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ABSTRAK 

Semua orang diseluruh dunia ini mempunyai cerita hidup mereka sendiri, apakah 

itu hanya orang biasa atau orang terkenal/publik figur. Cerita hidup orang-orang pada 

umumnya mengandung opini, masalah, pengalaman, dan lain sebagainya yang mana 

dipengaruhi oleh keadaan pribadi mereka masing-masing. Berbicara tentang cerita unik 

atau cerita yang tidak biasa, atlet merupakan salah satu orang yang mempunyai cerita 

kehidupan tersebut karena mereka mempunyai pengalaman atau proses perubahan hidup 

dalam usaha mereka untuk bertanding dan memenangkan kejuaraan. Studi ini bertujuan 

untuk mengeksplor dan menggali lebih dalam tentang cerita kehidupan atlet melalui three 

commonplaces of narrative yang diusulkan oleh Conelly dan Clandinin (2006). Teori ini 

terdiri dari aspek structural seperti temporality (past, present, and future events), sociality, 

dan place. Subjek dalam studi ini adalah Janis Rosalita, dia adalah atlet fin swimming dan 

sekaligus mahasiswi Sastra Inggris. Studi ini menggunakan interview semi-struktur dengan 

pertanyaan open-ended untuk mendapatkan data. Hasil dari analisis menunjukan tema 

besar dalam cerita Janis adalah perjuangan seorang perempuan untuk menjadi atlet yang 

hebat. Dari tema besar tersebut mempunyai sub tema pendukung. Dalam kasus ini, cerita 

nya meliputi tema seperti berlatih keras dan menjadi juara sebagai bagian dari tujuan hidup 

dan pengorbanan nya, pendidikan sangat penting untuk melengkapi hidupnya sebagai atlet 

yang mempunyai pendidikan yang tinggi, dan keluarga adalah segalanya. Untuk hasil dari 

three commonplaces, past events yang paling dominan dalam temporality karena studi ini 

mengungkap cerita hidup Janis dengan mengenang semua kejadian yang telah dia punya 

sebagai seorang atlet dan mahasiswi. Untuk aspek sociality, saya menemukan 10 kutipan 

tentang feeling Janis dalam kondisi personal dan social. Untuk aspek place, saya 

menemukan 5 tempat penting dalam ceritanya. Berdasarkan hasil analisis, three 

commonplaces dalam narrative selalu muncul dalam cerita Janis karena cerita Janis selalu 

mengandung past, present, dan future events. Sebagai tambahan, cerita Janis menampilkan 

perasaannya kepada seseorang termasuk perasaannya ke orang disekitar, lingkungan lain, 

dan lain sebagainya. Yang terakhir, cerita Janis dapat menjadi pengingat bahwa cerita hidup 

mempunyai tempat yang sangat berarti untuk diingat.  
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