup 
harus berjalan katanya. Ditertawakannya orang-orang yang 
berongga di lehernya. Orang-orang yang lemah. Begitulah 
cemoohnya (hlm. 3-4). 

 
Melalui pesta yang ia adakan, ia berusaha menutupi kesedihan yang ia rasakan. 

Sebuah pesta yang identik dengan perayaan dan keramaian bisa menjadi salah satu 

bentuk pelarian untuk melupakan kesedihan. Selain mengadakan pesta, Kemplu 

juga membangun rumah tangga kembali dengan perempuan lain. Membangun 

keluarga yang baru juga merupakan bentuk pelarian yang dapat membantunya 

untuk tidak terpuruk lagi. 

 Tokoh Kemplu juga digambarkan sebagai tokoh yang tegas. Ia menolak 

kesedihan dan menggaungkan kampanye bahwa kesedihan adalah kejahatan besar. 

  “Hanya orang-orang yang lemah yang menangis, emosi 
yang diumbar itu hanya milik orang-orang tak bermartabat. Air 
mata adalah kebodohan.” (hlm. 4). 
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Melalui perkataan Kemplu tersebut, terlihat jelas bahwa tokoh ini merupakan 

tokoh yang sombong. Sebagai seorang jagoan desa, ia tidak mau terlihat lemah 

oleh siapapun bahkan keluarga barunya. 

 Penggambaran sosok tokoh Kemplu tidak hanya menunjukkan bahwa ia 

kuat dan tegas. Kesombongan yang ia tunjukkan membuat ia mendapatkan 

peringatan dari Tuhan. Melalui peringatan tersebut terlihat bahwa dia hanyalah 

manusia biasa yang memiliki kelemahan. Tokoh Kemplu akhirnya menangis dan 

mengakui bahwa dia tidak bisa menahan kesedihannya. Saat itu, hutan Gembira 

akan digantikan dengan taman keriaan sehingga hutan Gembira digusur dan 

pohon-pohon di sana ditebang. Tokoh Kemplu tidak rela pohon terakhir yang ia 

anggap sebagai tempat bersemayam keluarganya yang dulu hilang akan ditebang. 

  “Di rongga pohon itulah keluargaku tinggal. Mereka tidak 
hilang bersama badai. Aku bercakap kepada mereka di setiap senja. 
Aku berikan percakapan bernama air mata di sana. Rongga itu 
adalah mulutku sekaligus telingaku…. Aku mencium bau keringat 
mereka dan kubelai dengan seluruh cinta yang aku miliki. Badai itu 
telah menipu kalian. Keluargaku selalu sembunyi di rongga itu, 
kucumbu mereka dengan percakapan paling sepiku. Maafkan, 
kesedihan ini tidak tertahankan. Aku butuh bicara tentang 
kesedihanku, aku butuh berbagi. Aku tidak tahan. Tolong, jangan 
ambil pohonku, hanya itu satu-satunya yang mau 
mendengarkanku…. Aku akan mati tanpa rongga itu….” (hlm. 8). 
 

Tokoh Kemplu yang kelihatannya kuat dan tegar ternyata memiliki sisi lemah 

sama dengan orang-orang biasanya. Sekuat dan setegar apapun seseorang pasti 

memiliki sisi lemah. Sisi lemah yang dimiliki tokoh Kemplu ini tidak 

ditampakkan. Ia berusaha menyembunyikannya. 
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Julukan yang ia miliki, jagoan desa membuat dia tidak mau menunjukkan 

kelemahannya tersebut. Ia memiliki sebuah ambisi untuk terlihat kuat oleh orang 

lain sehingga ia juga dapat disegani orang lain. 

… Ditertawakan orang-orang yang berongga di lehernya. 
Orang-orang yang lemah. Begitulah cemoohnya (hlm. 4). 
 

Ia tidak mau menunjukkan kesedihannya ketika kehilangan keluarga. Ia bahkan 

menertawakan orang-orang yang menunjukkan kesedihan. Orang-orang tersebut 

ia anggap sebagai orang-orang yang lemah. Rasa kehilangan yang dialami oleh 

tokoh Kemplu ini ditunjukkan justru dengan cara ditutupi. Sebagai seorang jagoan 

desa, ia tidak mau terlihat lemah dihadapan orang lain. 

Cara menghadapi kehilangan tersebut berasal dari dorongan spiritual yang 

dirasakan oleh tokoh Kemplu. Dorongan spiritual menurut Adlin (2007: XIX) 

merupakan sebuah rembesan yang berasal dari kecenderungan kepada kebaruan 

dan kepada hal-hal yang menjadi tujuan bagi manusia. Saat merasakan 

kehilangan, ada dorongan dalam diri tokoh Kemplu yang membuat ia memilih 

untuk menutupi rasa kehilangan tersebut. Ia mencari kebaruan dengan cara 

menikah lagi dan membangun keluarga yang baru. Dorongan tersebut dikarenakan 

julukannya sebagai jagoan desa dan kampanye tentang larangan kesedihan yang 

diagung-agungkan tokoh Kemplu dalam cerpen tersebut. 

 Pada cerpen “Perempuan Senja” juga terdapat tokoh Senja yang memiliki 

sisi lemah. Ia yang menjadi pujaan setiap lelaki, bisa luluh oleh satu lelaki. Tokoh 

Senja digambarkan sebagai seorang perempuan yang memiliki kecintaan menari 

dari kecil. Kecintaannya tersebut didapatkan dari neneknya. 
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 Aku belajar menari dari nenekku, seorang perempuan 
sederhana dengan mata kecil yang memancarkan cahaya surga. 
Perempuan tua yang mengajarkan bahwa karena peempuan 
mengenal tubuhnya dengan baik, maka perempuan menjadi 
manusia yang paling mengerti tentang apa itu rasa…. (hlm. 13). 

 
Melalui cerita yang dipaparkan tokoh Senja tersebut dapat dilihat bahwa neneknya 

tidak hanya menurunkan bakat menari untuknya. Neneknya juga menurunkan 

pelajaran berharga bagi Senja sebagai seorang perempuan. 

 Tokoh Senja yang merupakan seorang penari membuat hati para lelaki 

menjadi tergerak dan para istri menjadi takut suaminya akan berpaling. Senja 

tidak pernah berniat menggoda lelaki. Ia hanya ingin menyalurkan kecintaannya 

terhadap tarian. Pandangan berbeda yang ditujukan orang-orang padanya 

merupakan bentuk kesalahpahaman. Para lelaki itu salah mendeskripsikan 

tariannya dan para istri merasa cemburu terhadapnya. 

  Perempuan-perempuan itu sebenarnya tidak pernah benar-
benar membenciku. Setiap pagi atau siang saat kami bersua di 
pasar, di puskesmas, atau bahkan ketika duduk berdampingan di 
angkot, mereka akan menyapaku dengan ramah. Bahkan mereka 
sering memuji bajuku, dandananku, dan tak jarang tarianku. Aku 
tahu mereka tulus saat mengucapkannya, karena mata mereka 
selalu berbinar, dan binar mata itu seperti keringat bayi yang tidak 
tercemar oleh apapun. Ya, hanya setiap senja saja tiba-tiba aku 
berubah menjadi perempuan bertaring di mata mereka (hlm. 12). 
 

Tokoh Senja digambarkan sebagai seseorang yang berpikiran positif. Walaupun ia 

tahu bahwa para istri itu merasa cemburu terhadapnya, ia tetap berpikiran positif 

bahwa istri itu sebenarnya adalah orang yang baik. Hanya ketika ia menari, para 

istri itu membencinya. Ia memaklumi perlakuan para istri tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa tokoh Senja percaya setiap orang tidak hanya memiliki sisi 

yang tidak baik saja, ada saat dimana orang menunjukkan sifat baiknya. Rasa 
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cemburu yang dimiliki oleh para istri, tidak lantas membuat mereka bersikap jahat 

kepada tokoh Senja. Mereka tetap bersikap baik saat Senja tidak sedang menari. 

 Sebagai seorang perempuan yang banyak dipuja oleh lelaki, tokoh Senja 

akhirnya luluh dengan satu lelaki. Bahkan setelah menikah dan memiliki anak, ia 

tidak pernah menari lagi. Ia tetap saja seorang perempuan biasa yang ingin 

berbakti kepada suaminya dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Hal ini 

diperkuat dengan kesedihan yang dialami tokoh Senja saat ditinggal oleh 

suaminya. Tokoh Senja merasa terpuruk dan putus asa. Rasa memiliki membuat 

dia tidak rela ditinggalkan oleh suaminya. Namun keputusasaan tersebut berakhir 

ketika ia menarikan tarian senja lagi. Ia menarikan tarian senja sambil menunggu 

suaminya tersebut. 

Pengalaman saat merasakan kehilangan tersebut merupakan dorongan dari 

dalam diri tokoh Senja. Saat merasakan kehilangan, ia sempat terpuruk sementara 

waktu sampai ia menemukan semangatnya kembali. Hal tersebut merupakan 

proses yang dialami oleh tokoh Senja. Tokoh Senja yang dikagumi oleh banyak 

lelaki ternyata merupakan wanita biasa yang bisa terpuruk ketika kehilangan 

kekasih. Proses dari terpuruk hingga bisa bangkit lagi tersebut merupakan 

dorongan spiritual yang berasal dari dalam diri tokoh Senja.  

 Pada cerpen “Lampion Merah Bergambar Phoenix” terdapat tokoh 

perempuan yang juga pernah merasa luluh dengan seorang lelaki. Tokoh tersebut 

adalah tokoh “aku”. Tokoh “aku” pernah luluh dengan satu lelaki yang ia temui di 

taman pada saat festival lampion dimulai. Lelaki itu memikat hatinya sampai ia 
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membuat sebuah lampion merah bergambar phoenix setiap kali mengingat lelaki 

tersebut. 

  Hingga suatu malam, aku sadar, aku tidak punya ruang lagi 
untuk menaruh lampion itu. Ruangan ini begitu sesak. Bahkan 
untuk secarik nafas pun tak ada tempat. Aku panik. Tidak bisa 
begini. Ini bukan cinta yang membebaskan. Aku harus meruang, 
kalau tak mau mati dengan nafas disesaki cinta (hlm. 24). 
 

Tokoh “aku” dalam cerpen ini akhirnya sadar bahwa dia lelah dan merasa tidak 

bahagia dengan kekasihnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan kekasihnya. 

Tokoh “aku” yang semula terlena dengan cintanya kepada kekasihnya, akhirnya 

sadar bahwa dia tidak mau terbelenggu oleh cinta yang menyesakkan hatinya. 

Oleh karena itu, dia akhirnya meninggalkan kekasihnya tersebut. Pada saat itu 

terlihat bahwa dia adalah orang yang tegas. 

 Pada saat bertemu kembali dengan kekasih lamanya itu, ia sempat ragu. 

Namun akhirnya ia tetap teguh pada pendiriannya. Dia tidak mau terbelenggu oleh 

cinta seperti dulu. Ia berusaha menolak ajakan kekasih lamanya itu untuk bertemu 

kembali walaupun sebenarnya berat bagi dia untuk menolak. Hal tersebut ia 

lakukan sebagai bentuk pengorbanan demi mendapatkan kebahagiaan yang lebih. 

Kebahagiaan tersebut didapatkan dari saling berbagi dengan orang lain. Ia 

membuat lampion merah bergambar Phoenix untuk dibagikan kepada orang lain. 

Bahkan ia mengajarkan perempuan-perempuan lainnya membuat lampion itu. 

  …. Dengan gembira kubagi ilmuku di kompleks-kompleks 
pelacuran, agar lelaki-lelaki yang melata di atas tubuh mereka 
membawa cenderamata sebuah lampion merah bergambar Phoenix 
buatan hati mereka…. (hlm. 28). 
 

Lampion merah yang saat masih berhubungan dengan kekasih lamanya dianggap 

menyesakkan, kini bisa ia gunakan sebagai alat menuju kebahagiaan. Ia membuat 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SPIRITUALITAS DALAM KUMPULAN CERPEN 
LELAKI YANG MEMBELAH BULAN KARYA 
NOVIANA KUSUMAWARDHANI

AISYAH YUSDIYANI



34 
 

 
 

lampion itu untuk kebahagiaannya sendiri melalui kebahagiaan yang dibagikan 

kepada orang lain. Tokoh “aku” membuat orang lain bahagia dengan membagikan 

lampion yang membawa harapan tersebut. Lampion yang merupakan sebuah 

harapan tersebut merupakan jalan bagi tokoh “aku” untuk mengajarkan 

perempuan lainnya tentang harapan. Harapan tersebut yang dapat membangkitkan 

semangat mereka. Kebahagiaan yang dirasakan oleh perempuan-perempuan 

tersebut juga membawa kebahagiaan bagi tokoh “aku”. 

Pengorbanan yang dilakukan tokoh “aku” dengan meninggalkan kekasih 

demi mendapatkan sesuatu yang lebih baik tersebut merupakan dorongan dari diri 

tokoh “aku”. Pengorbanan dilakukan dengan tujuan utama, yaitu mendapatkan 

sesuatu yang lebih. Adlin (2007: XIX) mengatakan bahwa manusia cenderung 

menuntut adanya kebaruan demi kebaruan dalam hidup agar tidak memunculkan 

kebosanan dan kejenuhan yang dapat menggiring manusia ke permasalahan psikis 

yang berbahaya. Keinginan untuk mendapatkan kebaruan inilah yang 

menyebabkan tokoh “aku” dalam cerpen “Lampion Merah Bergambar Phoenix” 

mengorbankan sesuatu demi sesuatu yang lebih baik. 

Tokoh “aku” meninggalkan kekasihnya karena merasakan kejenuhan. 

Maka dari itu, ia membutuhkan kebaruan tersebut. Ia meninggalkan kekasihnya 

dan mulai melakukan hal-hal yang dapat membahagiakan orang lain termasuk 

dirinya sendiri. Jadi, dorongan dalam diri tokoh “aku” tersebut membawanya ke 

sesuatu yang lebih baik. Ia dapat merasakan kebahagiaan melalui kebahagiaan 

yang ia berikan kepada orang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa ia sedang 

berproses menjadi diri yang lebih baik. 
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 Pada cerpen “Penari Hujan”, penggambaran karakter tokoh perempuan 

yang tegas juga terlihat melalui tokoh Perempuan Hujan. Keinginan untuk pergi 

ke Negeri Pelangi membuat tokoh ini menolak ajakan kekasihnya yang ingin 

menjalin hubungan lebih serius dengannya. Impian yang selama ini ia miliki tidak 

lantas ia singkirkan hanya demi seorang lelaki. 

“Kamu mau tinggal bersamaku selamanya di sini?” 
“….” 
“Mengapa kamu diam?” 
“Aku ingin mengejar asal pelangi itu. Mau ikut?” 
“Kamu tidak mencintaiku? Mengapa ingin pergi?” 
“Mengejar pelangi dan cintaku tidak ada hubungannya.” 
“Tapi kamu akan meninggalkanku.” 
“Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu sudah ada dalam 
hatiku, dalam tubuhku.” (hlm. 54). 
 

Percakapan antara tokoh Perempuan Hujan dan kekasihnya tersebut menunjukkan 

ketegasan Perempuan Hujan untuk menolak permintaan kekasihnya. Dia ingin 

meraih impiannya dulu, sehingga ia harus pergi meninggalkan kekasihnya 

tersebut. 

 Ketegasan tokoh Perempuan Hujan ini tidak hanya sebuah gertakan. Dia 

benar-benar pergi meninggalkan kekasihnya demi meraih impiannya. Bahkan dia 

memberikan semangat kepada kekasihnya untuk menjalani kehidupan dengan 

bahagia. Tokoh Perempuan Hujan sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

kekasihnya. Surat yang ia kirim untuk kekasihnya membuat kekasihnya tersebut 

bersemangat lagi dan dapat berbahagia dengan kehidupan yang sedang dijalani. 

 Keberanian tokoh Perempuan Hujan untuk memilih impiannya daripada 

kekasihnya tersebut membawa dirinya kepada kebahagiaan. Pada saat kekasihnya 

menikah dan memiliki anak dari perempuan lain pun ia tidak menyesal. Ia 
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memilih untuk mengorbankan itu semua demi memenuhi impian yang selama ini 

ia miliki. Pilihan yang tokoh Perempuan Hujan ambil tersebut merupakan 

dorongan yang berasal dari dalam diri yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu 

yang lebih baik. Ia mengorbankan hubungannya dengan kekasihnya demi 

mendapatkan sesuatu yang lebih utama baginya. 

 Berbeda dengan cerpen “Penari Hujan” yang menghadirkan tokoh 

Perempuan Hujan yang memiliki pengaruh terhadap kekasihnya, pada cerpen 

“Sebuah Pagi dan Seorang Lelaki Mati” terdapat tokoh perempuan yang 

mendapatkan semangat hidup dari tokoh lainnya. Tokoh perempuan tersebut 

merupakan seorang pelacur yang ingin bertemu dengan seorang lelaki yang benar-

benar mencintainya. 

 …. Pelacur yang malang, setiap malam ditunggunya pangeran 
berkuda putih menjemputnya bak dongeng Cinderella. Namun 
sampai usia menjelang 50, tak seorang pun yang datang, dan hari 
itu dia sadar bahwa kereta Cinderellanya telah hangus terbakar di 
tengah jalan (hlm. 61). 
 

Tokoh pelacur ini sepanjang usianya selalu mengharapkan seorang lelaki dapat 

mengisi hari-harinya. Namun saat usianya sudah tua, ia mulai pesimis. Hal ini 

membuat dia merasa terpuruk dan bersedih. 

 Tokoh lelaki tua yang ia temui di sebuah taman merupakan tokoh yang 

berpengaruh terhadap masa tuanya. Tokoh lelaki tua tersebut membuat dirinya 

bersemangat dan memperoleh kebahagiaannya lagi. Tokoh lelaki tua yang 

mengaku sebagai pencabut nyawa berjanji padanya untuk menghilangkan 

kesedihan yang ia alami dengan cara mencabut nyawanya. Kekecewaan datang 

lagi ketika lelaki tua itu tidak menepati janji. Ia semakin terpuruk karena merasa 
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semua orang menipunya. Tetapi keterpurukannya tersebut tidak berlangsung lama. 

Ia lantas menunggu lelaki itu di sebuah taman, tempat biasanya mereka bertemu. 

Ia ingin menagih janji lelaki tua itu. Pada saat itu, terlihat bahwa ia merupakan 

seorang perempuan yang setia.  

Berhari-hari tokoh pelacur tersebut menunggu sampai ketika ia melihat 

lelaki itu berada di taman dengan keadaan mati. Dari kematian lelaki itu, ia mulai 

sadar bahwa kebahagiaan tidak diukur melalui memiliki atau tidaknya pasangan. 

Ia sadar bahwa kebahagiaan berasal dari dirinya sendiri. Kesadaran yang dialami 

tokoh pelacur tersebut merupakan sebuah dorongan dalam dirinya yang dibantu 

melalui pengenalannya dengan tokoh pencabut nyawa. Proses menuju kesadaran 

tersebut merupakan puncak dari proses keterpurukan yang dialami tokoh pelacur. 

Jadi, dorongan spiritual yang dialami tokoh pelacur tersebut membawa kesadaran 

bagi dirinya sendiri sehingga ia memiliki tujuan hidupnya kembali. Tujuan hidup 

itulah yang membuat ia mempunyai semangat hidup lagi. 

 Kesepian di masa tua juga muncul dalam cerpen “Peti Mati”. Tokoh lelaki 

tua dalam cerpen “Peti Mati” digambarkan sebagai lelaki yang menikmati sisa-

sisa hidupnya dengan kesendirian. Pada saat muda, ia berulang kali kawin cerai 

sehingga ia memiliki banyak anak. Akan tetapi tidak seorang pun yang menemani 

masa tuanya. Padahal di masa mudanya, ia pernah menjadi lelaki yang paling 

tampan dan kaya di kampungnya. 

Konon, di masa mudanya dia adalah lelaki paling tampan 
dan kaya di kampung itu. Ketampanannya sangat bersinar, begitu 
bisik-bisik para perempuan renta yang bisa dipastikan adalah sisa-
sisa pemujanya yang masih bernafas (hlm. 40). 
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Ketenaran yang ia miliki pada saat muda tidak bersisa di masa tuanya. Hanya ada 

seorang ketua RT yang menemaninya setiap sore. Penggambaran lelaki tua yang 

menikmati masa tuanya tersebut memperlihatkan bagaimana masa tua dan 

kesepian menjadi teman yang sangat akrab. Bahkan ketika lelaki tua itu 

meninggal, tidak ada yang menangisinya. 

 Tokoh ketua RT dalam cerpen ini digambarkan sebagai seseorang yang 

bisa dipercaya dan dapat memegang amanat. Hal ini terlihat saat ia mendapatkan 

amanat dari lelaki tua. 

  …, “Besok pagi menjelang subuh, aku akan mati. Kuburkan 
aku di dalam peti mati. Jangan pernah menguburkan aku begitu 
saja di dalam tanah, karena aku tidak mau tubuhku dengan semena-
mena dimakan belatung. Aku ingin sebuah pembusukan yang 
terhormat atas tubuhku.” (hlm. 41). 
 

Amanat itu ia dapatkan sehari sebelum lelaki tua itu mati. Saat mendapati lelaki 

tua itu meninggal, ia langsung berusaha menepati janjinya. Ia menyuruh orang 

untuk memasukkan mayat lelaki tua itu ke dalam peti dan menguburkannya. 

Bahkan ketika mayat lelaki tua itu tidak bisa dimasukkan ke dalam peti, ia segera 

menyuruh orang untuk memesan peti yang baru. Segala usaha ia lakukan demi 

melaksanakan amanat yang ia dapatkan. Namun akhirnya ia menyerah ketika 

semua peti tidak pernah muat untuk mayat lelaki tua. Ia pun tidak bisa menepati 

janjinya. 

 Mayat lelaki tua menjadi perbincangan oleh orang-orang bahkan mayat 

tersebut dijadikan sebagai bahan tontonan dan menjadikan lapangan pekerjaan 

baru bagi masyarakat sekitar. Berkat keramaian fenomena mayat tersebut, banyak 

orang yang berkunjung ke sana. Masyarakat sekitar menjadi kaya. Namun 
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kekayaan itu tidak membawa kebahagiaan. Pada saat itulah ketua RT ingat akan 

janjinya. 

  Demikianlah tekadnya. Di malam itu pula, dengan dibantu 
beberapa orang pembantu setianya, diam-diam dibawanya mayat 
ajaib itu di tanah lapang sepi di ujung kampong. Dalam gelap yang 
pekat, dibakarnya mayat itu dan abunya dimasukkan ke dalam peti 
mati terindah sumbangan salah satu tokoh ternama kota itu (hlm. 
47-48). 
 

Walaupun ketua RT itu sempat melupakan amanatnya, pada akhirnya ia tetap 

berusaha menepati amanatnya tersebut. Namun masyarakat marah kepadanya 

karena menghilangkan mata pencaharian mereka. Bahkan ketua RT tersebut 

dikucilkan sampai istrinya pun tidak tahan dan meninggalkannya. Sama halnya 

dengan lelaki tua, pada akhirnya ia digambarkan sebagai seorang lelaki yang 

kesepian.  

 Selain kematian, seseorang merasa takut kesepian di masa tua. Pada saat 

tidak memiliki sanak saudara, dikhawatirkan tidak ada yang memperhatikan 

mayatnya ketika ia meninggal nanti. Pada saat itu pula tidak ada seseorang yang 

mendoakannya. Doa sanak saudara untuknya akan membawa kebahagiaan di alam 

kubur. Doa tersebut yang menyejukkan ia di dalam kubur nanti. Tanpa doa, ia 

akan merasa kesepian dan tersiksa juga nantinya. Oleh karena itu, amanat yang 

diberikan sesaat sebelum meninggal merupakan cara tokoh-tokoh tersebut agar 

ada orang yang memperhatikan mayatnya nanti. Hal ini menunjukkan adanya 

ketakutan tentang kematian di masa tua yang mendorong tokoh lelaki tua dan 

ketua RT memberikan amanat tersebut. 

Tokoh-tokoh dalam kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan 

memiliki karakter yang berbeda-beda. Tokoh Kemplu dalam cerpen “Rongga” 
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digambarkan sebagai tokoh yang tegas, sombong, dan ambisius. Tokoh Senja 

dalam cerpen “Perempuan Senja” digambarkan sebagai tokoh yang pemaaf dan 

berpikiran positif.  Tokoh “aku” dalam cerpen “Lampion Merah Bergambar 

Phoenix” digambarkan sebagai tokoh yang tegas dan suka membantu orang lain. 

Tokoh Perempuan Hujan dalam cerpen “Penari Hujan” digambarkan sebagai 

tokoh yang tegas dan berpengaruh terhadap orang lain. Tokoh pelacur dalam 

cerpen “Sebuah Pagi dan Seorang Lelaki Mati” digambarkan sebagai tokoh yang 

mudah berputus asa. Tokoh lelaki tua dalam cerpen “Peti Mati” digambarkan 

sebagai tokoh yang takut terhadap kesendirian. Tokoh ketua RT dalam cerpen 

“Peti Mati” digambarkan sebagai tokoh yang dapat memegang amanat sehingga ia 

dapat dipercaya. 

Karakter tokoh-tokoh tersebut menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh 

tersebut menjalani kehilangan, pengorbanan, dan kesedihan atau kesendirian di 

masa tua. Cara untuk melalui hal-hal tersebut merupakan bentuk dari dorongan 

spiritual yang berasal dari dalam diri tokoh-tokoh tersebut. Cara menghadapi 

dorongan dalam diri tersebut juga dipengaruhi oleh kepribadian tokoh dan 

konstruksi budaya yang mempengaruhi pribadi tersebut. Jadi, untuk mengetahui 

lebih lanjut tentang pemikiran tokoh dan pemikiran dalam masyarakat yang 

mempengaruhi tokoh tersebut, selanjutnya diidentifikasi tanda-tanda spiritualitas 

dalam kepercayaan tokoh. Analisis tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi 

lebih lanjut kepercayaan dalam kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan. 
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2.1.3  Tanda-tanda Spiritualitas dalam Kepercayaan Tokoh 

 Kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan menghadirkan 

kepercayaan yang diyakini oleh para tokohnya bahkan masyarakat dalam cerpen-

cerpen tersebut. Pada KBBI (2012: 1053), kepercayaan merupakan anggapan atau 

keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Kepercayaan 

tersebut menghadirkan tanda-tanda spiritualitas. Beberapa dari kepercayaan yang 

dihadirkan merupakan kepercayaan yang hanya terjadi dalam cerpen saja. 

Kepercayaan itu bisa dikatakan tidak masuk akal namun menjadi kebenaran dalam 

cerpen-cerpen tersebut. 

 Pada cerpen “Rongga” kepercayaan yang hadir adalah kepercayaan 

tentang sebuah larangan tentang kesedihan yang disenandungkan semenjak kecil. 

Larangan kesedihan itu dikenal dengan tiran emosi. Masyarakat dalam cerpen ini 

percaya bahwa kesedihan akan mengakibatkan munculnya rongga di 

kerongkongan mereka. Oleh karena itu, masyarakat dalam cerpen tersebut 

berusaha menyembunyikan kesedihan mereka rapat-rapat. 

 Kesedihan beranak-pinak dan seperti bedug bertalu-talu 
memecahkan dada. Tapi, layaknya aturan dari Tuhan, di desa itu 
kesedihan tidak boleh dibicarakan. Seperti tiran, ketika kesedihan 
dibicarakan, tanpa ampun lagi, kerongkongan penduduk berlubang 
dengan sendirinya, dan suara selamanya tidak akan pernah keluar 
dari mulutnya (hlm. 1-2). 
 

Kesedihan seperti halnya sebuah larangan yang apabila dilanggar akan 

mendapatkan sebuah hukuman. Hukuman yang didapatkan bagi orang yang 

bersedih itu digambarkan seperti sebuah kutukan. Kutukan berupa kerongkongan 

yang berlubang sehingga tidak bisa berbicara lagi sangat menakutkan bagi 

masyarakat. 
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 Semua ibu akan melarang anaknya menangis sejak dilahirkan. Bayi-bayi 

tersebut sudah ditanamkan ketakutan-ketakutan yang sama sehingga ketakutan itu 

bagaikan diturunkan ke setiap generasi. Ketakutan yang terus ada selama 

bertahun-tahun. 

  “Nak, bunuh kesedihanmu, kita cincang air mata demi 
dunia yang gembira, jauhi dunia gelapmu, hanya tawa yang berhak 
tinggal di hati kita,” demikian kira-kira senandung itu. Sambil 
menikmati kehangatan dada ibunya, bayi-bayi menyimpan gambar 
tentang dunia yang hanya boleh bahagia (hlm. 3). 
 

Senandung para ibu tersebut diberikan kepada anak-anaknya semenjak bayi. 

Anak-anak yang lahir di dunia yang tidak memperbolehkan adanya kesedihan. 

Kebahagiaan selalu diagung-agungkan. Tidak boleh ada sedikit pun kesedihan 

bahkan air mata yang mereka tunjukkan. Senandung kesedihan dalam cerpen ini 

ditujukan untuk mempengaruhi jiwa dan pikiran anak-anak setelah dewasa agar 

tetap melarang kesedihan. 

 Pada cerpen “Rongga” ini, larangan untuk bersedih juga ditujukan bagi 

mahasiswa yang sedang kuliah kerja di desa tersebut sehingga banyak dari 

mahasiswa tersebut kesal dengan larangan yang mereka anggap konyol tersebut. 

Mahasiswa merupakan salah satu bentuk golongan masyarakat yang digambarkan 

sebagai masyarakat yang pintar dan berpikiran logis. Oleh karena itu, mahasiswa 

dalam cerpen ini menjadi tokoh yang menolak adanya larangan kesedihan 

tersebut. Namun ketidaksetujuan mereka tidak bisa disalurkan. Apabila mereka 

ingin terus melakukan program kuliah kerja di desa tersebut, mereka harus 

menaati peraturan yang ada di desa itu. Bahkan mereka harus menandatangani 
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kontrak bermaterai. Jadi, mahasiswa terpaksa menaati kepercayaan yang sudah 

bertahun-tahun diyakini oleh masyarakat di desa tersebut. 

Larangan tentang kesedihan merupakan suatu bentuk protes tentang 

kesedihan yang selama ini dirasakan. Ada banyak cara yang ditempuh oleh 

seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan, termasuk melarang kesedihan. 

Kesedihan yang dianggap akan menyakiti diri mereka tersebut berusaha 

dimusnahkan sehingga yang dirasakan hanya kebahagiaan. 

 Berbeda dengan cerpen “Rongga” yang melarang kesedihan, cerpen 

“Pemburu Air Mata” justru menyuruh masyarakatnya untuk menangis. Namun air 

mata dalam kedua cerpen ini memiliki arti yang berbeda bagi tokoh-tokohnya. 

Cerpen “Rongga” yang tidak menunjukkan kesedihan melalui larangan kesedihan 

justru sebenarnya menampakkan kesedihan terutama yang dialami oleh tokoh 

Kemplu, sedangkan cerpen “Pemburu Air Mata” yang jelas-jelas memburu air 

mata malah tidak menampakkan kesedihan. Cerpen “Pemburu Air Mata” justru 

menampakkan kebahagiaan. Bahkan pada cerpen “Pemburu Air Mata”, air mata 

merupakan kehidupan bagi masyarakat dalam cerpen tersebut. 

  Kami tidak mengenal air mata kesedihan ataupun 
kebahagiaan. Kami hanya mengenal air mata adalah nafas. Seperti 
detak jantung yang berdentam setiap detik, air mata di desa ini pun 
adalah hidup mereka. Di sini diyakini orang yang semakin banyak 
mengeluarkan air mata adalah orang yang benar-benar bahagia…. 
(hlm. 72). 
 

Pada cerpen “Rongga”, air mata merupakan sebuah kejahatan. Namun dalam 

cerpen “Pemburu Air Mata”, air mata adalah sumber kehidupan dan kebahagiaan.  

 Masyarakat dalam cerpen “Pemburu Air Mata” sangat menghargai air 

mata sehingga akan terasa aneh ketika ada seseorang yang tidak bisa 
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mengeluarkan air mata. Bahkan salah satu seniman ternama tidak mau komposisi 

yang ia buat diberikan kepada produser yang tidak bisa mengeluarkan air mata. 

Seperti halnya yang dikatakan oleh Hidajat (2006: 21), air adalah sumber 

kehidupan. Air mata dalam cerpen ini adalah kehidupan bagi mereka. Jadi mereka 

sangat menghargai air mata. 

 Menurut Eliade (2002: 132), air merupakan sumber dan asal-usul, asal dari 

segala kemungkinan kehidupan, mereka mendahului setiap bentuk dan menopang 

setiap ciptaan. Air mata dalam cerpen ini juga menjadi asal dari segala bentuk. 

Pemburu air mata merupakan mata pencaharian mereka. Kemana pun mereka 

pergi, mereka membawa botol besar dan spons untuk menyimpan air mata 

mereka. Air mata itu mereka olah menjadi potongan balok kristal yang bisa 

menjadi bahan dasar dari benda-benda di desa mereka sehingga air mata menjadi 

sumber kehidupan mereka. 

Perbedaan dari air mata dalam cerpen “Rongga” dan “Pemburu Air Mata” 

menunjukkan bahwa air mata yang dipendam kerap kali justru menunjukkan 

kesedihan karena kesedihan tersebut masih membekas di hati dan tidak segera 

diluapkan. Sedangkan air mata yang diluapkan sebenarnya membawa kelegaan 

bagi seseorang sehingga seseorang tersebut dapat lebih cepat mendapatkan 

kebahagiaan kembali. Air mata membuat kesedihan tidak lagi membekas di hati. 

Air mata juga tidak selalu menjadi ekspresi kesedihan. Air mata juga menjadi 

ekspresi kebahagiaan yang mendalam bagi seseorang. Kebahagiaan tersebut kerap 

kali membawa haru yang ditunjukkan melalui tangisan kebahagiaan.  
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Tidak hanya air mata, dalam cerpen “Pemburu Air Mata” juga 

menunjukkan kepercayaan tentang penghormatan kepada matahari. Penghormatan 

tersebut dilakukan oleh para lelaki. 

  Setiap menjelang senja, saat roh-roh tua mulai ingin 
mengembara, para lelaki di desaku segera keluar menghadap ke 
barat. Dibungkukkan badan mereka dalam sikap berdoa. Mereka 
tidak menganggap matahari itu Tuhan, tetapi mereka percaya saat 
matahari mulai membakar kaki langit dengan ujung-ujung lidah 
apinya, sehingga langit berubah kemerahan, saat itu pula seluruh 
alam raya ini menangis sejadi-jadinya (hlm. 73). 
 

Masyarakat di desa itu percaya bahwa matahari dan air mata memiliki hubungan 

yang erat. Matahari dianggap sebagai tanda hadirnya tangisan di alam raya. 

Sehingga mereka juga menghormati matahari. Penghormatan kepada matahari ini 

merupakan suatu bentuk rasa syukur. Hal ini juga menunjukkan adanya kontak 

batin dengan alam. 

Kepercayaan yang selama ini diyakini tiba-tiba berubah ketika salah 

seorang lelaki yang kembali dari merantau tidak lagi mengeluarkan air mata. 

  Ketika ditanya mengapa dia tidak mengeluarkan air mata 
oleh kepala desa yang diyakini sangat sakti karena mampu 
mengeluarkan air mata seputih susu sungai-sungai surga itu, 
jawabannya sungguh mengagetkan, “Air mata hanya untuk 
perempuan. Lelaki tidak menangis. Karena hanya lelaki pengecut 
saja yang menangis.” (hlm. 73-74). 
 

Akibat dari jawaban lelaki itu, para lelaki di desa tersebut tidak mau menagis lagi. 

Tangisan dianggap tidak cocok untuk para lelaki. Para lelaki berusaha 

menunjukkan bahwa mereka tidak lemah seperti perempuan. Mereka ingin terlihat 

lebih hebat daripada perempuan. Sejak saat itu, derajat lelaki lebih tinggi daripada 

perempuan. Lelaki ingin lebih dihormati. 
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Sejak saat itu, tangisan hanya diperuntukkan bagi para perempuan. 

Perempuan menjadi satu-satunya pemasok air mata. Akibatnya masyarakat di desa 

tersebut kekurangan pasokan air mata dan koperasi pengelola balok kristal air 

mata menjadi bangkrut. Hal ini membuat masyarakat menjadi panik. Desa 

tersebut menjadi serba kekurangan. Walaupun jarang ada air mata, yang terlihat 

dari desa tersebut malah kesedihan. Tidak ada kebahagiaan seperti dulu ketika 

mereka masih mengagung-agungkan air mata. 

Sejak saat itu pula, kedudukan laki-laki dalam cerpen “Pemburu Air Mata” 

tersebut berada di atas perempuan. Ada perbedaan mendasar yang muncul melalui 

tugas laki-laki dan perempuan sehingga laki-laki tidak mau melakukan hal-hal 

yang dianggap sebagai tugas perempuan.  

Kepercayaan pada kumpulan cerpen ini tidak hanya ditunjukkan melalui 

kepercayaan masyarakat di dalam cerpen. Kepercayaan juga diperlihatkan melalui 

hal-hal yang diyakini oleh setiap tokoh dalam cerpen-cerpen tersebut. Pada cerpen 

“Perempuan Senja” terdapat tokoh Senja yang percaya bahwa ia lahir dengan 

bakat menari. 

Entah sebuah kebetulan atau memang sudah menjadi 
takdirku, di setiap senja aku selalu menangis. Bukan karena sedih, 
tapi saat kaki langit tidak lagi menyimpan matahari, aku selalu 
seperti punya kehidupan yang berlipat-lipat. Tubuhku selalu meliuk 
dan kakiku bergerak dengan sendirinya, setipis apapun sebuah 
bunyi. Itu seperti sebuah musik yang wajib didengar. Aku menari 
dengan sangat gembira, dan karena aku sangat bahagia maka aku 
menangis dengan luar biasa. Tarian dan tangis seperti sebuah 
paduan suara mahadasyat bagi Semesta (hlm. 11-12). 
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Bakat menari yang ia miliki merupakan bakat turun temurun dari neneknya. Bakat 

itu dipercayai merupakan bakat terpendam yang sudah terlihat semenjak ia masih 

bayi. Bakat itu terlihat seiring dengan tangisannya. 

 Tarian yang diturunkan oleh neneknya itu bukan sekedar tarian biasa. 

Melalui tarian tersebut terdapat pelajaran berharga tentang kehidupan bagi 

perempuan. Tarian tersebut dipercayai sudah diturunkan semenjak ratusan tahun 

sebelum Senja dilahirkan. 

  …. Konon menurut nenek dari neneknya nenekku itu, 
tarian-tarian senjanya mampu membuat malaikat maut berpaling 
dari tugasnya hanya untuk melihat dia menari. Utusan Tuhan yang 
paling berkuasa atas roh manusia itu pun bahkan bersedia menjadi 
malaikat jatuh dan dikutuk menjadi penghuni kegelapan jika 
dilarang melihat tarian senja nenek dari neneknya nenekku itu; 
perempuan penari senja yang hebat (hlm. 13). 
 

Tokoh Senja percaya bahwa cerita turun-temurun tersebut benar-benar pernah 

terjadi. Ia percaya bahwa tarian tersebut dapat menjerat lelaki manapun bahkan 

malaikat maut sekalipun. Hal ini juga dia buktikan ketika ia menari setiap lelaki 

bergegas ingin melihatnya. Tarian tersebut dapat memikat setiap lelaki dan 

membuat cemburu setiap istri. Tarian tersebut juga dipercaya membawa 

kebahagiaan kepada semua orang. 

 Tarian senja menunjukkan adanya kedekatan antara nenek dan cucu. 

Nenek Senja mengajarkan tokoh Senja tentang pengenalan diri perempuan melalui 

tarian tersebut. Jadi, tarian tersebut merupakan alat untuk menyalurkan 

pembelajaran dari seorang nenek agar cucunya dapat lebih mengenal dirinya 

sendiri, baik itu tubuh maupun perasaan. 
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 Selain cerpen “Perempuan Senja”, kepercayaan pada sebuah tarian juga 

dihadirkan dalam cerpen “Penari Hujan”. Cerpen “Penari Hujan” menghadirkan 

tarian hujan yang selalu ditarikan oleh pasangan kekasih dalam cerpen tersebut. 

Tarian hujan mereka percayai membawa kebahagiaan bagi hubungan mereka. 

  Aku sangat suka hujan karena lelaki itu selalu tertawa saat 
hujan. Kami bermain air seperti kanak-kanak yang melihat dewi 
rembulan. Tangan kami menengadah ke langit sambil tubuh kami 
berputar mengikuti irama hujan (hlm. 51). 
 

Tarian hujan bagaikan tarian yang sakral bagi pasangan tersebut. Tarian ini 

merupakan tarian untuk menikmati hujan dan menikmati kebersamaan mereka. 

Hujan merupakan berkah bagi mereka karena di setiap hujan dan tarian hujan ada 

tawa dan bahagia terpancar dari wajah mereka. 

 Hujan dipercaya dapat membawa berkah bagi semua orang. Doa selalu 

mengiringi kedatangan hujan. Banyak orang yang berdoa agar hujan turun dan 

membawa berkah. Banyak orang yang juga berdoa agar hujan tidak berubah 

menjadi sebuah bencana akibat ulah manusia. Tarian hujan merupakan suatu 

bentuk rasa bersyukur terhadap karunia hujan. 

 Selain cerpen-cerpen tersebut, terdapat cerpen “Peti Mati” yang 

menghadirkan kepercayaan terhadap Tuhan melalui sebuah amanat. Tokoh ketua 

RT dalam cerpen tersebut mendapatkan sebuah amanat dari seorang lelaki tua. 

Lelaki tua itu ingin mayatnya dimasukkan ke dalam peti sebelum dikuburkan 

ketika ia meninggal nanti. Amanat yang didapatkan itu berusaha ia laksanakan 

secepatnya. 

  Begitulah, ketika diketemukan ketua RT sore harinya, 
tubuh itu sudah begitu membiru dan kaku. Tentu saja, dengan agak 
panik dia tergopoh-gopoh segera memerintahkan warganya untuk 
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mencari peti mati untuknya. Biar bagaimanapun amanat harus 
dilaksanakan. Dalam tulisan di berbagai kitab, amanat harus 
dijalankan seberat apapun itu, sebuah janji yang harus dilunasi. Jika 
amanat tidak dijalankan, menurut mitos-mitos suci, maka pintu 
surga akan tertutup baginya (hlm. 42).  
 

Amanat bagi ketua RT tersebut adalah janji yang harus ditepati. Ia percaya bahwa 

amanat yang tidak ditepati akan menutup pintu surganya. Ia tidak mau hal itu 

terjadi sehingga berbagai cara ia lakukan untuk menepati amanat tersebut. 

 Keinginan untuk menepati amanat dan takut pintu surga tertutup apabila 

tidak menjalankan amanat tersebut membuktikan bahwa tokoh ketua RT ini 

percaya adanya Tuhan. Ia percaya adanya surga. Ia percaya perbuatan yang ia 

lakukan di dunia akan dipertimbangkan. Apabila ia melakukan hal-hal yang 

dilarang, ia tidak dapat masuk surga. Jadi, ia sangat ketakutan ketika tidak dapat 

menepati amanatnya tersebut. 

 Pada saat ia dapat menepati amanat tersebut, ia harus menanggung 

penderitaan. Ia dikucilkan oleh masyarakat sekitar karena mayat yang tidak bisa 

dimasukkan ke dalam peti tersebut sudah menjadi alat mata pencaharian mereka. 

Mayat yang semula tidak bisa masuk ke dalam peti manapun akhirnya berhasil 

dimakamkan dengan cara dibakar dan dimasukkan ke dalam peti. Keberhasilan 

melaksanakan amanat tersebut harus digantikan dengan pengucilan dan 

kesendirian. Masyarakat mengucilkannya dan istrinya pun meninggalkannya. 

Surga digambarkan sebagai sesuatu yang tidak mudah diraih. Butuh banyak 

pengorbanan untuk dapat masuk surga. 

 Selain kepercayaan tentang menjalankan amanat tersebut, terdapat 

kepercayaan tentang mayat yang tidak bisa dimasukkan ke dalam peti. Beberapa 
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masyarakat dalam cerpen tersebut percaya bahwa mayat tersebut memiliki dosa 

yang besar sehingga ia mendapatkan azab. Semenjak saat itu, mayat tersebut 

dipercaya sebagai alat turunnya wangsit para orang sakti. 

  …. Di malam Jumat Kliwon harga tiketnya dijual dua kali 
lebih mahal, karena di malam itu, entah siapa yang memulai, 
tersebar mitos bahwa wangsit para orang sakti akan turun dengan 
memakai medium mayat ajaib itu. Suvenir-suvenir bergambar foto 
lelaki itu mulai dijual (hlm. 46). 
 

Kemistisan pada mayat tersebut hadir melalui kepercayaan yang tiba-tiba diyakini 

oleh masyarakat. Kepercayaan itu hadir melalui desas-desus yang berlanjut dan 

dipercayai oleh masyarakat. Masyarakat percaya melalui mayat tersebut mereka 

akan mendapatkan wangsit. 

 Kepercayaan yang sama juga hadir dalam cerpen “Lampion Merah 

Bergambar Phoenix”. Pada cerpen ini digambarkan masyarakat yang percaya 

lampion merah dapat mengabulkan permohonan mereka. 

  Saat itu orang-orang yang riuh berjejer di tepi sungai mulai 
bersiap-siap menghanyutkan lampion mereka. Segerombolan 
penabuh serentak membunyikan musik yang mengiringi pemujaan 
kepada dewa sungai dengan melarung lampion-lampion merah 
(hlm. 23). 
 

Masyarakat dalam cerpen ini percaya ada dewa-dewa yang akan membawa 

harapan dan impian mereka melalui lampion merah tersebut. Jadi, lampion merah 

ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya kepada wujud yang lebih tinggi. 

Mereka percaya harapan mereka akan dikabulkan oleh dewa-dewa tersebut. 

 Masyarakat melarungkan lampion tersebut pada saat festival lampion. 

Festival ini adalah pengingat bagi masyarakat untuk terus berharap dan bermimpi. 

Melalui mimpi tersebut mereka akan lebih bersemangat meraih apa yang 
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diinginkan karena tidak ada yang tidak mungkin terutama ketika mereka tidak 

berhenti berusaha dan para dewa mengabulkan harapan mereka.  

 Kepercayaan tokoh dalam kumpulan cerpen ini hadir melalui kepercayaan 

tentang senandung kesedihan yang diberikan semenjak kecil dalam cerpen 

“Rongga”, air mata sebagai bentuk wujud kesedihan dan juga kebahagiaan dalam 

cerpen “Rongga” dan “Pemburu Air Mata”, penghormatan kepada matahari dalam 

cerpen “Pemburu Air Mata”, kedudukan laki-laki dan perempuan melalui air mata 

dalam cerpen “Pemburu Air Mata”, tarian senja dalam cerpen “Perempuan Senja”, 

tarian hujan dalam cerpen “Penari Hujan”, amanat dan azab dalam cerpen “Peti 

Mati”, dan lampion merah dalam cerpen “Lampion Merah Bergambar Phoenix”. 

Keseluruhan dari kepercayaan tersebut merupakan tanda-tanda spiritualitas dalam 

kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan. Kepercayaan merupakan sesuatu 

yang diyakini oleh seseorang. Kepercayaan memberikan sebuah larangan dan 

kewajiban akan dilakukan oleh seseorang yang meyakininya. Kepercayaan itu 

pula yang mempengaruhi pribadi dan pemikiran seseorang. 

 Tanda-tanda spiritualitas dalam tokoh pada kumpulan cerpen ini terlihat 

beragam. Penggunaan nama tokoh, karakter tokoh, dan kepercayaan tokoh 

tersebut saling berkaitan dan membantu dalam menghadirkan tanda-tanda 

spiritualitas. Selain dalam tokoh, tanda-tanda spiritualitas juga hadir dalam latar. 

Oleh karena itu, selanjutnya diidentifikasi tanda-tanda spiritualitas yang muncul 

dalam latar pada kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan. 
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2.2  Tanda-tanda Spiritualitas dalam Latar 

Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2005: 219) mengatakan bahwa latar dalam 

karya fiksi tidak terbatas pada penempatan lokasi-lokasi tertentu, atau sesuatu 

yang bersifat fisik saja, melainkan juga yang berwujud tata cara, adat istiadat, 

kepercayaan, dan nilai-nilai yang berlaku di tempat yang bersangkutan. Latar-latar 

tersebut dikatakan sebagai latar spiritual. 

Latar merupakan salah satu unsur yang membangun suasana dalam cerita. 

Latar ini berupa latar tempat, waktu, dan suasana. Ketiga latar tersebut dapat 

menghadirkan tanda-tanda spiritualitas. 

 

2.2.1  Tanda-tanda Spiritualitas dalam Latar Tempat 

Latar tempat berhubungan dengan tempat terjadinya peristiwa dalam 

sebuah cerpen. Kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan secara 

keseluruhan menghadirkan dua tempat yang berbeda, yaitu desa dan kota. Latar 

yang muncul di desa dan kota tersebut memunculkan tanda-tanda spiritualitas. 

Pada cerpen “Rongga” menghadirkan latar tempat hutan Gembira yang berada di 

sebuah desa. Desa tersebut digambarkan selalu sepi di saat senja. Hutan Gembira 

terletak di ujung desa tersebut. 

  Anehnya, Kemplu selalu menghilang di setiap senja. 
Istrinya hanya tahu dia pergi ke hutan di ujung desa. Hutan yang 
dinamai hutan Gembira oleh penduduknya, mesti entah kenapa 
nama itu seperti berolok-olok dengan udara yang dihembuskannya 
setiap pagi, yang pekat dengan kesedihan (hlm. 5). 
 

Tidak seperti namanya, hutan Gembira ini bukanlah hutan yang memberikan 

kegembiraan kepada masyarakat. Hutan Gembira ini justru menghadirkan 
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kesedihan bagi masyarakat yang pergi ke sana. Bahkan tokoh Kemplu meluapkan 

kesedihannya melalui salah satu pohon yang dianggap sebagai tempat 

bersemayam arwah keluarganya di hutan tersebut. Jadi, pohon tersebut dianggap 

keramat oleh tokoh Kemplu karena menjadi tempat bersemayam arwah 

keluarganya.  

 Ketakutan masyarakat untuk pergi ke hutan Gembira membuat kepala desa 

ingin menggantinya dengan taman keriaan. Taman keriaan diharapkan akan 

benar-benar dapat memberikan kebahagiaan. Namun penolakan tokoh Kemplu 

membuat rahasia Kemplu terbongkar sehingga taman tersebut dijadikan sebagai 

Taman Air Mata. Taman ini membolehkan pengunjungnya untuk meluapkan 

kesedihan dan air mata. 

  Ketika mereka mengenalnya, kesedihan justru menjadi 
begitu pemurah dan melimpahinya dengan detak bernama bahagia. 
Hutan itu tetap berfungsi sebagai ruang publik. Sekarang justru 
bernama Taman Air Mata. Siapapun bisa dan boleh menangis 
sepuas-puasnya. Bahkan pengunjung taman yang sedang gembira 
dan ingin merasakan bagaimana indahnya kesedihan di taman itu 
bisa membeli obat perangsang kesedihan yang ditawarkan petugas 
penyobek tiket tanda masuk (hlm. 9). 
 

Kesedihan yang dirasakan oleh pengunjung tidak menunjukkan bahwa mereka 

lemah atau tidak bahagia. Kesedihan tersebut mengajarkan mereka untuk selalu 

bersyukur dan menghargai setiap kebahagiaan yang mereka rasakan. Melalui 

kesedihan dan air mata, mereka diajarkan untuk kuat menghadapi kehidupan. Jadi, 

di latar tempat Taman Air Mata tersebut, seseorang belajar untuk bersyukur. 

Kesedihan tidaklah semenakutkan kelihatannya.  

Pada cerpen ini, Hutan Gembira yang menggunakan kata gembira justru 

menunjukkan kesedihan. Sedangkan Taman Air Mata justru menjanjikan 
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kebahagiaan bagi semua orang yang mengunjungi taman tersebut. Taman Air 

Mata yang memberikan keleluasaan untuk menikmati tangisan mengenalkan 

orang-orang tentang kesedihan. Pengenalan tentang kesedihan ini ternyata 

memberikan mereka kebahagiaan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia 

membutuhkan air mata karena melalui air mata itulah manusia dapat belajar arti 

dari kebahagiaan. Kesedihan yang membawa kepada kebahagiaan ini merupakan 

salah satu wujud syukur. Ketika seseorang mengalami suatu hal yang 

menimbulkan kesedihan, kebahagiaan sekecil apapun menjadi lebih berarti. Oleh 

karena itu, kesedihan dalam Taman Air Mata ditunjukkan dapat membawa 

kebahagiaan.  

 Pada cerpen “Lampion Merah Bergambar Phoenix” menghadirkan latar 

tempat yang berada di kota. Cerpen ini berlatar di sebuah pojok taman di ruang 

kota. Taman ini digunakan sebagai tempat diselenggarakannya festival lampion. 

  …. Kami bertemu di taman ini di sebuah malam pada hari 
festival lampion dimulai. Tanpa sengaja kami duduk di bangku 
yang sama, tepat di sebatang pohon dengan puluhan lampion merah 
digantung di antara pohon-pohon cemara (hlm. 23). 
 

Di taman tersebut terdapat sebuah sungai yang digunakan untuk melarungkan 

lampion. Lampion membawa harapan bagi orang-orang yang melarungkannya. 

Sungai merupakan tempat melarungkan harapan dan impian. Menurut Hidajat 

(2006: 20), sungai merupakan sumber kehidupan, sebuah keyakinan kuno tentang 

siklus kehidupan, sebuah siklus kelahiran, dan proses regenerasi. Sungai yang 

merupakan sumber dan siklus kehidupan ini digunakan sebagai tempat mengingat 

kepada wujud tertinggi dan menyerahkan harapan pada impian yang mereka 

larungkan. Di taman tersebut, seseorang dapat mengingat tentang adanya zat yang 
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lebih tinggi dari manusia yang dapat mengabulkan permohonan. Permohonan 

tersebut dikabulkan melalui dewa-dewa yang diutus Tuhan. 

 Pada umumnya, taman menjadi tempat rekreasi yang digunakan oleh 

masyarakat untuk meluangkan waktu bersama keluarga atau orang-orang terdekat. 

Maka dari itu, pada cerpen ini latar taman menjadi tempat diadakannya festival 

lampion. Taman menjadi salah satu tempat tujuan yang ingin dikunjungi 

masyarakat untuk melakukan banyak hal, seperti olah raga dan juga rekreasi. Jadi, 

taman menjadi tempat yang paling cocok untuk mengumpulkan orang-orang yang 

ingin beristirahat sejenak dari aktivitas dan memberikan mereka harapan melalui 

lampion merah yang mereka larungkan tersebut. Pelarungan lampion di sungai 

pada sebuah taman tersebut berhubungan dengan kepercayaan masyarakat tentang 

lampion dan harapan.  

 Selain dalam cerpen tersebut, cerpen “Sebuah Pagi dan Seorang Lelaki 

Mati” juga menghadirkan taman yang digambarkan sebagai tempat menyalurkan 

sebuah harapan. Cerpen tersebut berlatar di taman kota. Tokoh pelacur dan lelaki 

tua selalu bertemu di sebuah bangku taman kota tersebut. Di bangku tersebut 

mereka berbincang tentang pekerjaan lelaki sebagai pencabut nyawa dan 

kesedihan yang dirasakan pelacur. Melalui perbincangan tersebut, tokoh pelacur 

mendapatkan semangatnya kembali. 

  Meskipun sebenarnya pelacur itu menganggap lelaki itu 
kurang setengah ons kadar kewarasan otaknya, gambaran bahwa 
pada akhirnya roh yang menyakitkan dan tak mau lepas dari 
tubuhnya akan dibawa pergi benar-benar mampu membuat dia 
menarik urat bibir untuk tersenyum (hlm. 63). 
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Di bangku taman tersebut pelacur itu mendapatkan harapan untuk melepaskan 

kesedihan yang ia rasakan. Harapan yang ia dapatkan tersebut membuat dirinya 

lebih bahagia. 

 Taman biasanya digunakan oleh seseorang sebagai tempat menjernihkan 

pikiran. Di taman ini, tokoh pelacur dapat memikirkan kehidupannya selama ini 

dan dapat menyadarkannya tentang arti kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Melalui 

taman tersebut, ia berkeluh kesah melalui tokoh pencabut nyawa dan melalui 

tokoh pencabut nyawa tersebut Tuhan memberikan jawaban atas keluh kesahnya. 

Jadi, taman yang identik dengan tempat buatan manusia dapat membawa 

kenyamanan bagi tokoh pelacur sehingga tokoh pelacur bisa mendapatkan 

semangatnya kembali. 

 Latar tempat dalam kumpulan cerpen ini memiliki hubungan dengan setiap 

kejadian yang dialami tokoh. Latar tempat juga berhubungan dengan kepercayaan 

yang diyakini oleh masyarakat. Latar tempat di hutan Gembira dalam cerpen 

“Rongga” memiliki hubungan dengan kepercayaan tentang pohon sebagai tempat 

yang dihuni para roh. Latar tempat di taman dalam cerpen ”Rongga”, “Lampion 

Merah Bergambar Phoenix”, dan “Sebuah Pagi dan Seorang Lelaki Mati” 

berhubungan dengan tempat rekreasi yang paling disukai oleh banyak orang 

karena memberikan kenyamanan. Latar tempat di sungai sebuah taman 

berhubungan dengan kepercayaan tentang melarungkan harapan yang ada di 

dalam masyarakat. Jadi, latar tempat tersebut juga menghadirkan tanda-tanda 

spiritualitas berupa kepercayaan dalam cerpen-cerpen tersebut. 
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 Selain melalui latar tempat, latar waktu juga menghadirkan tanda-tanda 

spiritualitas. Latar waktu yang digunakan dalam sebuah cerpen berhubungan 

dengan isi cerita. Oleh karena itu, selanjutnya akan diidentifikasi tanda-tanda 

spiritualitas dalam latar waktu pada kumpulan cerpen ini. 

 

2.2.2  Tanda-tanda Spiritualitas dalam Latar Waktu 

 Nurgiyantoro (2005: 230) mengatakan bahwa latar waktu berhubungan 

dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam 

sebuah karya fiksi. Kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan mengadirkan 

latar waktu yang beragam, yaitu latar waktu pagi, siang, sore, senja, dan malam. 

Namun latar waktu senja menjadi latar waktu yang paling menonjol. Senja kerap 

kali muncul dalam beberapa cerpen pada kumpulan cerpen ini. 

 Cerpen yang menonjolkan latar waktu senja, yaitu cerpen “Rongga” dan 

“Perempuan Senja”. Pada cerpen “Rongga” latar waktu senja menggambarkan 

kesedihan yang ingin keluar dari hati orang-orang. 

  …. Batu-batu jalanan desa seperti tahu bahwa tidak 
seharusnya suara menjadi penguasa saat senja mulai datang, dan 
kesedihan tanpa terasa saling menyapa di antara awan yang 
berwarna jingga (hlm. 1). 
 

Saat senja datang, kesedihan terasa sulit untuk disembunyikan. Setiap senja, 

orang-orang tidak berani keluar rumah. Mereka tidak lagi bisa menutupi 

kesedihan mereka dengan tawa seperti saat pagi dan siang hari. Kesunyian 

membuat mereka semakin ingat dengan kesedihan yang mereka rasakan. 

 Berbeda dengan masyarakat lainnya, tokoh Kemplu justru menunjukkan 

bahwa ia berani untuk keluar rumah saat senja tiba. Ia menunjukkan bahwa ia 
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tidak mengenal adanya kesedihan. Sebagai seorang jagoan desa, ia kuat melewati 

godaan kesedihan yang lebih kuat menerjangnya di saat senja. 

Senja merupakan waktu yang identik dengan langit berwarna jingga. Senja 

kerap kali digambarkan sebagai waktu yang ditakuti oleh orang-orang. Beberapa 

orang percaya senja identik dengan setan yang berkeliaran. Saat senja tiba, orang-

orang tidak berani keluar rumah karena akan mengalami malapetaka. Warna langit 

ini mengingatkan dengan kehadiran setan. Jadi, seseorang yang memiliki 

keberanian untuk keluar di saat senja, seperti tokoh Kemplu dipercaya merupakan 

seseorang yang kuat.  

 Pada cerpen “Perempuan Senja” latar waktu senja menggambarkan waktu 

tokoh Senja mulai menari. Pada saat ia masih bayi, ia menari dan menangis penuh 

kebahagiaan di setiap senja. Semenjak itu, di setiap senja ia akan menari. Senja 

menggambarkan kebahagiaan bagi tokoh Senja dan lelaki yang menikmati 

tariannya. Senja menggambarkan waktu ketika perempuan lebih mengenal dan 

menghargai tubuhnya. Selain itu, senja juga menggambarkan pertemuan tokoh 

Senja dengan lelaki yang menjadi kekasihnya. Pada saat senja itu pula lelaki 

tersebut pergi meninggalkannya. Senja mengingatkannya akan pentingnya tarian 

senja baginya. 

  Hingga pada satu senja yang begitu deras dengan hujan 
kuputuskan kuhentikan lolonganku. Aku ambil kembali rebanaku, 
dan kuhentakkan kembali kakiku di atas bumi. Aku yakin sekali 
saat itu Pertiwi Sang Dewi Bumi akan terkejut karena kakiku tiba-
tiba membangunkannya (hlm. 18). 
 

Pada saat senja ia teringat akan pentingnya mengenal tubuhnya sendiri. Pada saat 

ia tidak lagi menari akibat menikah dengan kekasihnya, ia diingatkan akan 
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pentingnya tarian tersebut. Kekasihnya pergi meninggalkannya. Tarian itu penting 

baginya dan orang-orang di sekitarnya sehingga di suatu senja ia sadar. Ia kembali 

menarikan tarian senja lagi. 

 Melalui kedua cerpen tersebut terlihat bahwa senja tidak hanya menjadi 

waktu yang menakutan oleh beberapa orang. Beberapa orang yang lain justru 

sangat menyukai dan menunggu datangnya senja. Senja selalu ditunggu oleh 

semua orang karena keindahan senja membawa kesan mendalam yang dapat 

membawa kepada ketenangan dan kebahagiaan. 

 Latar waktu senja membawa kepercayaan yang berada di masyarakat pada 

cerpen-cerpen tersebut. Pada cerpen “Rongga”, senja menjadi waktu yang paling 

ditakuti dan pada cerpen “Perempuan Senja”, senja menjadi waktu yang paling 

disukai. Jadi, senja memiliki arti tersendiri bagi setiap pemikiran tokoh-tokoh 

dalam cerpen-cerpen tersebut. Selain latar waktu, latar suasana dalam kumpulan 

cerpen ini juga menghadirkan tanda-tanda spiritualitas. Oleh karena itu, 

selanjutnya akan dianalisis tanda-tanda spiritualitas dalam latar suasana pada 

kumpulan cerpen ini. 

  

2.2.3  Tanda-tanda Spiritualitas dalam Latar Suasana 

 Kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan memuat suasana 

kesedihan dan kebahagiaan. Himawan (2007: 11) mengatakan dalam tradisi Hindu 

dikenal panca maya kosa (lima selubung ilusi) dan lapisan kelimanya adalah 

lapisan kebahagiaan yang merupakan puncak pencapaian spiritual. Hal ini juga 

dikatakan oleh Khan (2002: VIII) bahwa kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan 
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spiritual, yang letaknya di dalam dan kebahagiaan ini secara mendasar diinginkan 

oleh setiap jiwa manusia. Pada cerpen “Rongga” diawali dengan suasana 

kesedihan. Hal ini terlihat melalui penggambaran desa yang merasakan kesedihan. 

  Desa yang aneh. Saat warna merah di ujung langit, desa itu 
senyap. Begitu hening dan pulas. Meski lampu-lampu mulai 
dinyalakan, nyaris tak ada desah keluar. Suara bisu desir angin 
yang berbisik di celah hutan bambu, mencekam…. (hlm. 1). 
 

Kesedihan yang menjadi tabu di desa tersebut membuat kesedihan lebih terasakan. 

Terkadang seseorang membutuhkan sebuah kesedihan untuk meluapkan apa yang 

ada di hatinya. Walaupun kelihatannya masyarakat di desa itu bahagia, namun 

dalam hati mereka terdapat kesedihan yang sudah lama dipendam. 

 Kesedihan juga terlihat melalui tokoh Kemplu saat pohon terakhir di hutan 

Gembira akan ditebang. Pohon tersebut merupakan tempat bersemayam keluarga 

Kemplu yang hilang di saat badai. Selama ini tokoh Kemplu memperlihatkan sisi 

terkuatnya. Bahkan saat keluarganya menghilang akibat badai, ia menunjukkan 

bahwa ia adalah lelaki yang kuat. Padahal sebenarnya seorang Kemplu juga dapat 

merasakan kesedihan. Di balik wajah gembira yang selalu ia perlihatkan, terdapat 

kesedihan yang sangat mendalam. Ia berusaha mendustai perasaannya sendiri. 

 Pada cerpen ini juga muncul suasana kebahagiaan. Suasana kebahagiaan 

terdapat dalam bagian akhir cerpen ketika hutan Gembira dijadikan sebagai 

Taman Air Mata. Taman ini memperbolehkan siapapun untuk melampiaskan 

kesedihan yang dirasakan. Bahkan seseorang yang tidak sedang merasakan 

kesedihan, bisa membeli obat perangsang kesedihan. Walaupun tempat ini dihiasi 
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dengan kesedihan dan air mata, namun kesedihan itu justru menghasilkan 

kebahagiaan. Melalui kesedihan seseorang akan belajar arti kebahagiaan. 

 Kesedihan merupakan cara yang paling ampuh untuk mengajarkan 

seseorang perihal pentingnya kebahagiaan. Batas antara kesedihan dan 

kebahagiaan sangatlah tipis. Seseorang bisa saja tiba-tiba merasa bersedih lalu 

secara tiba-tiba pula merasa bahagia. Kesedihan dan kebahagiaan seperti sebuah 

putaran kehidupan yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Apabila dapat 

melewati sebuah kesedihan, seseorang dapat merasakan kebahagiaan. 

 Cerpen lain yang juga menggambarkan sebuah air mata sebagai sesuatu 

yang berharga adalah cerpen “Pemburu Air Mata”. Cerpen ini menghadirkan air 

mata yang mencerminkan kebahagiaan. Air mata yang dihasilkan oleh masyarakat 

di desa tersebut dijadikan bahan dasar benda apa pun di sana. Air mata menjadi 

sesuatu yang penting bagi masyarakat. Kebutuhan yang mereka perlukan 

tercukupi melalui air mata. 

  Air mata pada akhirnya menjadi absurd maknanya, dan para 
pemburu air mata tak pernah lelah memburunya. Mereka benar-
benar tahu bahwa hidup mereka akan kembali penuh bila dengan 
air mata. Ya, karena dari air mata akan lahir tawa (hlm. 78). 
 

Pada saat para lelaki tidak lagi mengeluarkan air mata, masyarakat menjadi serba 

kekurangan. Hal ini menunjukkan bahwa air mata tidak selalu mencerminkan 

kesedihan. Melalui air mata, seseorang dapat lebih menikmati kebahagiaan yang 

dirasakan.  

 Air mata yang digambarkan sebagai suasana kebahagiaan juga muncul 

dalam cerpen “Perempuan Senja”. Pada saat masih bayi, tokoh Senja selalu 

menangis di saat senja. Tangisan tersebut merupakan tangisan bahagia yang 
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mengiringi tariannya. Air mata tidak selalu menggambarkan kesedihan. 

Kebahagiaan yang mengarukan juga dapat menghasilkan sebuah air mata. Air 

mata itu dinamakan air mata kebahagiaan. Air mata tidak selalu menggambarkan 

kesedihan. Melalui air mata, seseorang dapat merasakan arti kebahagiaan. 

 Pada saat merasa sedih akibat ditinggal kekasihnya, tokoh Senja merasa 

sedih. Kesedihan yang ia rasakan melahirkan kemarahan. Ia marah kepada orang-

orang yang bersekongkol untuk membuat kekasihnya terluka dan pergi 

meninggalkannya. Kesedihan yang terlalu dalam terkadang dapat menimbulkan 

kemarahan. Kemarahan inilah yang membuat kesedihan tidak pernah ada 

habisnya. Selama berbulan-bulan tokoh Senja merasakan kesedihan tersebut. 

Kesedihan itu berakhir saat tokoh Senja kembali menari. Melalui tarian tersebut ia 

dapat melupakan kemarahannya dan kembali bahagia seperti dulu. 

 Kesedihan yang mengingatkan tentang pentingnya tarian bagi tokoh juga 

ditunjukkan melalui cerpen “Penari Hujan”. Pada cerpen tersebut, tokoh Penari 

Hujan sempat merasa sedih ketika ditinggalkan oleh kekasihnya. Kesedihan 

tersebut membuat dia tidak mau menari lagi. Ia dan kekasihnya selalu menari di 

saat hujan sehingga tarian tersebut mengingatkannya kepada kekasihnya. Ketika 

ia mendapatkan sebuah surat dari kekasihnya, ia menyadari bahwa ia 

membutuhkan tarian tersebut. Pada saat menari, kebahagiaan menyertai hidupnya. 

 Kesedihan bisa berarti sebuah cobaan dan peringatan bagi seseorang 

sehingga seseorang lebih tahu apa yang lebih penting untuk dirinya. Melalui 

kesedihan, seseorang akan lebih sadar mana yang lebih dibutuhkan selama ini. 
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Sesuatu yang lebih penting itu biasanya pernah diabaikan. Oleh karena itu, 

kesedihan bisa berarti teguran agar seseorang bisa lebih peka dengan sekitarnya. 

 Selain itu, kebahagiaan juga dihadirkan melalui tokoh yang sudah tua. 

Pada cerpen “Sebuah Pagi dan Seorang Lelaki Mati”, terdapat tokoh pelacur tua 

yang merasa terpuruk akibat tidak menemukan pasangan hidup hingga usianya 

tua. Kebahagiaan hadir ketika ia mendapatkan sebuah janji dari seorang lelaki. 

Lelaki tersebut berjanji akan mengambil roh pelacur agar tokoh pelacur tidak lagi 

merasakan kesedihan. Tidak hanya itu, pertemuan mereka setiap pagi dapat 

menemani masa tua tokoh pelacur. Kesepian yang selama ini dirasakan tokoh 

pelacur terobati dengan kehadiran lelaki tersebut. 

 Kesedihan bisa hadir melalui kegagalan atas memperoleh sesuatu yang 

sudah menjadi tujuan bagi seseorang. Kesedihan sebenarnya berasal dari diri 

sendiri. Ketika seseorang merasa bersedih, itu berarti ia sedang diberi suatu 

cobaan. Tokoh pelacur akhirnya sadar bahwa kebahagiaan tidak dapat dinilai dari 

memiliki atau tidaknya pasangan hidup. Kebahagiaan berasal dari dirinya sendiri. 

 Tidak hanya dalam cerpen “Sebuah Pagi dan Seorang Lelaki Mati”, cerpen 

“Peti Mati” juga menghadirkan bagaimana kebahagiaan bagi seseorang yang telah 

berusia tua. 

Mantan ketua RT itu akhirnya benar-benar mengerti 
mengapa lelaki tua itu begitu menganggap dirinya malaikat ketika 
dia selalu datang berkunjung dan mengajaknya bercakap. 
Percakapan sederhana meskipun hanya tentang apa warna burung 
kolobri di setiap senja. Hati yang menyayat karena sepi lebih 
mengerikan daripada kematian itu sendiri (hlm. 49). 

 
Masa tua merupakan masa-masa kesedihan menjadi teman yang paling akrab. Di 

masa tua, kematian terasa sangat menakutkan. Tetapi kesepian lebih menakutkan 
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daripada kematian itu sendiri. Masa tua sering digambarkan dengan kesendirian 

terlebih ketika tidak ada keluarga yang menemani. Kesepian inilah yang dapat 

menghadirkan kesedihan bagi yang merasakan. 

 Kesepian adalah hal yang menakutkan. Seseorang tidak mau merasakan 

kesepian terlebih ketika berada di masa tua. Seseorang yang sudah tua 

membutuhkan sandaran untuk menemani masa tuanya tersebut. Ketika sudah tua, 

kesepian dan kesedihan terasa lebih dekat dari apapun. 

 Sama halnya dengan suasana yang hadir dalam kumpulan cerpen ini, hidup 

manusia secara umum juga diliputi dengan dua suasana, yaitu kesedihan dan 

kebahagiaan. Rasa marah, kecewa, ketakutan adalah bagian dari kesedihan. 

Kesedihan bisa hadir ketika seseorang merasakan kehilangan sesuatu yang penting 

bagi dirinya atau tidak dapat mencapai suatu tujuan. Kesedihan dan kebahagiaan 

datang silih berganti. Kesedihan dan kebahagiaan pada dasarnya berasal dari diri 

sendiri. Kesedihan dan kebahagiaan tersbeut merupakan salah satu bentuk dari 

dorongan spiritual yang dirasakan manusia. Dorongan spiritual yang berasal dari 

diri manusia tersebut membawa manusia ke dalam suatu proses menuju ke sesuatu 

yang lebih baik. Kesedihan dan kebahagiaan merupakan bagian dari proses yang 

selalu meliputi perjalanan hidup manusia. 

 Tanda-tanda spiritualitas melalui latar dalam kumpulan cerpen ini hadir 

melalui latar tempat, waktu, dan juga suasana. Selain melalui latar-latar tersebut, 

tanda-tanda spiritualitas juga hadir melalui tema. Oleh karena itu, selanjutnya 

dianalisis tanda-tanda spiritualitas yang muncul dalam tema pada kumpulan 

cerpen Lelaki yang Membelah Bulan.  
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2.3  Tanda-tanda Spiritualitas dalam Tema 

Tema merupakan unsur yang menjadi pokok pikiran sebuah cerita. Tema 

berupa tema utama dan tema sampingan. Kedua bagian dari tema ini 

menghadirkan tanda-tanda spiritualitas. 

 

2.3.1  Tanda-tanda Spiritualitas dalam Tema Utama 

 Tema utama berasal dari keseluruhan cerita. Tema utama dalam kumpulan 

cerpen ini menghadirkan tanda-tanda spiritualitas. Kumpulan cerpen Lelaki yang 

Membelah Bulan menceritakan tentang perjalanan hidup salah satu tokoh maupun 

tokoh-tokoh dalam suatu desa. Pada cerpen “Rongga” diceritakan tentang 

larangan kesedihan. Pada cerpen ini terdapat masyarakat yang percaya bahwa 

kesedihan yang ditunjukkan akan menimbulkan rongga di kerongkongan mereka. 

Setiap hari mereka menunjukkan tawa dan kebahagiaan. Namun di balik tawa 

tersebut ternyata ada kesedihan yang berusaha mereka dustai. 

 Tokoh Kemplu yang merupakan jagoan desa juga menunjukkan bahwa dia 

tidak mengenal kesedihan. Ia menunjukkan tidak ada hal apapun yang dapat 

membuatnya bersedih termasuk saat ia kehilangan keluarganya. Kebahagiaan 

yang ia tunjukkan ternyata tidak mencerminkan hatinya. Ia mendustai 

perasaannya sendiri. Sebenarnya ia menepis kesedihan yang ia rasakan. Bahkan 

setiap malam ia pergi ke hutan Gembira untuk merasakan kehadiran keluarganya 

yang hilang. Ia terlihat sangat rapuh tanpa kehadiran keluarganya tersebut. Ketika 

pohon yang ia percayai menampung keluarganya yang hilang akan ditebang, ia 
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menangis. Ia tidak bisa menahan kesedihannya lagi. Kesedihan menjadi teman 

akrab bagi semua orang bahkan orang terkuat sekalipun.  

Pada cerpen “Perempuan Senja” diceritakan perjalanan hidup tokoh Senja 

saat bertemu dengan kekasihnya, merasakan kehilangan, dan kembali bangkit dari 

rasa kehilangan tersebut. Pada cerpen ini terdapat tokoh Senja yang sangat 

menyukai tarian senja. Ia dipuja oleh para lelaki. Tarian yang diturunkan dari 

neneknya tersebut memang dipercaya dapat menaklukan lelaki bahkan malaikat 

maut sekalipun. Semenjak tokoh Senja bertemu dengan lelaki yang menjadi 

kekasihnya, tokoh Senja tidak lagi menari. 

 Semenjak itu, masyarakat menjadi tidak seharmonis dulu. Hubungan 

suami-istri yang dijalani masyarakat menjadi tidak harmonis. Banyak terjadi 

perceraian. Hal ini membuat masyarakat mengucilkan kekasih Senja. Kekasih 

Senja itu terluka dan memutuskan untuk meninggalkan Senja. Kehilangan kekasih 

membuat Senja marah. Ia justru tidak menari lagi. Sepanjang hari ia menangis. 

Suatu hari ia tersadar dan kembali menari. Dari sanalah ia kembali menemukan 

kebahagiaannya. Di setiap tariannya, ia memanggil nama kekasihnya. 

 Tarian menjadi penyemangatnya. Melalui tarian ia merasa bahwa dirinya 

penting bagi orang lain. Kebahagiaan yang hadir di sekelilingnya juga membuat ia 

bahagia. Tarian membuat dia merasakan kembali kebahagiaan. Namun di balik 

kebahagiaan tersebut, ia tetap menunggu kekasihnya.  

Pada cerpen “Lampion Merah Bergambar Phoenix” juga dihadirkan 

perjalanan hidup tokoh yang sempat tidak bahagia dengan kekasihnya. Pada saat 
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itu, ia memilih untuk meninggalkan kekasihnya agar mendapatkan 

kebahagiaannya kembali.. 

 Pada saat bertemu dengan kekasih lamanya, ia tetap memutuskan untuk 

tidak menjalin hubungan yang sama lagi. Ia ingin menjalani hidupnya dengan 

membantu orang lain dan membahagiakan dirinya sendiri. Lampion merah 

bergambar phoenix yang dulu ia buat untuk kekasihnya, kini ia buat untuk 

membantu orang lain. 

 Terkadang memang seseorang butuh kebebasan. Hubungan yang terlalu 

menyiksa dan membebani justru akan menyakitkan. Kebahagiaan tidak hanya 

didapatkan ketika memiliki seorang kekasih. Kebahagiaan juga dapat dimiliki 

oleh orang-orang yang mau berbagi dengan orang lain. 

Pada cerpen “Lelaki yang Membelah Bulan” diceritakan tentang 

perjalanan hidup tokoh “aku” yang berharap kepada lelaki yang ia temui di sebuah 

kedai, tempat ia bekerja. Lelaki tersebut mengaku sedang mencari separuh cahaya 

untuk melengkapi separuh cahaya di tubuhnya. Keinginan lelaki itu membuat 

tokoh pelacur semakin berharap. Namun ia sadar bahwa lelaki yang datang ke 

kedai tersebut sama saja. Lelaki tersebut adalah lelaki kesepian yang tidak akan 

benar-benar mencintainya. 

 Kesadaran tentang tidak adanya lelaki yang dapat benar-benar 

mencintainya tersebut membuat ia sedikit kecewa. Ia tidak mau menunggu atau 

berharap dengan lelaki tersebut. Banyak lelaki yang membutuhkannya setiap 

malam. Itulah hiburan bagi dirinya sendiri. Kehadiran lelaki yang silih berganti 

tersebut selalu menemani malamnya. 
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 Seorang pelacur sekalipun sesungguhnya bisa merasakan kesepian. Ia 

memiliki harapan untuk menemukan kekasih hati sehingga ia tidak harus bekerja 

menjadi pelacur lagi. Kesedihan dan harapan yang ia rasakan berusaha ditepis 

karena ia tahu hal itu mustahil baginya. Banyak lelaki yang datang padanya setiap 

malam. Namun tidak satupun dari mereka dapat tulus mencintainya.  

Pada cerpen “Peti Mati” diceritakan perjalanan hidup tokoh ketua RT yang 

mendapatkan amanat dari seorang lelaki tua dan pengorbanannya untuk 

memenuhi amanat tersebut. Tokoh lelaki tua tersebut merasakan kesepian di masa 

tuanya. Ia berkali-kali kawin cerai sehingga ia juga memiliki banyak anak. Tetapi 

tidak ada satupun dari mereka yang menemani masa tuanya. Hanya ada ketua RT 

yang menemaninya sepanjang sore. 

 Kehadiran ketua RT di masa tuanya ini sangat berharga baginya. Bahkan 

ia memberikan sebuah amanat kepada ketua RT tersebut. Hal ini membuktikan 

bahwa lelaki tua sudah mempercayai ketua RT. Rasa kesepian yang dialami oleh 

lelaki tua tersebut juga dirasakan oleh ketua RT. Pada saat ketua RT dapat 

menepati amanat tersebut, orang-orang justru mengasingkannya. Tidak ada orang 

yang mau menemaninya hingga masa tua tiba. Saat itulah ia sadar bahwa kesepian 

adalah ketakutan di masa tua. Kesepian memberikan kesedihan yang lebih dalam 

daripada apapun. Kesepian benar-benar lebih menakutkan daripada kematian.  

Pada cerpen “Penari Hujan” diceritakan perjalanan hidup tokoh Penari 

Hujan yang ditinggalkan oleh kekasihnya hingga ia bangkit kembali. Pada cerpen 

ini, tokoh Penari Hujan digambarkan sebagai seseorang yang selalu menarikan 

tarian hujan bersama kekasihnya. Tarian yang ditarikan setiap hujan itu 
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merupakan tanda cinta mereka. Pada saat kekasihnya pergi, ia merasa sangat 

kecewa. Kekecewaannya tersebut dilampiaskan dengan memaki langit. Ia juga 

tidak mau menarikan tarian hujan lagi. 

 Kekecewaan yang amat dalam tersebut menimbulkan kesedihan bagi 

dirinya. Kesedihan tersebut terobati ketika kekasihnya mengirimi surat. Di surat 

tersebut kekasihnya menyadarkan ia tentang pentingnya tarian hujan bagi dirinya. 

Tarian tersebut adalah penyemangatnya. Semenjak saat itu, ia menarikan tarian 

hujan sembari mengingat kenangan tentang kekasihnya.  

Pada cerpen “Sebuah Pagi dan Seorang Lelaki Mati” diceritakan tokoh 

pelacut tua yang merasa kesepian dan terluka. Tokoh pelacur tua tersebut selalu 

menunggu seorang lelaki yang akan menjadi kekasihnya. Ia berharap akan ada 

seorang lelaki yang akan meminangnya. Namun ia tidak pernah menemukan lelaki 

tersebut. Pada saat usianya sudah menua, ia merasa kesepian. 

 Kesepian tersebut sedikit terobati ketika ia bertemu dengan lelaki tua yang 

mengaku sebagai pencabut nyawa. Setiap pagi mereka mengobrol di bangku 

sebuah taman. Melalui obrolan tersebut, mereka melakukan sebuah perjanjian. 

Lelaki itu akan datang di sebuah malam untuk mengambil kesedihan pelacur 

tersebut. Lelaki itu akan mengambil nyawa tokoh pelacur. 

Pada malam harinya, pelacur menunggu lelaki yang mau menepati janji 

tersebut. Namun hingga tengah malam, lelaki itu tidak juga datang. Pada saat itu, 

tokoh pelacur merasa kecewa. Dia sudah pernah dibohongi banyak orang dan 

sekarang seorang pencabut nyawa pun membohonginya. Rasa kecewa tersebut 

menghadirkan kesedihan dan kemarahan yang amat dalam. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi SPIRITUALITAS DALAM KUMPULAN CERPEN 
LELAKI YANG MEMBELAH BULAN KARYA 
NOVIANA KUSUMAWARDHANI

AISYAH YUSDIYANI



70 
 

 
 

Pada cerpen “Pemburu Air Mata” diceritakan tentang sebuah desa yang 

hidup dari air mata. Air mata yang dihasilkan masyarakat di desa tersebut 

dijadikan sebagai bahan benda apapun. Setiap hari masyarakat di desa tersebut 

mengumpulkan air mata mereka dan dikumpulkan di sebuah koperasi unit desa. 

Oleh karena itu, setiap melakukan sesuatu mereka selalu mengiringi dengan 

tangisan. Saat bahagia pun mereka menangis. 

 Tangisan memang tidak hanya menggambarkan kesedihan. Air mata bisa 

menggambarkan rasa terharu dan kebahagiaan. Kegiatan mengumpulkan air mata 

tiba-tiba berkurang. Hal ini diakibatkan oleh seorang yang pulang dari perantauan 

dan tidak menangis lagi. Ia mengaku bahwa tangisan hanya untuk seorang 

perempuan. Lelaki tidak boleh menangis. Semenjak saat itu, hanya perempuan 

yang memproduksi air mata dan desa itu pun kekurangan pasokan air mata. 

Koperasi unit desa terpaksa menyatakan bangkrut dan masyarakat di desa itu 

menjadi kebingungan. Kesedihan justru menyelimuti desa tersebut. 

Perubahan yang terjadi tersebut justru membuat desa itu berubah. Tidak 

ada kebahagiaan seperti dulu lagi. Para lelaki berusaha menangis tetapi tidak ada 

air mata yang keluar. Hanya darah yang keluar dari mata mereka. Semenjak saat 

itu, para lelaki merantau. Mereka menjadi pemburu air mata. Akibatnya, desa 

tersebut menjadi sepi. Para perempuan yang merasa kesepian semakin merasa 

sedih. 

Melalui cerita dalam cerpen-cerpen tersebut, tema utama yang dihadirkan 

dalam kumpulan cerpen ini adalah kesedihan. Ada banyak kesedihan yang 

dirasakan oleh tokoh dalam cerpen-cerpen tersebut. Pada cerpen “Rongga” 
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muncul kesedihan di balik ketegasan seorang jagoan desa. Pada cerpen 

“Perempuan Senja” muncul kesedihan perempuan akibat ditinggal kekasih. Pada 

cerpen “Lampion Merah Bergambar Phoenix” muncul kesedihan atas hubungan 

yang menyakitkan. Pada cerpen “Lelaki yang Membelah Bulan” muncul 

kesedihan bagi seorang pelacur. Pada cerpen “Peti Mati” muncul kesedihan di 

masa tua. Pada cerpen “Penari Hujan” muncul kesedihan tokoh Penari Hujan 

akibat ditinggal kekasih. Pada cerpen “Sebuah Pagi dan Seorang Lelaki Mati” 

muncul kesedihan akibat merasa dibohongi oleh semua orang. Pada cerpen 

“Pemburu Air Mata” muncul kesedihan akibat sebuah perubahan. Macam-macam 

dari bentuk kesedihan tersebut kerap kali ditemui dan dirasakan dalam realitas 

masyarakat. Kesedihan tersebut membuat mereka menghargai kebahagiaan yang 

mereka rasakan. 

Selain tema utama, terdapat tema sampingan yang berhubungan dengan 

tema utamanya. Tema sampingan menghadirkan tanda-tanda spiritualitas. Oleh 

karena itu, selanjutnya dianalisis tanda-tanda spiritualitas yang muncul dalam 

tema sampingan pada kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan. 

 

2.3.2  Tanda-tanda Spiritualitas dalam Tema Sampingan 

 Tema sampingan hadir melalui bagian-bagian kumpulan cerpen yang 

saling berhubungan terutama dengan tema utamanya. Tema sampingan dalam 

kumpulan cerpen ini menghadirkan tanda-tanda spiritualitas. Selain tema utama 

tentang kesedihan yang sudah dianalisis di bagian sebelumnya, terdapat tema 
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sampingan yang muncul dari kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan ini, 

yaitu tujuan hidup yang dimiliki tokoh-tokoh dalam kumpulan cerpen tersebut. 

Pada cerpen “Rongga”, tema sampingan yang dihadirkan adalah tujuan 

hidup yang ingin dicapai oleh seorang jagoan desa. Tokoh Kemplu yang 

merupakan seorang jagoan desa ingin terlihat kuat dihadapan orang lain. Hal 

inilah yang membuat ia tidak mau menunjukkan kesedihan yang ia rasakan ketika 

kehilangan keluarganya. Sebagai seorang jagoan desa, ia tidak mau terlihat lemah 

dihadapan orang lain. 

 Pada cerpen “Perempuan Senja”, tema sampingan yang dihadirkan adalah 

tujuan yang ingin didapatkan oleh perempuan melalui sebuah tarian. Tokoh Senja 

melalui tarian senja yang diberikan oleh neneknya dapat belajar untuk lebih 

mengenal tubuhnya. Jadi, tarian yang ia tarikan setiap senja tersebut membantu 

tokoh Senja dalam proses pengenalan diri perempuan dan mengajarkan tokoh 

Senja untuk menjadi perempuan yang seutuhnya. 

 Pada cerpen “Lampion Merah Bergambar Phoenix”, tema sampingan yang 

dihadirkan adalah tujuan hidup yang ingin diraih setelah mengalami 

ketidakbahagiaan dalam hubungan dengan kekasih. Tujuan tersebut adalah 

mencari kebahagiaan yang lebih baik. Ketika ia merasa tidak bahagia dengan 

kekasihnya, ia berusaha untuk mencari kebahagiaan yang lain. Kebahagiaan kerap 

kali menjadi tujuan hidup bagi banyak orang. 

 Pada cerpen “Lelaki yang Membelah Bulan”, tema sampingan yang 

dihadirkan adalah tujuan hidup yang ingin dicapai oleh seorang pelacur sebagai 

penghibur para lelaki. Tokoh pelacur dalam cerpen ini sebenarnya memiliki 
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keinginan untuk mendapatkan pasangan hidup seperti perempuan lainnya. Namun, 

ia merasa bahwa sebagai seorang pelacur ia memiliki tugas untuk memberi 

kebahagiaan kepada setiap lelaki yang sedang kesepian. Hal itulah yang menjadi 

tujuan hidupnya sehingga ia tidak mau berharap lebih kepada setiap lelaki yang 

mendatanginya. 

 Pada cerpen “Peti Mati”, tema sampingan yang dihadirkan adalah tujuan 

hidup yang ingin dicapai oleh seseorang yang berusaha melaksanakan amanat. 

Tokoh ketua RT dalam cerpen ini ingin masuk surga sehingga berbagai macam 

cara ia lakukan untuk mencapai tujuannya tersebut. Hal ini ia tunjukkan ketika ia 

mendapatkan amanat dari tokoh lelaki tua. Amanat tersebut berusaha ia 

laksanakan karena ia percaya bahwa pelaksanaan amanat merupakan jalan menuju 

surga. 

 Pada cerpen “Penari Hujan”, tema sampingan yang dihadirkan adalah 

tujuan hidup yang ingin dicapai oleh seorang perempuan yang rela berkorban 

untuk meraih sebuah impian. Tokoh Perempuan Hujan ingin mencapai impian 

yang ia miliki. Ia ingin pergi ke Negeri Pelangi. Demi mencapai tujuan tersebut, ia 

rela mengorbankan hubungannya dengan kekasihnya. Hal tersebut ia lakukan 

semata-mata demi meraih impiannya tersebut. sebagai seorang perempuan, ia 

tidak mau dikekang oleh laki-laki. Ia tetap meraih impiannya tersebut walaupun 

harus kehilangan kekasihnya.  

 Pada cerpen “Sebuah Pagi dan Seorang Lelaki Mati”, tema sampingan 

yang dihadirkan adalah tujuan hidup yang ingin dicapai oleh seorang pelacur. 

Tokoh pelacur tua ingin memperoleh pasangan hidup sehingga ia memiliki teman 
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untuk menemani masa tuanya. Ketika ia tidak dapat mendapatkan pasangan hidup, 

ia menjadi sangat terpuruk. Hidupnya seolah tidak berarti lagi ketika ia tidak dapat 

mendapatkan pasangan hidup. Maka dari itu, ia ingin nyawanya diambil oleh 

tokoh pencabut nyawa. 

 Pada cerpen “Pemburu Air Mata”, tema sampingan yang dihadirkan 

adalah tujuan hidup yang ingin dicapai oleh masyarakat dalam cerpen tersebut. 

Masyarakat tersebut ingin desa mereka mendapatkan kebahagiaan seperti ketika 

stok air mata mereka masih tercukupi. Kesedihan yang dialami di desa tersebut 

diakibatkan oleh para lelaki yang sempat tidak mau memburu air mata lagi. Maka 

dari itu, mereka berusaha untuk meluarkan air mata agar kebutuhan mereka dapat 

terpenuhi.  

 Tema sampingan yang hadir dalam kumpulan cerpen ini menunjukkan 

bahwa tokoh-tokohnya memiliki tujuan hidup yang ingin diraih. Puncak dari 

spiritualitas merupakan kebahagiaan. Tujuan hidup yang dimiliki tokoh-tokoh 

dalam kumpulan cerpen ini beragam. Namun, tujuan utama mereka tetaplah 

memperoleh kebahagiaan. Maka dari itu, ketika tidak dapat mencapai tujuan 

tersebut beberapa diantaranya merasa sangat terpuruk dan beberapa yang lain 

justru berusaha lebih kuat lagi. 

 Tanda-tanda spiritualitas dalam tema pada kumpulan cerpen ini hadir 

dalam tema utama dan tema sampingan. Kesedihan selalu mengiringi setiap 

kehidupan seseorang. Kesedihan yang dapat dilewati oleh seseorang dapat 

membawa kepada kebahagiaan. Spiritualitas merupakan jalan menuju 
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kebahagiaan. Jadi, spiritualitas merupakan jalan seseorang untuk melewati 

kesedihan yang dialami agar dapat merasakan kebahagiaan. 

Pada unsur tokoh, latar, dan tema yang telah dianalisis dapat ditemukan tanda-

tanda spiritualitas dalam ketiga unsur tersebut. Tanda-tanda spiritualitas dalam 

tokoh muncul dalam penggunaan nama tokoh, karakter tokoh, dan kepercayaan 

tokoh. Pada penggunaan nama tokoh dihadirkan melalui penggunaan nama-nama 

tokoh yang merupakan bentuk dari pengingat dan doa serta melalui julukan tokoh 

yang didapatkan dari tokoh lainnya sebagai salah satu bentuk kedekatan mereka. 

Pada karakter tokoh muncul penggambaran karakter tokoh yang menunjukkan 

bagaimana cara tokoh-tokoh tersebut menghadapi berbagai macam hal dalam 

hidup yang dipengaruhi oleh kepribadian atau pemikiran tokoh dan pemikiran 

dalam masyarakat yang mempengaruhi tokoh tersebut. Pada kepercayaan tokoh 

muncul kepercayaan yang dipercayai oleh tokoh dalam cerpen tersebut, yaitu 

kepercayaan tentang senandung kesedihan yang diberikan semenjak kecil, air 

mata sebagai bentuk wujud kesedihan dan juga kebahagiaan, penghormatan 

kepada matahari, kedudukan laki-laki dan perempuan melalui air mata, tarian 

senja, tarian hujan, amanat, azab, dan lampion merah. 

Tanda-tanda spiritualitas dalam latar pada kumpulan cerpen ini muncul 

dalam latar tempat, waktu, dan suasana. Pada latar tempat dihadirkan melalui 

sebuah pohon di Hutan Gembira dan taman yang digunakan sebagai tempat 

rekreasi. Pada latar waktu dihadirkan melalui waktu senja yang kerap kali muncul 

dalam kumpulan cerpen ini. Pada latar suasana dihadirkan melalui suasana 

kesedihan dan kebahagiaan yang dirasakan para tokohnya sehingga dapat 
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memperlihatkan kepribadian tokoh-tokoh tersebut. Tanda-tanda spiritualitas 

dalam tema pada kumpulan cerpen ini muncul dalam tema utama dan tema 

sampingan. Pada tema utama dihadirkan melalui tema kesedihan. Pada tema 

sampingan dihadirkan melalui tema tujuan hidup yang ingin diraih para tokoh 

yang beberapa diantaranya dapat menimbulkan kesedihan bagi dirinya sendiri atau 

pun orang lain. 

Tanda-tanda spiritualitas yang ditemukan dalam unsur tokoh, latar, dan 

tema pada bab ini menarik untuk dimaknai lebih dalam agar dapat diketahui 

mengapa spiritualitas tersebut muncul secara melalui tanda-tanda tersebut dan apa 

makna di balik spiritualitas tersembunyi tersebut. Maka dari itu, pada bab 

selanjutnya akan dianalisis makna dari tanda-tanda spiritualitas yang ditemukan 

dalam unsur tokoh, latar, dan tema yang sudah dianalisis pada bab ini. 

Spiritualitas dihadirkan secara tersembunyi. Oleh karena itu, perlu analisis yang 

lebih lanjut untuk memaknai spiritualitas tersebut. Analisis selanjutnya 

merupakan pemaknaan atas tanda-tanda spiritualitas dengan memanfaatkan teori 

semiologi Roland Barthes. 

 Pada analisis yang memanfaatkan semiologi Roland Barthes ini, akan 

dianalisis makna dari tanda-tanda spiritualitas yang dikelompokkan menjadi 

empat hubungan, yaitu hubungan manusia dengan pribadi manusia, hubungan 

manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan 

manusia dengan Tuhan. Tanda-tanda spiritualitas yang ditemukan dalam unsur 

tokoh, latar, dan tema pada bab ini akan dimaknai lebih lanjut dengan analisis 

hubungan-hubungan manusia tersebut.  
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