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BAB III 

PEMAKNAAN ATAS TANDA-TANDA SPIRITULITAS DALAM 

KUMPULAN CERPEN LELAKI YANG MEMBELAH BULAN 

 

 Pada bab sebelumnya, telah diidentifikasi tanda-tanda spiritualitas yang 

muncul dalam kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan. Pada analisis 

tersebut ditemukan tanda-tanda spiritualitas dari unsur tokoh, latar, dan tema. 

Pada unsur tokoh, tanda-tanda spiritualitas hadir dalam penggunaan nama dan 

julukan tokoh, karakater tokoh, serta kepercayaan tokoh. Pada unsur latar, tanda-

tanda spiritualitas hadir dalam latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Pada 

unsur tema, tanda-tanda spiritualitas hadir dalam tema utama dan tema 

sampingan. Tanda-tanda spiritualitas tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dengan 

memaknai tanda-tanda spiritualitas yang telah ditemukan pada bab sebelumnya. 

Tanda-tanda spiritualitas yang telah ditemukan pada analisis tersebut akan 

dianalisis maknanya melalui teori semiologi Roland Barthes. 

Analisis makna dari tanda-tanda spiritualitas tersebut difokuskan kepada 

hubungan manusia dengan empat hal, yaitu hubungan manusia dengan pribadi 

manusia, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan 

alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Analisis spiritualitas melalui 

hubungan manusia dengan pribadi manusia dimaknai dari tanda-tanda spiritualitas 

yang ditemukan dari karakter tokoh, kepercayaan tokoh, latar suasana, tema utama 

dan tema sampingan. Analisis spiritualitas melalui hubungan manusia dengan 

sesama manusia dimaknai dari tanda-tanda spiritualitas yang ditemukan dari 
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penggunaan nama tokoh dan kepercayaan tokoh. Analisis spiritualitas melalui 

hubungan manusia dengan alam dimaknai dari tanda-tanda spiritualitas yang 

ditemukan dari kepercayaan tokoh, latar tempat, dan latar waktu. Analisis 

spiritualitas melalui hubungan manusia dengan Tuhan dimaknai dari tanda-tanda 

spiritualitas yang ditemukan dari karakter tokoh dan kepercayaan tokoh. 

Kehidupan manusia merupakan guru dalam memperoleh perjalanan 

spiritual. Kehidupan manusia selalu diliputi oleh hubungan manusia dengan 

banyak hal termasuk empat hal yang dianalisis dalam bab ini. Maka dari itu, 

melalui hubungan manusia tersebut dapat diperoleh makna dari spiritualitas. 

 

3.1 Spiritualitas Melalui Hubungan Manusia dengan Pribadi Manusia 

 Himawan (2007: 13) mengatakan bahwa tema sentral dari semua tradisi 

spiritual adalah mengetahui dan mengenali peta kedirian manusia sehingga dapat 

mengetahui peta jalan menuju Tuhan. Jadi, melalui hubungan manusia dengan 

pribadi manusia itu sendiri sebenarnya juga menghadirkan spiritualitas. Pada bab 

sebelumnya sudah ditemukan bahwa kehidupan manusia diliputi oleh kesedihan 

dan kebahagiaan. Kesedihan dan kebahagiaan merupakan bagian dari kehidupan 

manusia yang terjadi secara berulang. Terkadang seseorang mengalami kesedihan 

dan terkadang mengalami kebahagiaan. Kesedihan dan kebahagiaan datang secara 

tiba-tiba. 

Spiritualitas menurut Adlin (2007: XVII) merupakan sebentuk 

pengalaman psikis yang meninggalkan kesan dan makna yang mendalam. Pada 

kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan terdapat pengalaman psikis yang 
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dirasakan oleh tokoh-tokohnya. Pada bab sebelumnya, telah dipaparkan bahwa 

pada kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan memuat cerpen-cerpen yang 

bertemakan tentang kesedihan. 

Pada cerpen “Rongga” kesedihan menjadi hal yang paling ditakutkan oleh 

tokoh-tokohnya. Hal tersebut dikarenakan larangan tentang kesedihan. Larangan 

ini merupakan larangan yang dipercayai oleh masyarakat dalam cerpen tersebut 

dan diagung-agungkan oleh tokoh Kemplu. Hal tersebut dikarenakan tokoh 

Kemplu yang merupakan seorang jagoan desa merasa gengsi untuk menunjukkan 

kesedihannya. Larangan ini biasa disebut dengan tiran emosi. 

Tabel 3 

Makna konotasi “Tiran Emosi” 

Penanda 

Larangan 
kesedihan. 

Petanda 

Larangan untuk 
menunjukkan 

dan merasakan 
kesedihan.  

Tanda denotatif 

Tiran Emosi. 

Penanda konotatif 

Larangan untuk merasakan atau 
menunjukkan kesedihan yang 

apabila dilanggar akan 
menyebabkan timbulnya rongga di 

kerongkongan. 

Petanda konotatif 

Pencitraan diri. 

Tanda konotatif 

Tiran emosi merupakan salah satu hal yang kerap kali dilakukan sebagai 
bentuk pencitraan diri karena tidak mau dianggap lemah.  

 
 Tokoh Kemplu mengagung-agungkan larangan kesedihan ketika ia 

kehilangan keluarganya akibat sebuah badai. Ada banyak cara mengungkapkan 

kesedihan tersebut, yaitu menutupi, meluapkan kesedihan, atau pun berusaha 
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mencari kebahagiaan yang lainnya. Cara-cara untuk mengungkapkan kesedihan 

tersebut merupakan dorongan spiritual yang dilakukan oleh seseorang ketika 

mengalami hal-hal yang meninggalkan kesan sangat dalam di hati dan pikiran 

mereka. Dorongan spiritual tersebut berasal dari dalam diri seseorang tersebut. 

Kehilangan merupakan bagian dari ungkapan cinta seseorang yang sangat 

dalam kepada objek materil. Menurut Adlin (2007: XIX) arah dari dorongan 

spiritual, imanen dan profan atau transenden dan sakral sangat bergantung pada 

manusianya. Dorongan spiritual yang diakibatkan oleh kehilangan yang dialami 

oleh tokoh Kemplu dalam cerpen “Rongga” diungkapkan melalui hal-hal yang 

bersifat imanen dan profan, tokoh Kemplu mengungkapkan kesedihan akibat 

kehilangan keluarganya dengan cara menutupi dan mencari kebahagiaan lain. Hal 

tersebut ia lakukan karena ia tidak mau terlihat lemah dihadapan orang lain. 

 “Hanya orang-orang yang lemah yang menangis, emosi 
yang diumbar-umbar itu hanya milik orang-orang yang tak 
bermartabat. Air mata adalah kebodohan.” (hlm. 4).  

 
Tokoh Kemplu percaya bahwa kesedihan hanyalah milik orang-orang yang lemah 

dan sebagai seorang jagoan desa, ia tidak mau dipandang lemah. Maka dari itu, ia 

memilih untuk menutupi kesedihan tersebut. Pada cerpen ini terlihat bahwa 

seorang jagoan desa pun dapat merasakan kesedihan akibat kehilangan sesuatu 

yang berharga. Tidak ada batasan siapa yang dapat merasakan kesedihan tersebut 

dan siapa yang tidak. Tindakan yang dilakukan tokoh Kemplu akibat dorongan 

spiritual yang dialami berhubungan dengan status sosial dirinya di masyarakat dan 

juga budaya yang berada di sekitarnya. Di desa tersebut memang terdapat 
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larangan tentang kesedihan. Larangan tersebut juga yang mempengaruhi tokoh 

Kemplu untuk menutup-nutupi kesedihan yang dirasakan. 

Pada kenyataannya banyak orang yang seperti tokoh Kemplu, yang 

berusaha menutupi kesedihan karena merasa gengsi dan tidak mau terlihat lemah 

dihadapan orang lain. Kesedihan menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. 

Membuka sebuah kesedihan seperti membuka aib sehingga banyak orang yang 

menyimpan kesedihannya rapat-rapat. Di zaman modern seperti ini, banyak orang 

yang hanya mementingkan apa yang dilihat oleh orang lain. Banyak yang lupa 

dengan apa yang berasal dari dalam diri. Orang-orang berbondong-bondong 

memberikan pencitraan dirinya. Bahkan banyak orang yang berpura-pura bahagia. 

Kebahagiaan itu hanyalah kebahagiaan materi saja. Jadi, kebahagiaan yang dicari 

kebanyakan orang justru berasal dari apa yang dimiliki seperti harta benda. 

Padahal kebahagiaan tidak dapat diukur melalui keberlimpahan materi tersebut. 

Kebahagiaan hanya dapat diukur oleh diri sendiri.  

Kesedihan yang diungkapkan melalui air mata kerap kali dikaitkan dengan 

orang-orang yang lemah. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang enggan 

menunjukkan kesedihan karena takut dianggap lemah. Padahal air mata tersebut 

tidak hanya menunjukkan kesedihan. Seperti pada analisis bab sebelumnya, air 

mata juga menunjukkan kebahagiaan. Air mata merupakan luapan emosi yang 

mendalam. Kebahagiaan yang meninggalkan kesan mendalam juga dapat 

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

menjadi sumber kebahagiaan masyarakat dalam cerpen tersebut. 
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Tabel 4 

Makna konotasi “Air Mata” 

Penanda 

Air Mata. 

Petanda 

Air yang 
meleleh dai mata 
ketika seseorang 

sedang 
menangis. 

 

Tanda denotatif 

Air Mata. 

Penanda konotatif 

Luapan emosi ketika merasakan 
sesuatu yang berkesan mendalam 
di hati seseorang, baik kesedihan 

maupun kebahagiaan. 

Petanda konotatif 

Ekspresi perasaan. 

Tanda konotatif 

Pemikiran yang berada di masyarakat turut mempengaruhi cara seseorang 
meluapkan ekspresi perasaan yang sedang dirasakan, sehingga terlihat bahwa 

kebanyakan orang tidak mau terlihat lemah dihadapan orang lain. 
 
 Air mata yang selalu dihubungan dengan tangisan, tidak hanya 

menunjukkan kesedihan. Air mata juga dapat menjadi luapan kebahagiaan. 

Kebahagiaan dan kesedihan yang sangat dalam ini memunculkan dorongan dari 

dalam diri sehingga muncul air mata tersebut. Jadi, air mata tidak selalu identik 

dengan orang-orang yang lemah. Air mata juga menunjukkan emosi yang sangat 

kuat dalam diri seseorang. 

 Banyak orang yang percaya bahwa air mata hanya diperuntukkan bagi 

orang-orang yang lemah. Maka dari itu, banyak orang yang juga menahan air 

mata mereka. Air mata kesedihan yang dipendam pada akhirnya justru dapat 

membekas lebih dalam. Luapan kesedihan melalui air mata kerap kali dapat 

memberi kelegaan bagi seseorang. Persepsi bahwa air mata hanya diperuntukkan 

bagi orang-orang yang lemah ini sudah lama ada di dalam masyarakat. Hal ini 
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menunjukkan bahwa pemikiran dalam masyarakat dapat mempengaruhi cara 

seseorang dalam menghadapi luapan emosi yang dirasakan, apakah ditahan atau 

justru diluapkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebanyakan orang tidak mau 

terlihat lemah. Orang-orang berlomba-lomba untuk terlihat lebih baik daripada 

orang lain sekecil apapun bentuknya termasuk melalui air mata tersebut. padahal 

melalui air mata, seseorang mendapatkan kekuatan yang lebih untuk menghadapi 

segala hal dalam kehidupan. 

 Ekspresi perasaan tidak hanya ditunjukkan melalui air mata saja. Ekspresi 

perasaan juga ditunjukkan melalui tarian. Tarian bisa menjadi sarana untuk 

mengenali perasaan bagi perempuan. Hal ini muncul dalam cerpen “Perempuan 

Senja” yang menghadirkan tarian senja sebagai sarana pembelajaran diri terhadap 

tubuh dan perasaan perempuan. Tarian tersebut diajarkan turun-temurun agar 

setiap perempuan di keluarga tersebut dapat mengenal dirinya masing-masing. 

Tabel 5 

Makna konotasi “Tarian Senja”  

Penanda 

Tarian. 

Petanda 

Jenis tari, gerakan 
badan yang berirama 
dan biasanya diiringi 

dengan musik. 
 

Tanda denotatif 

Tarian senja. 
Penanda konotatif 

Tarian yang diajarkan turun temurun 
sebagai pengajaran tentang 

pengenalan tubuh perempuan dan 
pengenalan tentang perasaan. 

Petanda konotatif 

Tradisi dan turun-temurun. 

Tanda konotatif 

Tarian senja merupakan salah satu bentuk dari tarian yang masih 
menghargai dan melestarikan tradisi dari nenek moyang. Tarian senja juga 
memberikan ruang yang lebih bagi perempuan untuk mengekspresikan diri. 
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 Tarian senja dalam cerpen “Perempuan Senja” memiliki hubungan dengan 

pengenalan tubuh perempuan. Nenek dari tokoh Senja mengajarkan bagaimana 

tubuh perempuan dan apa itu rasa melalui tarian tersebut agar tokoh Senja dapat 

lebih mengenal dirinya. Tarian ini merupakan tarian yang ditarikan tokoh Senja di 

setiap senja. Senja bukan hanya nama tokoh yang menarikan tarian tersebut. Senja 

juga merupakan waktu kelahiran tokoh Senja. Jadi, bisa dikatakan tarian tersebut 

merupakan bentuk syukur atas kelahirannya. Rasa syukur tersebut yang membuat 

nenek Senja mewariskan tarian tersebut kepada Senja. Tarian tersebut sebagai 

bentuk hadiah turun-temurun yang diberikan kepada Senja. 

 Tarian senja merupakan tarian yang mengekspresikan perasaan 

perempuan. Melalui tarian tersebut, terdapat nilai-nilai tradisi yang diturunkan 

oleh setiap nenek moyang Senja. Jadi, Senja merupakan tokoh yang masih 

menghargai dan melestarikan tradisi yang ada di keluarganya. Tarian tersebut juga 

dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan diri.  

Tiran emosi, anggapan tentang air mata yang hanya menunjukkan 

kesedihan, dan tarian senja merupakan salah satu bentuk dari realitas yang kerap 

dialami manusia. Hal-hal yang terjadi di sekitar manusia sangat mempengaruhi 

pola pemikiran manusia tersebut. Jadi, hubungan manusia dengan pribadi manusia 

sangat bergantung dengan lingkungan atau hal-hal yang berada di sekitar manusia 

tersebut. Spiritualitas tidak hanya berasal dari diri manusia, secara tidak langsung 

pemikiran yang berada di sekitar juga ikut mempengaruhi bagaimana jalan 

spiritualitas yang dijalani oleh manusia itu sendiri. Manusia cenderung untuk 

menutupi kelemahan dan kesalahan yang dimiliki karena tidak ingin terlihat 
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lemah dihadapan orang lain. Hal tersebut kerap mempengaruhi kepribadian 

manusia. Spiritualitas bukanlah hal yang bersifat sementara. Jadi, setiap kejadian 

yang dialami manusia memiliki andil dalam memperoleh spiritualitas tersebut. 

Manusia tidak hanya menjalani hidup dengan dirinya sendiri. Manusia 

membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan. Jadi, spiritualitas juga dapat 

hadir melalui hubungan manusia dengan sesama manusia. Maka dari itu, 

selanjutnya dianalisis spiritualitas melalui hubungan manusia dengan sesama 

manusia.  

 

3.2 Spiritualitas Melalui Hubungan Manusia dengan Sesama Manusia 

Manusia menjalani hubungan dengan manusia lainnya karena manusia 

tidak dapat melakukan segala hal sendiri. Manusia yang satu dengan yang lain 

saling membutuhkan. Spiritualitas dapat hadir melalui hubungan manusia dengan 

sesama manusia tersebut. Hubungan manusia dengan sesama manusia ini kerap 

kali ditunjukkan melalui pemberian nama dan julukan.  

Bagi sebagian orang, nama tidak memiliki arti apa-apa. Pemberian nama 

terlontar begitu saja. Beberapa orang bahkan memberikan sebuah nama karena 

nama itu mudah diingat atau terdengar indah. Tetapi bagi sebagian yang lain 

pemberian nama memiliki pengaruh dari faktor-faktor lain. Menurut Retnowati 

(2006:91), makna nama dalam bahasa Jawa Kuna (NPJK) biasanya menunjukkan 

urutan kelahiran, lapisan sosial, jenis kelamin, etnisitas penyandang, peristiwa 

tertentu, harapan orangtua, keberadaan suatu generasi, dan sebagainya. 
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Bagi beberapa orang, urutan kelahiran kerap kali digunakan untuk 

memberi nama. Misalnya, eka atau pratama untuk menunjukkan anak pertama, 

dwi untuk menunjukkan anak kedua, dan tri untuk menunjukkan anak ketiga. 

Lapisan sosial seseorang juga mempengaruhi pemberian nama. Kebanyakan orang 

yang derajatnya lebih tinggi memiliki nama yang terkesan indah dan mewah. 

Bahkan orang-orang yang kedudukannya berada di level bawah lalu beranjak ke 

level atas akan mengganti namanya. Hal ini juga dipakai oleh artis-artis. Mereka 

merubah nama mereka dengan nama yang menurut mereka indah dan mudah 

diingat. Pemberian nama seseorang biasanya tidak hanya berasal dari orangtua. 

Seseorang biasanya memiliki nama julukan yang didapatkan dari masyarakat 

berdasarkan ciri khas yang dimiliki. Hal ini juga mencerminkan kelas sosial yang 

dimiliki seseorang. Seseorang yang biasanya dipanggil Jemblung karena memiliki 

tubuh yang gendut misalnya, tidak akan dipanggil Jemblung saat ia menjadi 

seorang atasan di sebuah perusahaan. Karyawan di perusahaan tersebut akan 

menghormatinya sebagai seorang atasan. 

Pemberian nama juga berdasarkan jenis kelamin seseorang. Beberapa 

nama mengacu kepada jenis kelamin tertentu. Misalnya, Bunga untuk perempuan 

dan Bagas untuk laki-laki. Bagi beberapa orang, pemberian nama selalu diikuti 

dengan etnisitas penyandang. Melalui nama tersebut dapat dilihat asal dari orang 

tersebut. Etnisitas bisa dikatakan marga yang dimiliki, berasal dari nenek moyang. 

Nama seseorang diikuti dengan marga tersebut. Misalnya, nama Sitohang 

menunjukkan orang Batak dan nama Liem menunjukkan orang Tionghoa. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

AISYAH YUSDIYANI



87 
 

 
 

Perisitiwa tertentu juga turut memberikan peran dalam pemberian nama. 

Misalnya, seseorang yang lahir di bulan Ramadhan akan diberi nama Ramadhani. 

Pemberian nama bagi sebagian orang merupakan sebuah doa dari orangtua atau 

seseorang. Hal ini juga dikatakan oleh Mulyana (2006: 3), pemberian nama bagi 

orang Jawa merupakan salah satu bentuk harapan dan cita-cita orangtua agar 

anak-anaknya meraih derajat kemuliaan.  

Nama yang memiliki pengertian tertentu juga muncul dalam kumpulan 

cerpen ini. Seperti pada analisis bab sebelumnya, nama bisa menjadi sebuah 

bentuk pengingat dan doa. Hal ini terlihat dalam cerpen “Rongga”, yaitu nama 

Kemplu yang merupakan sebuah pengingat agar seseorang tidak menjadi 

sombong dan cerpen “Senja”, yaitu nama Senja yang merupakan sebuah bentuk 

doa dari orangtua agar dapat disukai oleh orang lain. Nama-nama tersebut 

memiliki hubungan dengan pengalaman yang dialami tokoh-tokoh tersebut. 

Tabel 6 

Makna Konotasi “Nama sebagai Pengingat dan Doa” 

Penanda 

Nama. 

Petanda 

Kata untuk menyebut 
atau memanggil orang. 

  

Tanda denotatif 

Nama sebagai pengingat dan doa. 
Penanda konotatif 

Nama merupakan salah satu bentuk 
pengingat dan doa yang diharapkan 
dapat berpengaruh dalam kehidupan 

seseorang. 

Petanda konotatif 

Nama menunjukkan suatu 
harapan orangtua terhadap 

anaknya. 

Tanda konotatif 

Nama yang dipercaya memiliki hubungan dengan masa depan anak 
merupakan bentuk ketidakpercayaan diri orangtua terhadap masa depan 

yang akan ditempuh anak tersebut. 
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Nama sebagai pengingat merupakan salah satu bentuk protes terhadap 

seseorang yang memiliki nama-nama yang indah dan bermakna bagus namun 

tidak sesuai dengan yang orang yang memiliki nama. Misalnya, seseorang dengan 

nama Siddiq yang berarti dapat dipercaya tetapi justru tidak dapat dipercaya. 

Nama yang dimiliki tidak sesuai dengan perilaku yang dilakukan. Melalui nama 

Kemplu yang memiliki arti buruk tidak berarti menjadi doa yang sama buruknya. 

Nama tersebut apabila dihubungkan dengan perjalanan hidup tokoh merupakan 

cerminan tokoh yang dapat dijadikan sebuah pengingat. 

Nama Kemplu mengingatkan bahwa manusia tidak boleh terlalu berambisi 

terhadap sesuatu dan sombong terhadap apa yang ada pada dirinya. Seseorang 

boleh memiliki sebuah ambisi namun ambisi tersebut tidak boleh melewati batas 

atau berlebihan. Sebuah ambisi tidak boleh dilaksanakan dengan menghalalkan 

segala macam cara, termasuk berbohong, menipu, dan juga perbuatan buruk 

lainnya. Memang manusia diciptakan dengan dikaruniai akal. Namun manusia 

bukan makhluk yang sempurna. Semakin manusia berpikir, ia semakin tahu sisi 

lemah yang ia miliki. Sama halnya dengan tokoh Kemplu yang menutupi sisi 

lemahnya, kebanyakan orang juga cenderung berusaha menutupi sisi lemah 

tersebut. Padahal wajar bagi seseorang memiliki suatu kelemahan karena di balik 

kelemahan tersebut seseorang juga dikaruniai kelebihan.  

 Nama Kemplu yang memiliki pengertian bodoh ini juga mencerminkan 

manusia di era modern. Di era modern, banyak temuan yang ditemukan manusia. 

Hal ini menujukkan bahwa manusia semakin berkembang. Namun perkembangan 

zaman justru membuat manusia semakin bodoh. Banyak teknologi yang 
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diciptakan manusia, semua hal dilakukan dengan cara yang instan. Akibatnya 

banyak manusia yang menjadi pemalas dan berujung kepada kebodohan. 

 Di Indonesia misalnya, zaman dulu banyak orang Indonesia yang diminta 

untuk mengajar di luar negeri. Setelah sekian tahun lamanya, tenaga pengajar di 

Indonesia justru didatangkan dari luar negeri. Orang-orang berbondong-bondong 

untuk melanjutkan sekolah di luar negeri. Banyak orang Indonesia yang 

menginginkan segalanya instan. Bahkan banyak training tentang spiritualitas 

dengan cara yang instan. ESQ misalnya, memberikan training spiritualitas hanya 

dengan dua hari saja. Zaman yang serba instan membuat manusia menjadi 

pemalas. 

Banyak orang yang juga pintar menyembunyikan jati dirinya. Misalnya, 

orang-orang yang terlihat dari luar bersahaja, jujur, dan dapat dipercaya justru 

malah menjadi seorang koruptor. Hal ini membuat semakin sulit untuk 

membedakan orang mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak. 

 Selain nama sebagai pengingat, nama juga digunakan sebagai doa. Hal ini 

terdapat dalam cerpen “Perempuan Senja”. Pada cerpen tersebut terdapat nama 

Senja yang merupakan sebuah bentuk doa dari orangtua agar dapat disukai banyak 

orang. Nama tersebut diharapkan dapat menghapus tanda-tanda kelahiran Senja 

yang dianggap aneh sehingga  tidak berdampak buruk kepada masa depan Senja. 

Hal ini mencerminkan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. 

Beberapa orang percaya bahwa tanda-tanda suatu kelahiran akan mempengaruhi 

masa depan anak tersebut. Bahkan di Jawa ada ritual mudhun lemah untuk anak 

yang berumur tujuh bulan. Pada saat mudhun lemah anak diletakkan di dalam 
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kurungan ayam yang berisi beberapa barang seperti perhiasan, buku, beras, dan 

barang lainnya. Anak yang berada di dalam kurungan ayam disuruh memilih 

barang yang dipercaya melambangkan masa depan anak. Apabila anak memilih 

perhiasan dipercaya mendapatkan kekayaan di masa depannya, apabila anak 

memilih buku dipercaya akan menjadi seseorang yang pandai, dan apabila anak 

memilih beras dipercaya akan menjadi seseorang yang selalu berkecukupan 

sandang dan pangan. 

Selain itu, di Jawa pemberian nama dipercaya dapat mempengaruhi 

kehidupan dan masa depan seseorang. Pada saat seseorang sering sakit-sakitan 

dan sering dilanda musibah akan mengganti namanya karena musibah tersebut 

dipercaya akibat dari keabotan jeneng. Nama yang berat di sini bukan berarti 

nama yang terlalu panjang tetapi nama tersebut memiliki makna yang terlalu 

tinggi sehingga seseorang tidak dapat menopang nama yang dimiliki. Sebuah 

nama dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang.  

Nama kerap kali menjadi wujud doa orangtua. Banyak orang percaya 

bahwa nama akan mengantarkan seseorang ke masa depan. Nama yang berisi doa 

yang baik akan membawa seseorang kepada masa depan yang baik pula. Doa 

selalu mengiringi kehidupan manusia. Dari saat manusia masih dalam kandungan, 

orangtua selalu memanjatkan doa. Hingga saat seseorang meninggal dunia pun, 

doa masih dipanjatkan. Doa tidak pernah putus dari kehidupan manusia. Doa juga 

merupakan sebuah bentuk percaya dan berserah diri kepada Tuhan karena 

manusia tidak percaya diri dengan semua yang dialami. Manusia menaruh harapan 

melalui doa tersebut. 
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 Pada saat ini, banyak orang yang lupa memanjatkan doa. Di era modern 

semua orang sibuk mencapai tujuan dan kebahagiaan. Banyak orang yang lupa 

bahwa dengan doa seseorang akan lebih kuat menghadapi segala cobaan. Nama 

Senja merupakan salah satu contoh nama dengan doa yang sederhana. Tetapi 

melalui nama tersebut terlihat bahwa orangtua dari Senja sangat mencintai Senja 

sehingga nama yang diberikan berisi doa-doa. Doa tersebut juga merupakan 

bentuk cinta kepada Tuhan. 

 Banyak orang yang menginginkan kehadiran anak untuk mengisi sebuah 

pernikahan. Kehadiran anak memberikan kebahagiaan baru bagi sebuah keluarga. 

Maka dari itu, kehadiran anak yang ditunggu-tunggu tersebut diiringi dengan doa-

doa sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. 

 Nama sebagai pengingat dan doa ini merupakan salah satu bentuk 

ketidakpercayaan diri orangtua terhadap masa depan anak. Melalui nama tersebut, 

orangtua menaruh harapan agar masa depan anak menjadi lebih baik. Jadi, 

kepercayaan bahwa nama akan berpengaruh terhadap masa depan anak dapat 

memberikan kekuatan dan keberanian bagi orangtua yang khawatir terhadap masa 

depan anaknya.  

Selain nama-nama tersebut, terdapat tokoh-tokoh yang mendapatkan 

sebuah nama julukan dari tokoh lainnya, yaitu Lelaki Kolibri dalam cerpen 

“Perempuan Senja”, Lelaki yang Membelah Bulan dalam cerpen “Lelaki yang 

Membelah Bulan”, dan Penari Hujan dalam cerpen “Penari Hujan”. Seperti yang 

telah disebutkan pada bab sebelumnya, julukan Lelaki Kolibri dalam cerpen 

“Perempuan Senja” memiliki hubungan dengan kelebihan dan kekurangan yang 
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dimiliki oleh burung kolibri. Julukan Lelaki yang Membelah Bulan dalam cerpen 

“Lelaki yang Membelah Bulan” memiliki hubungan dengan mukjizat yang 

dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu dapat membelah bulan. Mukjizat tersebut 

digunakan untuk membuktikan kepada orang-orang kafir Quraisy tentang 

kebenaran Islam sehingga mereka mereka dapat percaya dan masuk ke agama 

Islam. Separuh cahayanya yang hilang pun berkaitan dengan hubungan lelaki dan 

perempuan. Julukan Penari Hujan diberikan kepada seseorang yang selalu menari 

saat turun hujan.  

Tabel 7 

Makna konotasi “Julukan dari tokoh lain” 

Penanda 

Julukan. 

Petanda 

Nama yang diberikan 
berdasarkan 

keistimewaan atau ciri 
khas yang dimiliki 

seseorang. 

 

Tanda denotatif 

Julukan dari tokoh lain. 
Penanda konotatif 

Julukan menunjukkan kedekatan 
tokoh yang satu dengan yang lainnya. 

Petanda konotatif 

Julukan menunjukkan penilaian 
seseorang. 

Tanda konotatif 

Julukan merupakan cerminan dari hubungan yang dijalani manusia dengan 
manusia lainnya yang menunjukkan adanya kedekatan khusus antara 

pemberi nama dan yang diberi nama. 
 
 Julukan kerap kali diberikan kepada orang-orang terdekat. Misalnya, 

seseorang yang memberikan julukan kepada kekasih, sahabat, teman, atau bahkan 

kepada anak. Julukan tersebut menunjukkan adanya kedekatan antara pemberi 

nama dan yang diberi nama. Julukan bisa dikatakan sebagai panggilan sayang dari 

seseorang kepada orang yang dirasa dekat. Panggilan sayang itu kerap kali berupa 
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ejekan namun orang yang diberi julukan tersebut tidak pernah marah. Fenomena 

ini juga dialami oleh Raditya Dika yang ditunjukkan melalui filmnya. Kekasihnya 

pernah memberi ia julukan Kambing. Kambing bukanlah julukan yang terdengar 

enak didengar. Namun Raditya Dika senang dipanggil demikian karena julukan 

tersebut bukan sekedar ejekan. Julukan tersebut merupakan tanda kedekatan 

sehingga pemberi nama dan yang diberi nama dapat mengerti ciri-ciri satu sama 

lain. Julukan biasanya diberikan sesuai dengan kebiasaan atau ciri khas dari 

seseorang. 

Fenomena memberi julukan kepada orang yang dirasa dekat juga 

dihadirkan dalam kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan ini. Julukan 

Penari Hujan diberikan oleh Perempuan Hujan, kekasihnya. Julukan tersebut 

diberikan berdasarkan kegemaran tokoh Penari Hujan yang selalu menari di saat 

hujan. Julukan yang diberikan Perempuan Hujan ini menunjukkan bahwa 

Perempuan Hujan sangat mengenal dirinya. Julukan Lelaki Kolibri pada cerpen 

“Perempuan Senja” diberikan oleh tokoh Senja kepada kekasihnya. Tokoh Senja 

memberikan julukan Lelaki Kolibri karena pada saat pertama kali bertemu, lelaki 

tersebut memberikannya sebuah sapu tangan bergambar burung kolibri. Julukan 

tersebut diberikan berdasarkan hal yang berkesan diantara mereka. Julukan Lelaki 

yang Membelah Bulan  pada cerpen “Lelaki yang Membelah Bulan” diberikan 

oleh tokoh pelacur kepada lelaki yang memberi harapan padanya. Sama halnya 

dengan julukan Lelaki Kolibri, julukan Lelaki yang Membelah Bulan ini juga 

diberikan berdasarkan hal yang paling berkesan dalam pertemuannya dengan 

tokoh pelacur. 
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Julukan-julukan tersebut diberikan melalui penilaian dan kesan dari tokoh-

tokoh tersebut. Julukan yang terdapat pada kumpulan cerpen ini menunjukkan 

bahwa julukan diberikan sebagai bentuk kedekatan antara pemberi dan penerima 

julukan. Julukan juga kerap kali digunakan sebagai panggilan sayang dari 

seseorang. Julukan biasanya berdasarkan ciri khas, prestasi, kejelekan, atau 

bahkan pengalaman yang dialami kedua belah pihak. 

Selain melalui penggunaan nama dan julukan tokoh, senandung ibu dalam 

cerpen “Rongga” juga menunjukkan kedekatan antara manusia satu dengan 

manusia lainnya. Senandung ibu ini menunjukkan kedekatan batin antara ibu dan 

anak. 

Tabel 8 

Makna konotasi “Senandung Ibu” 

Penanda 

Senandung ibu. 

Petanda 

Nyanyian atau alunan 
lagu dengan suara 

lembut untuk 
menidurkan bayi. 

 

Tanda denotatif 

Senandung ibu. 
Penanda konotatif 

Nyanyian yang dialunkan ibu kepada 
bayi sebagai bentuk kedekatan dan 

pemberian nafas spiritual. 

Petanda konotatif 

Kedekatan ibu dan anak. 

Tanda konotatif 

Senandung ibu menjadi salah satu bentuk doktrin yang diberikan kepada 
anak semenjak kecil agar pemikiran yang diinginkan oleh ibu akan sampai 

kepada anak hingga dewasa. 
 
Senandung ibu untuk anak-anaknya merupakan salah satu bentuk 

kedekatan batin antara ibu dan anak. Kedekatan batin ini secara tidak langsung 

memberikan nafas spiritual kepada ibu dan anak tersebut. Pada kumpulan cerpen 
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Lelaki yang Membelah Bulan ini, senandung yang muncul dalam cerpen 

“Rongga” disebut dengan senandung kesedihan. Senandung ini digunakan untuk 

memberi pemikiran kepada anak-anak untuk takut dengan kesedihan. Ketakutan 

tentang kesedihan ini diberikan sejak kecil sehingga ketakutan tersebut berkesan 

mendalam di benak mereka. Jadi, secara tidak langsung senandung tersebut 

sebenarnya tidak hanya untuk menidurkan atau menenangkan anak saja. 

senandung tersebut bisa digunakan sebagai doktrin ibu agar pemikiran anak sesuai 

dengan apa yang dipikirkan oleh ibunya.  

Senandung ini juga muncul di dalam masyarakat Jawa. Menurut Mulyana 

(2006: 2), sejak kecil anak-anak Jawa didekatkan oleh orangtua dan 

lingkungannya dengan nafas spiritual dengan cara didendangkan lagu-lagu atau 

tembang-tembang Macapat yang dapat memberikan pengaruh kepada jiwa dan 

pikiran anak-anak Jawa setelah dewasa. Senandung ibu kepada anak-anaknya 

tidaklah sekedar untuk menenangkan atau menidurkan anak. Senandung tersebut 

memuat nafas spiritual yang dapat mempengaruhi jiwa dan pemikiran anak-anak 

tersebut hingga dewasa. Hal inilah yang membuat anak-anak Jawa dulu kerap kali 

memiliki pemikiran yang sejalan dengan orangtua termasuk ibunya. Pada saat ini, 

banyak ibu yang lebih sibuk dengan kegiatan di luar dan jarang memberikan 

senandung untuk anaknya saat tidur. Oleh karena itu, muncul banyak pemikiran 

yang berbeda diantara ibu dan anak. Hal ini juga diakibatkan dari kurang 

tersalurkannya ikatan batin dari ibu dan anak tersebut. 

Selain melalui hubungan ibu dan anak, hubungan manusia dengan manusia 

lainnya juga muncul dalam kedudukan laki-laki dan perempuan. Seperti yang 
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telah dianalisis pada bab sebelumnya, laki-laki dalam cerpen “Pemburu Air Mata” 

sempat menunjukkan bahwa laki-laki ingin berada di atas perempuan. Laki-laki 

tidak ingin disamakan dengan perempuan. Pada cerpen ini ditunjukkan bahwa 

laki-laki yang semula bekerja memburu air mata menjadi tidak mau memburu air 

mata lagi. Akibat perkataan laki-laki perantauan yang kembali ke desa tersebut, 

para laki-laki di desa tersebut tidak mau menangis lagi. Tangisan hanya 

diperuntukkan bagi perempuan. Semenjak saat itu, hanya perempuan yang 

bekerja. Para perempuan menjadi satu-satunya pemasok bahan baku dari air mata 

tersebut. Tidak hanya itu, para lelaki tersebut juga tidak mau membantu para 

perempuan dalam mengurus hal-hal yang dianggap sebagai tugas perempuan.  

Tabel 9 

Makna konotasi “Kedudukan Laki-laki dan Perempuan Melalui Air Mata” 

Penanda 

Kedudukan 
laki-laki dan 
perempuan. 

Petanda 

Tingkatan martabat 
laki-laki yang berada 
di atas perempuan.  

Tanda denotatif 

Kedudukan laki-laki dan perempuan 
melalui air mata. 

Penanda konotatif 

Kedudukan laki-laki yang berada di 
atas perempuan, salah satunya 

ditunjukkan melalui tangisan yang 
selalu dikaitkan dengan perempuan. 

Petanda konotatif 

Realitas dan pemikiran dalam 
masyarakat. 

Tanda konotatif 

Beberapa pemikiran dalam masyarakat secara tidak langsung masih 
meletakkan perempuan sebagai orang lemah dan berada di bawah laki-laki. 

 
Pada cerpen “Pemburu Air Mata” ini, para lelaki tidak mau menangis 

karena tangisan dianggap sebagai cerminan dari orang lemah dan tangisan 

tersebut hanya diperuntukkan bagi perempuan. Perempuan selalu dikaitkan 
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dengan sosok yang memiliki hati yang peka dan lembut sehingga tangisan pun 

kerap kali dikaitkan dengan perempuan. Hal ini secara tidak langsung 

menunjukkan bahwa laki-laki tidak ingin disamakan dengan perempuan.  

Tokoh laki-laki tidak ingin terlihat lebih lemah atau sama lemahnya 

dengan perempuan. Maka dari itu, laki-laki jarang menunjukkan tangisan dan air 

mata. Mereka percaya bahwa laki-laki yang menangis merupakan laki-laki yang 

sama lemahnya dengan perempuan. Tangisan hanya diperuntukkan bagi orang-

orang yang berhati lembut seperti perempuan. Keinginan tersebut secara tidak 

langsung juga menunjukkan bahwa laki-laki ingin terlihat lebih kuat daripada 

perempuan dan laki-laki ingin berada di atas perempuan. Hal ini juga 

menunjukkan adanya dorongan dari dalam diri laki-laki untuk berada di atas 

perempuan. Dorongan tersebut juga dipengaruhi oleh kedudukan laki-laki di 

dalam keluarga. Laki-laki menjadi seorang kepala keluarga. Sebagai kepala 

keluarga, laki-laki memiliki tanggung jawab kepada keluarganya. Oleh karena itu, 

laki-laki tidak ingin terlihat lemah dihadapan perempuan.  

Pemikiran yang berada dalam masyarakat tersebut secara tidak langsung 

mempengaruhi hubungan laki-laki dan perempuan. Perempuan selalu ditunjukkan 

sebagai pihak yang lemah dan laki-laki lebih kuat daripada perempuan. 

Akibatnya, ada beberapa perbedaan yang muncul diantara laki-laki dan 

perempuan. Walaupun perempuan sudah dapat memiliki hak yang sama dengan 

laki-laki, namun masih ada beberapa hal seperti tangisan tersebut yang secara 

tidak langsung membedakan antara laki-laki dan perempuan.  
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Hubungan manusia dengan manusia lainnya yang ditunjukkan dengan 

pemberian nama, julukan, senandung kesedihan, serta kedudukan laki-laki dan 

perempuan tersebut menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan. 

Hubungan yang dijalani oleh sesama manusia itu dapat membantu mengenal 

perihal cinta. Adlin (2007: XXVIII) mengatakan bahwa cinta yang tumbuh 

diantara sesama manusia, pada akhirnya dapat membantu seseorang dalam 

mengidentifikasi cinta kepada Tuhan. Jadi, spiritualitas juga dapat diperoleh 

melalui hubungan sesama manusia. 

Pada saat menjalin hubungan dengan sesama manusia, manusia mengalami 

banyak pengalaman hidup. Melalui pengalaman tersebut, manusia dapat lebih 

mengerti arti dari kehidupan yang sebenarnya. Hal tersebut dapat membantu 

dalam proses perjalanan menuju spiritualitas menuju Tuhan. Melalui pemberian 

nama sebagai pengingat dan doa hubungan sesama manusia dapat membantu 

dalam pengenalan cinta kepada Tuhan. Julukan dan senandung kesedihan 

memberikan kedekatan yang lebih antara satu manusia dengan manusia yang 

lainnya. Kedekatan tersebut juga dapat membantu dalam pengenalan cinta kepada 

Tuhan. 

 Selain melalui hubungan manusia dengan sesama manusia, terdapat 

spiritualitas yang hadir melalui hubungan manusia dengan alam. Manusia sangat 

membutuhkan alam yang memberikan kehidupan bagi manusia. Oleh karena itu, 

pada bagian selanjutnya dianalisis spiritualitas melalui hubungan manusia dengan 

alam. 
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3.3 Spiritualitas Melalui Hubungan Manusia dengan Alam  

 Alam memiliki andil dalam memperoleh perjalanan spiritualitas. Menurut 

Himawan (2007: 11), alam material merupakan ujung paling jauh dan gelap dalam 

skema penciptaan, tapi padanya masih kita dapati berbagai jejak atau tanda dari 

bentuk alam yang lebih tinggi. Jadi, alam menjadi tangga pendakian dalam 

perjalanan menuju Tuhan. Banyak kepercayaan yang berhubungan dengan alam. 

Misalnya, pemujaan yang dilakukan di pohon yang dianggap keramat dengan cara 

memberikan sesajian pada saat-saat tertentu atau bahkan petani yang merayakan 

hari panen dengan cara melakukan ritual khusus dan memberikan sesajian sebagai 

bentuk rasa syukur terhadap segala rizeki yang diperoleh melalui alam. 

Bersatunya manusia dengan alam mempermudah perjalanan spiritual. Hal ini juga 

terlihat melalui hutan Gembira pada cerpen “Rongga”. Di hutan itu terdapat salah 

satu pohon yang tokoh Kemplu percaya merupakan tempat bersemayam 

keluarganya yang hilang.  

Tabel 10 

Makna konotasi “Pohon Keramat” 

Penanda 

Pohon. 

Petanda 

Tumbuhan yang 
berbatang keras dan besar. 

  

Tanda denotatif 

Pohon keramat. 
Penanda konotatif 

Pohon yang dipercaya dihuni oleh 
arwah dari nenek moyang atau 

keluarga yang sudah meninggal. 

Petanda konotatif 

Kepercayaan kepada sebuah 
pohon. 

Tanda konotatif 

. Kepercayaan tentang pohon keramat membawa dampak positif terutama 
alam yang dapat lebih terjaga dari tangan jahat manusia. 
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Pohon kerap kali dihubungkan dengan hal-hal yang mistis. Beberapa jenis 

hantu kerap kali dikaitkan dengan pohon. Di Indonesia misalnya, pohon bambu 

dipercaya menjadi tempat yang didiami oleh Kuntilanak dan pohon beringin 

merupakan tempat yang didiami oleh Genderuwo.  

Tidak hanya dipercaya menjadi tempat para hantu, pohon juga dipercaya 

menjadi tempat bersemayamnya roh nenek moyang. Sehingga beberapa orang 

menaruh berbagai sesajian untuk menghormati arwah nenek moyang tersebut. Hal 

ini juga ditunjukkan melalui cerpen “Rongga”. Salah satu pohon di Hutan 

Gembira dipercaya oleh tokoh Kemplu mejadi tempat bersemayamnya roh 

keluarganya. Jadi, pohon di Hutan Gembira ini mencerminkan kepercayaan 

masyarakat tentang kemistisan pohon. Melalui kepercayaan tersebut, masyarakat 

justru bisa lebih menghargai alam. Kepercayaan tersebut membuat orang takut 

untuk “mengganggu” pohon tersebut, misalnya menebang pohon. Kepercayaan ini 

secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelestarian alam. 

 Selain latar tempat yang berhubungan dengan hal mistis tersebut, terdapat 

cerpen-cerpen yang berlatar di taman. Pada cerpen “Rongga”, Hutan Gembira 

berubah menjadi Taman Air Mata. Kesan mistis dan menakutkan yang ada pada 

Hutan Gembira disulap menjadi sebuah tempat rekreasi yang dikunjungi oleh 

banyak orang. Pada cerpen “Lampion Merah Bergambar Phoenix” terdapat taman 

yang digunakan sebagai tempat rekreasi. Taman tersebut menjadi tempat 

diselenggarakannya festival lampion. Pada cerpen “Sebuah Pagi dan Seorang 

Lelaki Mati” terdapat taman yang menjadi tempat bertemunya tokoh pelacur tua 

dengan pencabut nyawa.  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

AISYAH YUSDIYANI



101 
 

 
 

Tabel 11 

Makna konotasi “Taman” 

Penanda 

Taman. 

Petanda 

Kebun yang ditanami 
dengan bunga-bunga, 

biasanya dijadikan 
sebagai ruang publik, dan 
menjadi salah satu tempat 

hiburan keluarga.  

 

Tanda denotatif 

Taman. 
Penanda konotatif 

Taman yang digunakan sebagai tempat 
meluapkan kesedihan, kebahagiaan, dan 

harapan. 

Petanda konotatif 

Tempat yang memberikan 
kenyamanan. 

Tanda konotatif 

Taman yang memiliki ikatan batin dengan perasaan manusia bisa 
menyadarkan tentang pentingnya menjaga alam. 

 
 Taman sebagai tempat rekreasi dan hiburan keluarga secara tidak langsung 

menjadi tempat yang digunakan untuk meluapkan perasaan. Kebahagiaan dan 

kesedihan kerap kali terlihat di tempat ini. Banyak orang yang sejenak 

melepaskan kejenuhan dan segala beban yang dirasakan di taman. Taman menjadi 

tempat yang memberikan kenyamanan bagi siapa saja. Berbagai kenangan hadir 

dari taman tersebut. 

 Pada cerpen “Rongga”, Taman Air Mata merupakan cerminan dari tempat 

untuk meluapkan perasaan. Orang-orang yang mengunjungi Taman Air Mata 

ingin merasakan kesedihan dan air mata. Pada cerpen “Lampion Merah 

Bergambar Phoenix”, taman menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang 

ingin memanjatkan harapan mereka. Taman juga menjadi tempat kenangan antara 

tokoh “aku” dan Roris karena di taman itulah mereka saling bertemu. Pada cerpen 
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“Sebuah Pagi dan Seorang Lelaki Mati”, taman menjadi tempat bertemunya tokoh 

pelacur tua dan pencabut nyawa yang sama-sama kesepian dan membutuhkan 

teman untuk mengobrol. Melalui obrolan tersebut, tokoh pelacur tua mendapatkan 

semangat hidupnya. 

 Taman yang merupakan buatan manusia, dibuat sesuai dengan keinginan 

manusia. Segala hal yang berada di taman memang ditujukan bagi kenyamanan 

bagi pribadi atau pun masyarakat lainnya. Maka dari itu, keindahan taman kerap 

kali memberikan kenyamanan bagi seseorang. Ikatan batin yang hadir melalui 

taman dan manusia menunjukkan bahwa adanya hubungan spiritual antara 

manusia dengan alam. Keindahan taman memberikan kenyamanan dan kesan 

tersendiri di hati manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktu di taman 

bersama keluarga atau pun orang-orang terdekat. Bahkan saat ini paling tidak 

setiap minggu pagi, orang-orang pergi ke taman. Hal ini terlihat di Taman 

Bungkul Surabaya. Setiap Minggu pagi terdapat acara Car Free Day sehingga 

banyak orang yang mengunjungi Taman Bungkul Surabaya. Kegiatan ini selain 

menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat, juga menjadi sebentuk menghargai 

alam. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat juga mengurangi polusi udara yang 

diakibatkan oleh kendaraan bermotor.  Melalui acara tersebut, dapat menyadarkan 

manusia tentang menjaga kelestarian alam yang sangat mempengaruhi kehidupan 

manusia. Setiap hal yang dimiliki oleh alam memberi kehidupan bagi manusia 

sekecil apapun itu, termasuk udara. 

 Spiritualitas melalui hubungan manusia dengan alam tidak hanya muncul 

di balik latar tempat dalam kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan. 
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Spiritualitas juga muncul melalui tarian-tarian yang ditujukan sebagai rasa syukur 

terhadap alam. Pada cerpen “Penari Hujan” terdapat tarian yang ditarikan oleh 

sepasang kekasih di saat hujan sebagai bentuk rasa syukur terhadap karunia hujan. 

Tarian tersebut bernama tarian hujan. 

Tabel 12 

Makna konotasi “Tarian Hujan” 

Penanda 

Tarian. 

Petanda 

Jenis tari, gerakan 
badan yang berirama 
dan biasanya diiringi 

dengan musik. 
 

Tanda denotatif 

Tarian hujan. 
Penanda konotatif 

Tarian yang dilakukan dengan penuh 
kebahagiaan di saat hujan dengan 

cara menengadahkan tangan ke langit 
dan tubuh berputar mengikuti irama 

hujan. 

Petanda konotatif 

Kontak batin dengan alam. 

Tanda konotatif 

Tarian hujan merupakan salah satu bentuk dari kontak batin manusia 
terhadap alam. 

 
 Tarian merupakan sebuah gerakan yang berirama dan setiap gerakannya 

memiliki arti-arti tertentu. Tarian hujan ini dilakukan oleh tokoh Perempuan 

Hujan dan Penari Hujan dengan cara menengadahkan tangan ke langit dan tubuh 

berputar mengikuti irama hujan. Tarian yang dilakukan dengan cara memutar 

tubuh juga dilakukan pada tarian sufi. Gerakan pada tarian ini adalah berputar 

melawan arah jarum jam dengan tangan kanan menghadap ke atas dan tangan kiri 

menghadap ke bawah. Pada saat melakukan putaran, kaki kiri digunakan sebagai 

pijakan dan kaki kanan untuk berputar. Tarian yang terlihat sederhana ini 

sebenarnya cara penari mengingat Tuhan. Di setiap putaran tersebut, penari 
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menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Lama dari tarian ini tidak ada batasannya 

karena lama tarian tergantung proses mengingat Tuhan yang dilakukan oleh 

penari itu sendiri. Sama halnya dengan tarian sufi, tarian hujan juga merupakan 

bentuk syukur kepada Tuhan atas karunia hujan.  

Tarian hujan dalam cerpen “Penari Hujan” memiliki makna yang berhubungan 

dengan alam. Tarian hujan ditarikan setiap turun hujan sebagai bentuk rasa syukur 

terhadap kehadiran hujan bagi kehidupan. Hujan merupakan salah satu berkah 

yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Tanpa kehadiran hujan, akan 

ada kekeringan dimana-mana. Bahkan tanaman pun hidup karena kehadiran hujan. 

Hujan membawa energi bagi setiap tanaman. Walaupun terkadang hujan terkesan 

menakutkan, hujan tetap membawa kehidupan bagi seluruh makhluk di bumi. 

Tarian ini merupakan salah satu bentuk interaksi manusia terhadap alam yang 

memberikan kehidupan.  

 Tarian bukan hanya gerakan tanpa makna. Tarian menjadi sarana dalam 

menunjukkan dan menggambarkan perasaan yang sedang dialami seseorang. 

Tarian hujan menggambarkan rasa syukur terhadap alam dan kehidupan. Jadi, 

melalui tarian tersebut secara tidak langsung manusia melakukan kontak batin 

dengan alam. Manusia mensyukuri segala sesuatu yang diberikan alam padanya 

termasuk kehidupan yang dimiliki.  

 Selain melalui latar tempat dan tarian, pengungkapan rasa syukur terhadap 

alam juga dihadirkan melalui penghormatan kepada matahari dalam cerpen 

“Pemburu Air Mata”. Penghormatan itu ditunjukkan oleh para lelaki dalam cerpen 
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tersebut dengan cara membungkukkan badan menghadap ke barat setiap 

menjelang senja.  

Tabel 13 

Makna konotasi “Penghormatan Kepada Matahari” 

Penanda 

Penghormatan 
kepada matahari. 

Petanda 

Pemberian hormat 
kepada matahari.  

Tanda denotatif 

Penghormatan kepada matahari. 
Penanda konotatif 

Rutinitas yang dilakukan masyarakat 
untuk menghormati matahari. 

Petanda konotatif 

Kebudayaan dan 
kepercayaan. 

Tanda konotatif 

Penghormatan kepada matahari merupakan cerminan dari kebudayaan dan 
kepercayaan di masyarakat yang dilakukan demi mensyukuri kehidupan.  

  
Penghormatan kepada matahari memiliki hubungan dengan beberapa 

kepercayaan masyarakat. Di Jepang misalnya, penghormatan kepada matahari 

dilakukan akibat adanya kepercayaan bahwa kaisar Jepang merupakan keturunan 

dari Dewa Matahari. Penghormatan ini sekaligus menjadi penghormatan kepada 

sang kaisar. Melalui penghormatan kepada matahari ini terlihat kebudayaan dan 

juga sejarah yang ada di dalam masyarakat. 

 Pada cerpen “Pemburu Air Mata”, penghormatan kepada matahari juga 

tidak sekedar penghormatan kepada alam saja. Penghormatan tersebut dilakukan 

karena mereka percaya seluruh alam raya sedang menangis sejadi-jadinya saat 

matahari mulai membakar kaki langit dengan ujung-ujung lidah apinya. Hal 

tersebut berhubungan dengan rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat di sana 

yang mencari air mata untuk dijadikan bahan dasar apapun. Rasa syukur terhadap 

air mata dan alam membuat mereka melakukan penghormatan tersebut. Jadi, 
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melalui penghormatan matahari tersebut ada budaya yang mendukung dan 

penghormatan tersebut dilakukan demi mensyukuri kehidupan.  

Selain melalui latar tempat, tarian, dan sebuah penghormatan kepada 

matahari, spiritualitas juga muncul dari latar waktu senja. Waktu senja 

berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap langit di saat senja yang 

warnanya kerap kali diidentikkan dengan setan. Hal ini ditunjukan melalui cerpen 

“Rongga”. Waktu senja merupakan waktu paling menakutkan bagi mereka karena 

banyak godaan saat senja yang dapat memancing luapan kesedihan yang selama 

ini mereka pendam. Selain itu, senja juga muncul melalui cerpen “Perempuan 

Senja”. Berbeda dengan cerpen “Rongga”, dalam cerpen “Perempuan Senja” 

waktu senja menggambarkan asal usul dari kelahiran tokoh Senja. 

Tabel 14 

Makna konotasi “Senja” 

Penanda 

Senja. 

Petanda 

Hari setengah gelap 
sebelum matahari 

terbenam .  

Tanda denotatif 

Senja. 
Penanda konotatif 

Senja dengan penggambaran langit 
yang berwarna kemerahan dipercaya 

berkaitan dengan kepercayaan tentang 
kemunculan setan dan berkaitan 

dengan kelahiran maupun kehidupan 
tokoh Senja. 

Petanda konotatif 

Kepercayaan dalam 
masyarakat. 

Tanda konotatif 

Deskripsi langit saat senja menunjukkan adanya kuasa langit yang dapat 
mempengaruhi kehidupan manusia sehingga manusia merasa takut dengan 

tanda alam tersebut. 
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Senja kerap kali dihubungkan dengan kepercayaan yang berada dalam 

masyarakat. Kepercayaan tersebut muncul melalui penggambaran langit di saat 

senja. Warna kemerahan pada langit tersebut kerap kali dikaitkan dengan 

kemunculan setan sehingga beberapa orang yang tidak mau keluar pada saat senja. 

Senja selalu dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh. Seseorang yang keluar di 

saat senja dipercaya akan mengalami musibah. Misalnya, seseorang yang 

berpergian di saat senja dipercaya akan mengalami sebuah kecelakaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara manusia dengan penggambaran langit 

di saat senja. Langit yang terlihat seperti marah membuat beberapa orang merasa 

takut. Ketakutan terhadap alam yang dipercaya memiliki kuasa terhadap 

kehidupan manusia tersebut menunjukkan adanya kekuatan alam yang 

mempengaruhi kehidupan manusia.  

 Spiritualitas melalui hubungan manusia dengan alam kerap muncul di 

dalam masyarakat terutama di Indonesia. Banyak kepercayaan yang dapat 

menghubungkan batin manusia dengan alam, seperti pohon keramat, tarian untuk 

alam, dan penghormatan kepada matahari. Selain itu juga terdapat tempat-tempat 

dan waktu yang sangat berhubungan dengan spiritualitas yang menghubungkan 

manusia dengan alam. Spiritualitas hadir di sekitar manusia bahkan melalui 

hubungan manusia terhadap alam pun terdapat spiritualitas yang dapat lebih 

mendekatkan diri manusia dengan Tuhan. Melalui hubungan manusia dengan 

alam tersebut, manusia dapat bersyukur dengan karunia Tuhan bahwa Tuhan 

memberikan manusia kehidupan melalui alam. Sekecil apapun yang terdapat di 

alam sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. 
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 Spiritualitas melalui hubungan manusia dengan pribadi manusia itu 

sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia 

dengan alam pada akhirnya menunjukkan adanya hubungan manusia dengan 

Tuhan. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya dianalisis spiritualitas melalui 

hubungan manusia dengan Tuhan. 

 

3.2 Spiritualitas Melalui Hubungan Manusia dengan Tuhan  

 Jalan spiritualitas beranekaragam dan yang paling utama adalah hubungan 

manusia dengan Tuhan. Spiritualitas di Timur masih terikat dengan agama dan 

kepercayaan. Pada bab sebelumnya sudah diidentifikasi kepercayaan tentang 

lampion merah yang merupakan simbol dari harapan dalam cerpen “Lampion 

Merah Bergambar Phoenix”. Lampion merah yang dilarungkan oleh masyarakat 

dalam cerpen tersebut digunakan sebagai alat untuk menyampaikan harapan.  

Tabel  15 

Makna konotasi “Lampion Merah” 

Penanda 

Lampion 
Merah. 

Petanda 

Lentera yang 
terbuat dari kertas 
berwarna merah.  

Tanda denotatif 

Lampion Merah. 
Penanda konotatif 

Lampion berwarna merah yang 
dipercaya dapat mengabulkan 

harapan. 

Petanda konotatif 

Kepercayaan masyarakat Cina. 

Tanda konotatif 

Harapan sebagai bentuk dari ketidakpercayaan diri seseorang dapat 
membuat seseorang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. 
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Harapan merupakan sesuatu yang dipercaya dapat menguatkan dan memberi 

semangat lebih bagi seseorang. Pada cerpen “Lampion Merah Bergambar 

Phoenix”, harapan tersebut digambarkan melalui lampion merah. Tokoh “aku” 

yang mengajarkan para pelacur untuk membuat lampion merah juga menjadi salah 

satu bentuk pemberian pembelajaran mengenai harapan sehingga para pelacur 

tersebut memiliki harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Lampion merupakan 

simbol harapan yang membawa masyarakat untuk lebih optimis mencapai tujuan 

mereka. Kepercayaan terhadap lampion merah identik dengan masyarakat Cina 

yang disetiap perayaan tahun baru misalnya, selalu dikaitkan dengan lampion dan 

merah. Berbagai tempat yang mayoritas adalah masyarakat Cina akan dihiasi 

dengan lampion berwarna merah.  

Lampion merah merupakan simbol dari harapan, keberuntungan, dan 

kemakmuran bagi masyarakat Cina. Melalui lampion tersebut, dipercaya ada 

dewa-dewa atau zat yang lebih tinggi yang akan mengabulkan setiap permohonan 

yang dilarungkan bersama lampion tersebut.  

Kepercayaan ini menunjukkan spiritualitas di Timur yang masih identik 

dengan kedekatan manusia dengan zat yang lebih tinggi. Ketika seseorang 

merasakan keputusasaan, harapan merupakan salah satu hal yang dapat 

membangkitkan semangat. Harapan sangat dibutuhkan dalam menjalankan hidup. 

Jadi, lampion merah merupakan cerminan dari orang-orang yang selalu 

menginginkan adanya harapan. Orang-orang yang tidak percaya diri dengan 

kemampuan yang dimiliki sehingga perlu adanya bantuan sebuah harapan demi 

membangkitkan semangat dan percaya diri tersebut.  
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Selain melalui lampion merah, hubungan manusia dengan Tuhan dalam 

kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan juga digambarkan melalui peti 

mati. Pada cerpen “Peti Mati” terdapat tokoh lelaki tua dan ketua RT yang 

digambarkan sebagai tokoh yang berpengaruh akibat kematian yang mereka 

alami. Sebelum meninggal, mereka memberikan amanat agar mayatnya 

dimasukkan ke dalam peti sebelum dikuburkan. Ternyata mayat mereka tidak 

dapat dimasukkan ke dalam peti mati sehingga menimbulkan kehebohan dan 

kepercayaan yang berkaitan dengan azab.  

Tabel 16 

Makna konotasi “Azab” 

Penanda 

Azab. 

Petanda 

Siksa Tuhan yang 
diganjarkan 

kepada manusia 
yang melanggar 
larangan agama. 

 

Tanda denotatif 

Azab. 
Penanda konotatif 

Sesuatu yang dipercaya terjadi 
akibat ulah manusia di dunia dan 

terkadang dihubungkan dengan hal-
hal mistis. 

Petanda konotatif 

Salah satu bentuk kepercayaan 
masyarakat Indonesia yang 

berhubungan dengan agama. 

Tanda konotatif 

Azab merupakan pembuktian dari Tuhan yang menimbulkan ketakutan 
sekaligus harapan yang selama ini diinginkan oleh manusia. 

 
 Fenomena tentang peti mati ini kerap kali muncul di dalam masyarakat 

terutama di Indonesia. Hal serupa muncul melalui mayat yang tidak bisa 

dimasukkan di dalam liang kubur. Mayat tersebut seolah semakin panjang 

sehingga seberapa pun besar liang kubur tersebut, mayat tidak akan muat. 
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Fenomena semacam ini dikenal dengan nama azab yang dipercaya sebagai 

hukuman atas perbuatan mayat tersebut di dunia. 

 Adlin (2007: XXIII) mengatakan bahwa masyarakat Indonesia 

mempercayai azab menjadi sesuatu yang spiritual dan harus hadir secara lahiriah 

sebagai bukti ajaran agama. Hal ini terlihat dari banyaknya film tentang azab 

kubur. Seperti pada cerpen “Peti Mati”, ada azab yang mengakibatkan tubuh 

seorang mayat seolah-olah semakin memanjang ketika akan dimasukkan ke dalam 

liang kubur. Selain itu, ada juga azab yang mengakibatkan tubuh seorang mayat 

menjadi sangat berat sehingga berapa pun orang yang membopong mayat tersebut, 

tidak akan kuat membopongnya. Ada banyak azab yang digambarkan dalam film-

film bernuansa hidayah tersebut. Film-film bernuansa hidayah dan islami tersebut 

sempat marak ditayangkan di televisi. Film tersebut menguatkan pemahaman 

masyarakat tentang bukti ajaran agama bahwa apa yang dilakukan manusia di 

dunia akan mendapatkan ganjaran. Hal tersebut menurut Adlin (2007: XXIII) 

menjadi terlalu menyakitkan bagi bangsa kita seandainya ada peristiwa seseorang 

koruptor yang ketika kematiannya tidak ada satu pun tanda-tanda dari azab. 

Fenomena tentang azab yang sedang digandrungi masyarakat inilah yang 

kemudian dimanfaatkan oleh pihak industri. Pada cerpen “Peti Mati” ditandai 

dengan munculnya berbagai media televisi yang berlomba-lomba membuat 

program misteri berdasarkan fenomena azab tersebut. Bahkan partai politik ikut 

berkampanye melalui fenomena azab tersebut.  

 Fenomena azab yang hadir di dalam masyarakat membawa pencerahan 

tersendiri bagi masyarakat sehingga program televisi yang berhubungan dengan 
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hal tersebut semakin mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Pembuktian 

adanya azab tersebut membuat masyarakat menjadi lebih percaya dan lebih 

merasa tercerahkan. Ketika ada yang merasa tersakiti pun mereka akan percaya 

akan ada azab yang menimpa orang tersebut. Beberapa orang takut untuk 

melakukan hal-hal yang menimbulkan azab walaupun hal tersebut kebanyakan 

hanya bersifat sementara. Jadi, kebenaran mengenai azab ini menjadi suatu 

kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya 

menginginkan kedamaian di dunia, tidak ada kekerasan dan hal buruk lainnya. 

Azab secara tidak langsung menimbulkan harapan bagi masyarakat tentang tidak 

adanya orang yang berniat buruk terhadap mereka. Azab menunjukkan adanya 

suatu hubungan manusia dengan Tuhan yang dapat menimbulkan ketakutan 

berbuat hal buruk dan juga harapan mendapatkan kedamaian di dunia. 

 Selain tentang azab, pada cerpen ini juga menghadirkan amanat. Amanat 

merupakan sebuah pesan yang dipercaya menjadi sebuah hutang sehingga wajib 

dilaksanakan. Amanat diberikan oleh tokoh lelaki tua kepada ketua RT mengenai 

cara pemakaman yang dia inginkan. Bagi tokoh ketua RT yang sedang mencari 

jalan menuju surga tersebut, amanat menjadi hutang yang harus dilaksanakan. Ia 

takut tidak dapat masuk surga apabila tidak melaksanakan amanat tersebut. 

Bahkan ia rela menjalani masa tuanya dengan kesendirian demi memenuhi amanat 

tersebut. Amanat tidak hanya sekedar janji. Amanat bagi tokoh ketua RT ini 

merupakan jalan menuju surga. 
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Tabel 17 

Makna konotasi “Amanat” 

Penanda 

Amanat. 

Petanda 

Pesan atau 
perintah yang 
dikatakan oleh 

orang lain. 
 

Tanda denotatif 

Amanat. 
Penanda konotatif 

Pesan atau perintah yang 
dipercaya dapat menutup pintu 

surga apabila tidak dilaksanakan.  

Petanda konotatif 

Pesan atau perintah yang diberikan 
kepada orang yang dipercaya. 

Tanda konotatif 

Amanat menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan yang dapat 
memberikan dampak baik bagi hubungan manusia dengan sesamanya 

dan dilakukan semata-mata demi mencapai kedekatan diri dengan Tuhan. 
 
 Amanat merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Seperti halnya 

dengan tokoh ketua RT, banyak orang yang juga berjuang untuk melaksanakan 

amanat yang diterima. Namun banyak pula yang melalaikan amanat yang 

didapatkan. Amanat tidak hanya diberikan oleh orang yang mau meninggal saja. 

Amanat juga diberikan oleh rakyat kepada pemerintah, atau bahkan atasan kepada 

bawahan. Seseorang yang tidak amanat merupakan seseorang yang lalai dengan 

kewajibannya. Seseorang tersebut jelas tidak dapat dipercaya. Banyak orang yang 

percaya apabila amanat tidak dilaksanakan, pintu surga akan tertutup.  

Amanat merupakan perintah yang harus dilaksanakan karena melalui 

amanat tersebut seseorang diberikan kepercayaan oleh orang lain. Tokoh ketua RT 

takut pintu surga tertutup bagi dirinya. Kebanyakan dari manusia mendambakan 

masuk surga karena masuk surga dapat memberikan kebahagiaan. Oleh karena itu, 
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melaksanakan amanat dipercaya sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan 

tersebut. 

Amanat yang merupakan sebuah pesan dan perintah orang lain merupakan 

salah satu bentuk kepercayaan seseorang kepada orang lain. Kepercayaan tersebut 

diberikan melalui sebuah amanat. Amanat juga menunjukkan adanya kepercayaan 

manusia dengan Tuhan sehingga ada ketakutan apabila tidak menjalankan amanat 

tersebut. Hubungan manusia dengan Tuhan ini secara tidak langsung memberikan 

dampak baik bagi hubungan sesama manusia terutama timbulnya rasa percaya 

diantara manusia. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi mencapai kedekatan 

diri dengan Tuhan.  

 Spiritualitas melalui hubungan manusia dengan pribadi manusia, 

hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam 

pada akhirnya memiliki hubungan dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan. Ketiga 

hubungan manusia tersebut semata-mata demi mencapai kedekatan diri dengan 

Tuhan yang akan menghadirkan spiritualitas di dalam diri manusia tersebut. 

 Penghadiran spiritualitas secara tersembunyi ini dikarenakan spiritualitas 

tidak dapat dinilai dari apa yang terlihat saja. Spiritualitas berasal dari setiap 

hubungan manusia dengan ketiga hal yang disebutkan sebelumnya dan ketiganya 

berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Di zaman modern, 

banyak orang yang melakukan apapun dengan cara yang instan. Banyak pula 

kegiatan yang dilakukan demi memperoleh spiritualitas dengan cara yang instan 

pula. Padahal menurut Arkoun (dalam Darmawan, 2007: 145) mengatakan bahwa 

ada hubungan antara spiritualitas dengan hampir semua hal yang acap kali 
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ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan tersebut merupakan hubungan 

sebab-akibat dimana satu hal menyebabkan hal yang lain. Jadi, manusia hanya 

perlu mendalami setiap kejadian yang dialami setiap hari untuk mencapai 

spiritualitas tersebut karena sesuatu yang instan akan berakhir secara instan juga. 

Spiritualitas yang didapatkan secara instan justru tidak akan bertahan lama. 

 Adlin (2007: XXVI) mengatakan bahwa secara umum, manusia 

kontemporer adalah manusia yang tidak suka diajari. Jadi, buku yang laris manis 

adalah buku-buku yang menceritakan berbagai kisah yang bisa dimaknai secara 

subjektif oleh pembaca, sesuai dengan realitas dan pengalaman pribadi pembaca. 

Sehingga pembaca tersebut tidak merasa digurui dan makna yang ingin 

disampaikan akan lebih masuk di benak pembacanya. Hal ini juga terlihat dalam 

kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan. Spiritualitas yang dihadirkan 

secara tersembunyi lebih tidak menggurui bagi pembacanya. Makna yang dapat 

diambil sangat bergantung dengan realitas dan pengalaman pribadi pembaca. 

 Kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan ini menghadirkan 

berbagai peristiwa yang sebenarnya memuat tanda-tanda spiritualitas. Hal tersebut 

membuktikan bahwa spiritualitas hadir dalam setiap kejadian yang dialami 

manusia. Pada kumpulan cerpen ini spiritualitas tidak hanya dimunculkan melalui 

spiritualitas di Timur, yang masih terikat dengan kedekatan manusia dengan 

Tuhan melalui ajaran agama. Spiritualitas di Barat juga hadir melalui pengalaman 

psikis yang berkesan sangat dalam bagi tokoh-tokoh dalam kumpulan cerpen ini. 

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun spiritualitas di Timur berkenaan dengan 

hal-hal yang berupa penghayatan dan kedekatan manusia dengan Tuhan, 
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spiritualitas yang hadir melalui pengalaman psikis juga turut membantu dalam 

proses penghayatan kepada Tuhan tersebut. Jadi, keduanya memiliki andil yang 

cukup kuat untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. 

Demi mencapai penghayatan kepada Tuhan, manusia tidak hanya menjalin 

hubungan dengan Tuhan. Manusia perlu untuk menjalin hubungan dengan 

pribadinya sendiri, sesama manusia, dan juga alam. Keempat hubungan manusia 

tersebut saling berhubungan dengan mengantarkan manusia menuju spiritualitas 

yang sesungguhnya, yang tidak hadir secara instan. 
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