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Penelitian yang ditandal dengan judul s..imb..~U.am.e Ila..lam. 
NQ_'ild. llu..rJi1:a IJrrlayi \'~rya Y. B. Manl'!unwi;iaya ini " menarik untuk 
dip-illh men,iHdi n)I;/I'.:,k }.'~)"nRtit.i8n dengao gaytt eerita yang 
bertdfBt epj k HUlln,lfl dCl lam bfJntuk sast.ra mungkin boleh 
disebul anti epik. p~ngarang mengantar peristiwa denlan cara 
yang lellih ol,yekLif, Makn8 pengkllianatan dan kesetiaan, 
kemenangan clan kekalahaTl. kolektivitas dan kepentingan 
pribadi. seksualitas dan kegagalan merupakan konflik 
kejiwaan yang ditBmpilkan pengarang melalui tokoh-tokohnya. 
Hal lain yang menarik adBlah bahwa novel-novel karya Y.B. 
Mangunwijaya pada umumnya mengandung unsur-unsur wayang 
terutama nama tokoh~tokohnya mengisyaratkan adanya unsur 
pewayanlan (karakter dasar). lsi ceritanya mengungkapkan 
sejarah perjuangBn hangsa Indonesia sejak jaman Hindia
Belanda sampai orda baru. 

Tujuan dRsar dari penelltian ini adalah untuk 
mengatahui UnS1Jr unsur yang membangun sebuah novel serta 
keterkaitannya sabalai balian dari keseluruhan. Selain itu 
jllga inlin mengatahlli sejauh mana pengarang menggunakan 
wayang sebagaj simho] daJam novel tersebut. karena wayang 
merupakan behasa slmbnJ dari hidup dan kehidupan manusia. 

Un Ink mema l'Am\ 1-;1U'Y8 sastra seaara bulat, perlu 
clitelaah unsur ppmbBngun dalam karya sRstra itu sendiri 
yaitu melalui pendekatan strl1kturalisme. 

Karya sastra tidak dapat lepas dari dunia luar karya 
sastra itu sendiri. Karya sastra menampilkan gambaran 
kehidupan; kehiduPRn itu sendiri merupakan kenyataan sosial. 
Simbolisme merupakBn s~lah satu permasalahan sosial. Dalam 
novel Ollrga IJmayi kaya denqan simbolisme yang berupa 
pewByangnq. 3imboJIsme tersebut mengandung makna tersendiri 
yatld dBpat terlihat sabRlai sistem tanda yang bermakna yang 
'dikenal denlan semiotik. 

i 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Laporan penelitian SIMBOLISME OALAM NOVEL ... Ora. SUTJI HARTININGSIH



Dalam menyusun penelltian ini mempergunakan pendekatan 
eklektik. yaitu meulgabuugkBn antara pendekatan obyektif dan 
ekspresif. Penciekst8n obyektif yang menganggap karya sastra 
sebsgai sesuatu yang otonom. terlepas dari alam sekitarnya. 
pembaca cian pengar8.ng. Sed,mgkan penciekatan ekspresif, yakni 
penclekatan yan~ l,nrpBngka] pada upaya penlaranl 
mengeksprp,sikan id,,··· idenya melalui kaxya sastra.. 

Ana] isj~; ;:~Lrnht.qr mencaKup beberapa unsur". yaitu 
latar, penokohan. uIue, suciul p~ndang. tema clan gay a bahasa. 

Latar perjuH~gRn sHngat menonjol dalam novel ini yaitu 
perjuangan yang terjadi menjalang kemerdekaan. sekitar 

·proklamasi. samral pasca 66, suasana perjuangan yang benar
benar berjuang diungkapkan danian teMas oleh penlarang. 

Dalam hal penokohan, pengarang menggunakan cara 
analitik yaitu Inanguralkan sifat pelak\] utama yang mampunyai 
nama banyak. Nama-nama itu ciipakai tergantung sriassna atau 
menurut keinginan penlarang. Sedangkan perwatakan tokoh 
utama dilukiskan oleh penlar-ang saba.ai tokoh bulat, karena 
dari awal sampai akhir tokoh utama lui menlalami perubahan. 

A.lur yn"g di,;unakan dalam DJ.U'E.<1. U.l!JJl.yi. ini, menurut 
urutan neristiwanYD termasuk Rlur backtracking yaitu alur 
ceritanya tidak berj"l.an maju LEnlls tetapi meloneat-loncat. 

Pengarang memakal sudut pandang atau gaya dia, di mana 
la mangetahui segala sesuatu yang terjadi pada tokoh
tokohnY8. Pengaratlg dapat mengat8sinya yaitu dengan membuat 
tokohnya terlibat langsunl dalam peristiwa panting yang 
terjacii. Dengan demikian carita menjadi lebih hidup. 

Terns. yang terdapat ~ada LlJ.U'1l.a J.!.m.a::Li adalah masalah 
kebaikan atau keberlar8n. perjuangan dan kemerdekaan. Dengan 
cerita Durga UruRY! sebagai topik cerita. 

Novel ini memplInyai. gaya cerita yang menarik. Pada 
dasarnya bersifat epik. Dengan kalimat yang panjang dan 
tidak normatif membuaL pcmbaca sulit untuk memallaminya. Akan 
tetllPi dpngan f(ay" cHrit.a yang demikian membuat novel ini 
semakin berbobot. 

Novel ini kay a dengan simbolisme. Dewi Uma yang 
dikutuk menjadi Batnri Durga merupakan simbol tokoh utama 
Tiwi. Tiwi yang berbuat kebonaran menjadi Tiwi yang membuat 
kerusakan. 
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Tokoh Y""l'l di1>l1Fd, k8mbar d»mpit o]e)-, pengarang. juga 
merupakRn Rimbnl Horlllr~t kepercayaan jowa kembar dam~it 
t8rmasuk J',olonl'lan )fani" Sllkl'lrt.a, karena orang yanlt belum 
dirllwat tersebut. dBP~t. membaw" pengaruh jahat dan dapat 
mendatBngkon S0nl!~nra bagi nranlt lain. Hungkin dapat 
d\tafsirkBn bRhwa Tiwl ~dBlah Mnlong"n sukerta yang belllm 
dirul>Hlt. 

P,,,IR bni/.i 8f, "w" 1 l.,ah t,nr'iBPat. ;f.alnbar wayang yang 
mBrup~knl1 sllllhfJl lj:Jri !',()k.,tl yan~{ dic~nrit1Jknn diti..ap bab 
tersebut.. Hes',dpun hq,ih eerita adalah hHltnng Durg" Umayi, 
t",t8pl 1:. i.dak ada ""til "1111 Lokoh wayan" Dewi Uma atall Batari 
Durl1.a yang tercantlJl'l. Ti8P-tiap t:okoh wayang tersebllt slldah 
mewakil i karRkter atall simbol tokoh yang ada dalam bab 
tersebut Dewi Ulna rlnn Ratari Durga meneakllp keselurllhan 
karakter, yai I." f:i!nt.\<) I keb8,j'iknn dan ke-iahetan. 

Hakna dari n(,,,,>1 OJ..I.n!f'! Ilm.a..yi merllPakan kritik bagi 
BanAsa Indonesia. bnhwa pembanRunan yang akan dikerjakan 
hend"lknYR perlu rl.ipC'rt:imb8ngkan secara matang, baik dari 
segi sosia I blldr<yany'l ga.nt.I rllgi., mal.lpun manfaat dari 
pembangllnr<n t.ersehl.1t. Novel DJJIga 1J..m..aY.i mempunyai misi 
pengaran" bRbw~" h"md.', knya Bangsa Indonesia yang sudah 
berumur setengnh al,ad dapat merubah sifat 
keangk"lramllrkr<annya me"indi kebaikRn bndi. Hal ini dapat di 
lihat ,'l8lflm .inrl'll '''HlPI tl'lrsAbllt, Durga yang bArsimbolkan 
kpRnp.knr:-lmllrk~l;'lf' d:l;! tll>1'llhnh mr>fl"~nlli fln1nyi ynrjJ..1 hf>t~sirnbnlknn 
kr-:iJa i IUlfi 110d i 

Ataf~ dH~~::-lr llt~:'-li~ljj di aLH::';, pPl!ulir: meraGH bahwa 
penRetahuAn dalam !·ldnnA penelitian sandat terbatas, 
Sehllbllngan de"RRn llflJ tersebut, penulis sBnRat menghBrapkBn 
berbalai SRran dari parA pemhaca. 
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