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ABSTRAK 

 Penelitian berjudul Penceritaan, Cerita, dan Makna dalam Kumpulan 

Cerpen Cinta Tak Pernah Tua Karya Benny Arnas ini bertujuan mengungkap 

penceritaa, cerita dan dan makna . Hal tersebut diungkap melalui prespektif 

struktural naratif yang terdapat dalam kumpulan cerpen.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif  yang dibantu 

dengan empat tahap penelitian yaitu tahap pemilihan dan pemahaman metode 

penelitian, tahap pengumpulan data, dan tahap analisis data. 

 Penelitian ini menggunakan teori struktural naratif dari Seymour Chatman. 

Untuk mengungkap makna pohon tanjung yang terdapat dalam struktur kumpulan 

cerpen ini, fokus analisis pada unsur-unsur struktur kumpulan cerpen Cinta Tak 

Pernah Tua antara lain, alur, tokoh dan penokohan, latar, dan sudut pandang. 

Setelah itu, analisis lebih lanjut dilakukan untuk memperlihatkan bagaimana kisah 

perjalanan hidup Samin melalui pohon tanjung dan temuan-temuan. kemudian 

dapat ditarik makna yang terdapat dalam unsur-unsur struktur kumpulan cerpen 

tersebut.  

 Pada kumpulan cerpen Cinta Tak Pernah Tua terdapat hal-hal yang saling 

berkaitan. Alur maju dan mundur serta ingatan yang hadir sebagai hal yang 

penting, karena untuk menunjukkan perjalanan kehidupan tokoh utama dan 

sebagai tolak ukur yang terjadi dalam kumpulan cerpen Cinta Tak Pernah Tua . 

Pada cerpen tersebut ditemukan sebuah antologi pohon tanjung, yang 

menceritakan kisah hubungan Samin dengan istri, anak, dan mayangnya. Analogi 

pohon tanjung muncul dari pernyataan Samin yang menganggap dirinya sebagai 

batang pohon tanjung. Semakin tua semakin gemar bercabang dan menggugurkan 

daunnya.  

 

Kata Kunci : Struktur Naratif, Kumpulan Cerpen, Antologi Pohon Tanjung, 

Kisah Perjalanan Hidup Samin 
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