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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

 Penelusuran tanda-tanda spiritualitas yang muncul dalam struktur 

kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah Bulan dapat mengetahui tanda-tanda 

spiritualitas yang terdapat dalam kumpulan cerpen tersebut. Penelusuran tokoh 

dianalisis melalui penggunaan nama tokoh, karakter tokoh, dan kepercayaan 

tokoh. Penggunaan nama tokoh menunjukkan adanya nama Kemplu dalam cerpen 

“Rongg” dan Senja dalam cerpen “Perempuan Senja” yang digunakan sebagai 

bentuk pengingat dan pengakuan. Penggunaan julukan yang dimiliki tokoh Lelaki 

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

cerpen “Lelaki yang Membelah Bulan”, dan Penari Hujan dalam cerpen “Penari 

Hujan” didapatkan oleh tokoh lainnya sebagai bentuk kedekatan diantara mereka. 

Karakter tokoh-tokoh dalam kumpulan cerpen ini menunjukkan bagaimana 

cara tokoh-tokoh tersebut menghadapi berbagai macam hal dalam hidup, yaitu 

kehilangan, pengorbanan, dan kesendirian di masa tua. Cara-cara menghadapi hal-

hal tersebut sangat bergantung dengan pribadi tokoh dan kepercayaan yang berada 

di sekitar tokoh. Kepercayaan tokoh dalam kumpulan cerpen ini menunjukkan 

adanya 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 
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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”. 

Penelusuran latar dianalisis melalui latar tempat, waktu, dan suasana. Latar 

tempat menunjukkan aspek spiritualitas yang hadir melalui pohon di Hutan 

Gembira dalam cerpen “Rongga” dan taman yang digunakan sebagai tempat 

rekreasi dalam cerpen “Rongga”, “Lampion Merah Bergambar Phoenix”, dan 

“Sebuah Pagi dan Seorang Lelaki Mati”. Latar waktu menunjukkan aspek 

spiritualitas yang hadir melalui waktu senja yang kerap kali muncul dalam cerpen 

“Rongga” dan “Perempuan Senja”. Latar susanana menunjukkan suasana yang 

muncul dalam kehidupan manusia, yaitu kesedihan dan kebahagiaan yang 

merupakan bagian dari kehidupan manusia.  

 Penelusuran tema dianalisis melalui tema utama dan tema sampingan. 

Tema utama menunjukkan bahwa tema yang diangkat dalam kumpulan cerpen ini, 

yaitu kesedihan. Tema sampingan menunjukkan bahwa selain tema tentang 

kesedihan, kumpulan cerpen ini juga mengangkat tema tujuan hidup yang ingin 

diraih para tokoh yang beberapa diantaranya dapat menimbulkan kesedihan bagi 

dirinya sendiri atau pun orang lain. 

 Hasil identifikasi dari tanda-tanda spiritualitas dalam kumpulan cerpen 

Lelaki yang Membelah Bulan ini dimanfaatkan untuk membantu dalam 

pemaknaan. Tanda-tanda tersebut dimaknai lebih lanjut dengan memanfaatkan 

teori semiologi Roland Barthes. Tanda-tanda spiritualitas tersebut digolongkan 
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menjadi empat hubungan manusia, yaitu hubungan manusia dengan pribadi 

manusia, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan 

alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. 

 Hasil analisis dapat terlihat bahwa hubungan manusia dengan pribadi 

manusia, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia 

dengan alam semata-mata dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. 

Keempat hubungan manusia tersebut saling berhubungan satu dengan yang 

lainnya. Keempatnya juga saling melengkapi sehingga membantu dalam 

memperoleh spiritualitas. 

 Spiritualitas yang dihadirkan secara tersembunyi dalam kumpulan cerpen 

ini memperlihatkan bahwa spiritualitas sebenarnya hadir dalam setiap hal yang 

dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk memperoleh 

spiritualitas tidak dibutuhkan cara yang instan. Manusia hanya perlu mendalami 

setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya. 

 Spiritualitas yang dihadirkan dalam kumpulan cerpen Lelaki yang 

Membelah Bulan ini mengajarkan untuk menghargai diri sendiri, orang lain, dan 

juga alam demi mencapai kedekatan kepada Tuhan. Keempat hubungan yang 

dialami manusia tersebut menunjukkan bahwa spiritualitas secara tidak langsung 

dirasakan oleh semua orang melalui setiap kejadian yang dialami dalam hidup. 

  

4.2 Saran 

Bagi para penikmat sastra, hendaknya dalam melakukan pembacaan pada 

teks sastra tidak hanya membaca teks yang disajikan, tetapi juga membaca 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

AISYAH YUSDIYANI



120 
 

 
 

konteks yang berkaitan dengan teks tersebut. Hal tersebut dilakukan agar pembaca 

mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh. Demi memperoleh 

pemaknaan melalui petanda yang muncul di dalam teks, hendaknya terlebih 

dahulu melihat struktur teks yang dapat membangun pemaknaan tersebut dan 

melihat realitas di masyarakat untuk membantu memaknai hal-hal yang lebih luas 

yang berhubungan dengan teks tersebut. 

Bagi para peneliti sastra, mengingat persoalan struktur dan pemaknaan 

yang menyangkut spiritualitas dalam kumpulan cerpen Lelaki yang Membelah 

Bulan, maka masih dimungkinkan adanya beberapa penelitian lain untuk 

mengungkap persoalan-persoalan lain yang ada di dalam kumpulan cerpen Lelaki 

yang Membelah Bulan ini. Kumpulan cerpen ini walaupun tidak begitu dikenal 

banyak orang, namun memuat realitas yang berada dalam masyarakat dan sangat 

menarik untuk diteliti lebih lanjut.  
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