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ABSTRAK 

 
 

Penelitian berjudul Pandangan tokoh Utama Tentang Cinta dalam 

Kumpulan Cerpen Hanya Kamu Yang Tahu Berapa Lama Lagi Aku Harus 

Menunggu karya Norman Erikson pasaribu (1) Untuk menghadirkan penokohan 

tokoh aku dalam kumpulan cerpen tersebut (2) Penelitian ini juga memberikan 

contoh tentang pandangan cinta dalam kumpulan cerpen (3) Terakhir penelitian 

ini membuktikan bahwa kenyataan terhadap makna cinta yang dialami setiap 

tokoh dalam kumpulan cerpen dan dihubungkan tentang tokoh aku yang 

dihadirkan dalam kumpulan cerpen. 

 

Metode penelitian ini adalah teori struktur, terkait pembedahannya atas 

tokoh aku yang mengalami masalah dalam memaknai sebuah cinta dalam 

kumpulan cerpen. Dalam teorinya, Teeuw menjelskan sebuah pendapat dalam 

sebuah karya sastra dianggap bersifat otonom, terlepas dari kondisi sosial dan 

keadaan sekitar karya sastra diciptakan. Sehingga teori structural dianggap tidak 

berkaitan dengan pengarang maupun realitas sosialnya, analisis dan pemahaman 

yang mendalam terhadap unsur dan relasi bagian yang membangun karya sastra  

sehingga bisa menumukan titik benang merah supaya menghasilkan pengetahuan 

tentang system sastra. 

 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa teks kumpulan cerpen Hanya 

Kamu Yang Tahu Berapa Lama Lagi Aku Harus Menunggu adalah mengingatkan 

kembali bahwa tokoh utama yang sedang mengalami masalah akan cinta akan 

kepada Tuhan, cinta akan keluarga, cinta akan pertemanan, cinta pada seseorang 

keksih, cinta akan lawan jenis dimana kehidupan ini yang sedang dialami oleh 

kehidupan masyarakat sekarang. Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan dan 

memahami tentang hubungan tokoh utama dalam memaknai sebuah cinta. 

pandangan cinta memberikan konsekuensi logis; pertama, teks kumpulan cerpen 

tersebut merupakan teks dengan menunjukkan kondisi setiap tokoh utama sebagai 

korban keadaan sehingga setiap tokoh mengalami kebingungan dalam mencari 

solusi tentang cinta; kedua, bahwa pencarian jati diri setiap individu itu berbeda-

beda dalam memaknai cinta.  

 

 

 

Kata Kunci: Kumpulan cerpen Hanya Kamu yang Tahu Berapa Lama Lagi 

Aku Harus Menunggu, Teori, Makna Pandangan Cinta. 
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