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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam beberapa periode terakhir dunia kesusastraan Indonesia kerap 

memiliki permasalahan dalam varietas strukturnya. Struktur yang terdiri atas 

berbagai unsur tentu memiliki guna sehingga sebuah cerita dapat dinikmati oleh 

pembaca. Seiring berkembangnya zaman semakin banyak pula karya sastra 

dengan ciri khas tersendiri, untuk mengamati perbedaan setiap ciri khas tersebut 

dapat dilakukan dengan meneliti lebih mendalam terkait unsur-unsurnya, dari 

tokoh, alur, latar sampai sudut pandang cerita dan penceritaan. Pada aspek alur, 

tidak hanya alur maju yang digunakan untuk menyajikan cerita, melainkan alur 

campuran dan alur mundur atau flashback banyak digunakan untuk lebih 

menghidupkan suasana pembacaan yang mengarah ke masa lalu. Menghadirkan 

plot yang maju mundur  dalam setiap cerita novel kesusastraan sebagai suatu 

identitas bagaimana peristiwa cerita membawa pembacanya masuk ke dalam 

ceritanya. Plot campuran menggunakan teknik tarik balik yang menyela urutan 

kronologi dalam cerita. Tokoh-tokoh yang bersinggungan dari segi watak, latar 

belakang, gender, pemikiran, dan problematika mengenai penokohan sering 

menjadi unsur yang penting dicermati untuk memberikan makna tertentu.  

Dari unsur-unsur pembentuk tersebut sebuah cerita dapat diteliti perbedaan 

antara sastra dan bukan sastra, bahkan perbedaan penceritaan pengarang satu 

dengan pengarang lainnya. Maka setiap karya hanya dianggap sebagai 

perwujudan sebuah struktur  yang abstrak dan umum; ia hanya merupakan salah 
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satu realisasinya yang mungkin terwujud. Yang dipermasalahkan adalah ciri-ciri 

yang membentuk kekhasan karya (Todorov, 1985:4). 

Hingga kini karya sastra memiliki perkembangan dan pembeda dari era-

era sebelumnya mulai dari segi tokoh, alur, latar hingga sudut pandang cerita dan 

penceritaan. Alur merupakan unsur yang berfungsi untuk mengembangkan jalan 

cerita dan unsur yang lain, tidak terkecuali tokoh. Tokoh menjadi unsur yang 

sangat penting dalam sebuah cerita, sebab tokoh adalah unsur yang digunakan 

untuk membawa pesan dan moral. Tokoh menjadi sekadar nama jika ia tidak 

dikembangkan oleh penokohan. Bagaimana ia memainkan perannya, membawa 

konflik, dan bersikap, karena ia dikembangkan oleh penokohan. Penokohan 

dengan begitu akan mengaktifkan unsur-unsur serta tokoh yang lain seperti di 

mana ia berada, bagaimana ia, apa yang diperbuat, dan sebagainya. Beberapa 

novel yang memiliki problematika dalam strukturnya yaitu; Ronggeng Dukuh 

Paruk (1982)  karya Ahmad Tohari, Saman (1998) karya Ayu Utami, Nayla (2005) 

karya Djenar Maesa Ayu, Aruna dan Lidahnya (2014) karya Laksmi Pamuntjak, 

dan masih banyak lagi. 

Begitu pula permasalahan yang ada dalam novel besutan pertama dari 

Puthut Eko Ariyanto yang berjudul Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Penulis yang 

mengawali karir kepenulisannya sebagai aktivis politik, cerpenis serta penulis 

naska drama ini dikenal dengan tulisan-tulisannya yang absurd namun 

menggunakan diksi yang sederhana serta sarat akan makna dan kepekaannya 

terhadap fenomena yang sedang terjadi di sekitarnya. 
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Sebuah Kitab yag Tak Suci merupakan buku kumpulan cerpen pertamanya 

yang diterbitkan pada tahun 2001. Dalam kumpulan cerpen tersebut digambarkan 

keabsurdan yang silih berganti pada watak, tokoh, maupun alurnya. Gaya bertutur 

tentang segala yang muram, kalah, gelap, depresif dan lebih merayakan 

negativitas sebagai rupa cerita yang dominan membuatnya menjadi pembeda dari 

penulis lain di jamannya yang lebih suka mengekplorasi sensualitas, religi dan 

patriotis. Puthut hanya ingin bercerita tentang sesuatu yang dekat dan sederhana, 

sesuatu yang setidaknya pernah dialami sebagian besar masyarakat. 

Empat tahun setelah ia menerbitkan buku kumpulan cerpen pertamanya, 

dan setelah menerbitkan beberapa buku kumpulan cerpen lain, Puthut Eko 

Ariyanto kembali menerbitkan sebuah karya dalam bentuk novel yang berjudul 

Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Berbeda dengan cerpen-cerpen surealis yang 

banyak ia terbitkan sebelumnya, novel  Cinta Tak Pernah Tepat Waktu datang 

dengan tema yang sangat realis namun tetap mempertahankan gaya bertutur 

tentang segala hal yang muram, kalah, gelap, depresif dan merayakan negativitas 

sebagai rupa cerita yang dominan.  

Novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu hadir dengan tokoh Aku sebagai 

tokoh utama sekaligus narator dalam cerita. Permasalahan yang dihadapi oleh 

tokoh Aku dalam novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu karya Phutut Eko 

Ariyanto pun dapat dikatakan sebuah cerminan dari permasalahan yang ada pada 

kehidupan sehari-hari. Pertama-tama novel ini mengangkat permasalahan tentang 

perjalanan seorang pria yang sedang mencari arti dari sebuah kebahagiaan dengan 

berbagai konflik yang ada di dalam kepalanya. Kehidupan tokoh Aku yang dapat 

dikatakan sukses dalam dunia karir tidak berjalan semulus apa yang terlihat. 
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Meskipun ia bisa dengan mudah mendapatkan apa yang ia mau dengan usahanya 

sendiri, selalu ada satu hal yang kurang, sesuatu yang membuatnya merasa 

sebagai orang yang paling sial dan paling menyedihkan, yaitu mencari seorang 

kekasih.  

Tokoh Aku dalam novel ini begitu kental dengan kesedihan serta konflik 

batin. Kesedihan-kesedihan itu digambarkan dengan perenungan akan kesalahan 

yang selalu ia buat dikala mengambil sebuah keputusan, kemudian menjadi 

penyesalan yang akan selalu membuatnya merenung kembali. Tidak hanya itu, 

tokoh Aku selain merasa selalu mengambil langkah yang salah, ia juga merasa 

seakan selalu mendapatkan kesialan, bahkan untuk mencari pasangan hidup. 

Seperti dalam contoh: “Semua, ya semua, hampir mirip hal-hal itu. Hanya ada 

rasa tertegun yang kosong. Tidak tahu harus berbuat apa-apa selain kemudian 

menghabiskan waktu dengan lebih banyak ketololan” (Ariyanto, 2017:3)  

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tokoh merupakan 

unsur pembawa pesan, tokoh-tokoh dalam Novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu 

ini pun layak mendapat sorotan lebih, sebab unsur ini merupakan fokus utama 

ketika alur cerita berjalan.  

Tokoh lain yang dapat dikatakan berpengaruh dalam kehidupan tokoh aku 

yaitu mantan kekasih tokoh Aku di masa ia masih duduk di bangku perkuliahan 

dan bergelut dengan dunia pergerakan mahasiswa pada peristiwa Mei 1998. 

Tokoh Mantan Kekasih yang hanya disebut dengan sebutan Ia itu begitu 

berpengaruh dengan pergelutan batin tokoh Aku karena wanita tersebut adalah 

orang yang sangat ia cintai dan meninggalkannya disaat ia mulai belajar untuk 
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bangkit dari keterpurukan organisasi mahasiswa tempatnya berjuang di masa 

penggulingan Orde Baru. Rasa cinta itu terus berlanjut meski tokoh Aku mencoba 

untuk melupakannya dengan cara mencari kekasih lain. 

Novel ini menceritakan pencarian makna kebahagiaan yang dijalani oleh 

tokoh Aku  dari zaman setelah ia lulus SMA, Reformassi, hingga ia menjadi 

seorang penulis. Penjabaran ceria tidak dihadirkan dengan urutan yang terus maju 

mulai setelah tokoh Aku lulus SMA hingga menjadi seorang penulis, namun 

dengan campuran maju mundur dari masa ke masa secara berulang. Melalui 

beberapa peristiwa yang disajikan dengan gaya flashback, penceritaan dalam 

novel ini dapat dikatakan menggunakan alur maju mundur. Penceritaan 

digambakan dengan pengulangan masa lalu yang dialami secara langsung, ketika 

tokoh Aku melihat pantulan wajahnya di jendela kereta yang sedang berjalan di 

malam hari, dan ia teringat akan masa lalunya dimana ia pertama kali masuk 

bangku perkuliahan dan ikut pula dalam pergerakan mahasiswa. Dimana saat itu 

ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat berarti baginya. 

Hal ini menjadikan urutan-urutan kronologis peristiwa menjadi melompat-

lompat. Seluruh jalan cerita dalam novel ini berisi tentang lika-liku yang dialami 

oleh tokoh Aku, mulai dari awal mula ia masuk bangku perkuliahan dan mendapat 

konflik batin, hingga bagaimana ia menemukan kebahagiaan tersebut setelah 

berbagai permasalahan dan pelajaran yang ia lewati dan menjadi seorang penulis. 

Dari pemaparan cerita di atas ditemukan beberapa masalah yang dapat 

dikaji dari segi struktur terutama tokoh dan penokohan, yaitu; penokohan tokoh 

aku yang begitu kental dengan kesedihan, konflik batin serta hubungannya dengan 
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tokoh-tokoh lain yang ada dalam novel ini, dan pencarian makna kebahagiaan 

yang dijalani tokoh Aku. 

Sudut pandang, point of view, viewpoint, merupakan salah satu unsur fiksi 

yang oleh Stanton digolongkan sebagai sarana cerita, literary device. Walau 

demikian, hal itu tidak berarti bahwa perannya dalam fiksi tidak penting. Sudut 

pandang haruslah diperhitungkan kehadirannya, bentuknya, sebab pemilihan sudut 

pandang akan berpengaruh terhadap penyajian cerita. Reaksi afektif pembaca 

terhadap karya fiksi pun dalam banyak hal akan dipengaruhi oleh bentuk sudut 

pandang (Nurgiyantoro, 2005:246). 

Dalam mengkaji karya sastra berdasarkan teori strukturalisme hanya 

mementingkan karya sastra itu sendiri, terutama struktur intrinsik. Hal ini 

dikarenakan teori strukturalisme tergolong pendekatan objektif, sehingga peneliti 

hanya memusatkan perhatian pada karya sastra itu sendiri, khususnya unsur 

intrinsik sebagai unsur pembangun karya sastra dan latar belakang sosial budaya. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Teeuw, tak ada karya sastra yang lahir dalam 

kekosongan budaya (Pradopo, 2007:57). Dengan kata lain, sastra lahir dalam 

budaya yang tercermin dari kehidupan manusia. Terlebih lagi, sastra adalah suatu 

kegiatan kreatif, sebuah kegiatan karya seni (Wellek dan Warren, 1990:3). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, 

maka permasalahan yang dapat dikaji dari novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu 

ini adalah sebgai berikut:  
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1. Bagaimanakah sudut pandang tokoh Aku terhadap kebahagiaan dalam novel 

Cinta Tak Pernah Tepat Waktu karya Puthut Eko Ariyanto? 

2. Bagaimanakah makna kebahagiaan dalam novel Cinta Tak Pernah Tepat 

Waktu karya Puthut Eko Ariyanto? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengungkapkan sudut pandang tokoh Aku terhadap kebahagiaan 

dalam novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu karya Puthut Eko 

ariyanto. 

2. Mengungkapkan makna kebahagiaan dalam novel Cinta Tak Pernah 

Tepat Waktu karya Puthut Eko Ariyanto.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan seharusnya memiliki tujuan yang jelas dan 

manfaat yang luas. Sebagai sebuah hasil dari sebuah usaha maka penelitian ini 

perlu dijabarkan dari segi manfaat. Manfaat tersebut dapat berupa manfaat teoretis 

dan manfaat praktis.  

Keduanya harus saling mengisi demi keberlangsungan kondisi intelektual 

masyarakat. Manfaat dari penelitian ini tidak berhenti pada fungsinya sebagai 

dokumen kepustakaan. Lebih dari itu, manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Melalui hasil dari penelitian ini, diharapkan lahir penelitian baru sebagai 

tawaran kepada dunia akademis maupun kritik Sastra Indonesia terkait analisis 

novel secara strukturalisme. Sampai penelitian ini hadir, penelitian lain yang 

menitik beratkan kepada struktur cerita telah banyak dilakukan. 

Penelitian strukturalisme dengan pendekatan objektif  menitik beratkan 

pada karya itu sendiri, khususnya unsur intrinsik sebagai unsur pembangun karya 

sastra. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan 

pertimbangan untuk penelitian-penelitian yang sejenis. Sekaligus dapat dapat 

digunakan sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian yang mengambil 

objek dan sumber data yang hampir sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian dalam hal ini novel Cinta Tak Pernah Tepat 

Waktu karya Puthut Eko Ariyanto ini memberikan tawaran dan pembuktian 

mengenai cara berpikir orang lain dalam kehidupan sehari-hari yang didapat dari 

teks novel melalui pembacaan kritis pada novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu 

karya Puthut Eko Ariyanto. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu karya Puthut Eko Ariyanto terbit 

pertama kali pada Mei 2005, hinga kini telah terdapat beberapa penelitian, ulasan 

singkat, ataupun review yang dilakukan beberapa orang yang dapat digunakan 

sebagai tinjauan serta membuktikan keaslian penelitian ini.  
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Mia Karnia Sari dalam blog marxismedansastra.wordpress.com membuat 

ulasan singkat dalam esainya yang berjudul “Belajar Merelakan Melalui Novel 

„Cinta Tak Pernah Tepat Waktu‟ Karya Phutut Eko Ariyanto” pada Juli 2017. 

Dalam esai ini Mia mengatakan bahwa dari sekian banyak novel-novel yang 

membubuhkan kisah asmara sebagai intisari yang ditawarkan kepada pembaca, 

novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu hadir dengan membawa aroma lain dalam 

membawakan kisah asmaranya. Alih-alih membicarakan upaya menutupi 

kepedihan, novel ini justru menggiring pembaca untuk merasakan kalut yang kian 

mendalam. Terlepas dari itu, pergolakan pemikiran, goncangan batin, pencarian 

cinta hingga upaya untuk menyembuhkan diri sendiri dari penyakit yang diderita 

sang tokoh utama dituliskan dengan gaya berulang-ulang melalui dialog-dialog 

yang terjadi antar tokoh lainnya. Dari sanalah pemahaman pembaca diarahkan 

agar sampai pada maksud si penulis novel. 

“Belajar Cinta dari Puthut Eko Ariyanto Melalui Cinta Tak Pernah Tepat 

Waktu” ditulis oleh Azinuddin Ikram pada situs lppmsintesa.fisipol.ugm.ac.id 

mereview novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Ia menyebutkan bahwa novel 

Cinta Tak Pernah Tepat Waktu memberikan kesan penasaran dari cerita yang 

dirangkai dengan apik hingga membentuk kejutan-kejutan kecil, hingga hingga 

pembaca dibawa jengkel juga melihat tingkah pola si Aku. Pada paragraf-paragraf 

awal pembaca ditunjukkan bentuk-bentuk pesimis dari karakter si aku ini. 

Selanjutnya cerita semakin larut dan cair, dirangkai dan diabadikan dalam kisah 

cinta penuh kikuk, kebimbangan, dan diksi-diksi yang sarkas tapi bikin ketawa. Ia 

mengatakan bahwa novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah novel 
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perenungan dan perjalanan, bahwa hidup jugalah berisi sebuah perenungan dan 

perjalanan. Ia menikmati novel ini, layaknya ia menikmati hidup. 

Dua penelitian diatas merupakan ulasan singkat yang diambil peneliti dari 

penelusuran di internet, sebenarnya masih banyak lagi ulasan-ulasan singkat 

mengenai novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini, namun dari sekan banyak 

ulasan serta review di internet peneliti memilih dua ulasan atau review yang 

dianggap terbaik. 

Sedangkan untuk penelitian formal dilakukan oleh mahasiswa S2 bernama 

Nurcholis di fakultas Pascasarjana Ilmu Susastra Universitas Indonesia dengan 

judul “Konflik Intrapersonal Tokoh Aku Dalam Novel Cinta Tak Pernah Tepat 

Waktu Karya Phutut Eko Ariyanto.”. 

Dalam penelitian tersebut, Nurcholis mengungkapkan ranah atau fokus 

penelitiannya terletak pada karakter psikologis tokoh aku, konsep konflik 

intrapersonal, dan deskripsi konflik intrapersonal tokoh aku. Dalam penelitiannya, 

Nurcholis menemukan bahwa karakter tokoh Aku memiliki dua karakter 

psikologis yang menonjol yaitu melankolis dan impulsif. Nurcholis juga 

mengatakan bahwa konflik intrapersonal dialami tokoh Aku sebagai bentuk-

bentuk pertentangan antara dorongan-dorongan prinsipil dari dalam struktur 

kepribadian. Karena itu ia mengalami depresi, konflik batin, psikosis dan 

neurosis. Pertentangan antara dorongan-dorongan impulsif Id dengan tekanan-

tekanan prinsip rasional Ego dan prinsip ideal Superego, serta pertentangan antara 

naluri eros dengan thanatos berlangsung secara terus menerus dalam struktur 

kepribadian tokoh Aku hingga mengakibatkan ia menjadi sangat rentan 
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mengalami konflik intrapersonal. Bentuk-bentuk konflik intrapersonal tersebut 

dicetuskan oleh suatu mekanisme (psikis) intrapersonal pada taraf-taraf berbeda. 

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu tersebut, dapat dinyatakan 

bahwa novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu telah mendapat tanggapan dari 

beberapa pembacanya. Tanggapan-tanggapan tersebut berbentuk ulasan dalam 

artikel di laman media hingga penelitian ilmiah. Dari berbagai ulasan yang 

mengapresiasi tentang dinamika yang dilaui tokoh Aku, serta permasalahan 

asmara hingga kondisi psikologis tokoh Aku, tetapi belum ada yang melakukan 

analisis mendalam yang berangkat dari sudut pandang tokoh guna mengupas isu 

dalam dinamika perjalanan tokoh Aku dalam cerita. Berdasarkan hal itu, 

pembicaraan dan pemaknaan novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu yang berkaitan 

dengan sudut pandang tokoh Aku sekaligus pemaknaan terhadap kebahagiaan 

dalam novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu dengan menggunakan teori struktural 

Tzvetan Todorov adalah sebuah penelitian yang baru. 

1.6 Landasan Teori 

Dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan teori struktural yang 

dikembangkan oleh Tzvetan Todorov. Namun sebelum memasuki inti pemikiran 

Todorov, ada baiknya peneliti menjelaskan terlebih dahulu devinisi mengenai 

pemikirannya. Strukturalisme Tzvetan Todorov yang di rangkum dalam buku 

Tata Sastra merupakan pengembangan dari teori strukturalisme yang telah 

memiliki berbagai pengembangan, perubahan poros, dan aliran-aliran dari teori 

itu sendiri. Tata sastra pun demikian berangkat dari gambaran pengkajian sastra 

yang sederhana dan agak disederhanakan. Maka pada mulanya harus dibedakan 

dua sikap. Sikap yang pertama melihat bahwa karya sastra merupakan objek 
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pengetahuan yang bisa dipahami secara utuh dalam dirinya sendiri; menurut 

sikap yang kedua, tiap teks yang khas dianggap sebagai perwujudan sebuah 

struktur yang abstrak. Mula-mula akan dikemukakan sedikit keterangan 

mengenai sikap yang pertama, yang berpendapat bahwa karya sastra merupakan 

objek final dan tunggal dan yang selanjutnya akan disebut interpretasi. 

(Todorov, 1985:1).  

Dalam teorinya Todorov (1985:11) menyatakan bahwa jenis hubungan 

antar unsur-unsur yang banyak jumlahnya dalam teks sastra itu dibagi dalam dua 

kelompok besar, yaitu hubungan antar unsur-unsur yang hadir bersama dalam 

teks atau unsur yang pertama terbaca dalam teks, disebut in praesentia dan 

hubungan antara unsur yang hadir (dalam teks, bahasa, wujud verbal) dan unsur 

yang tidak hadir (dalam arti apa yang ada dibalik wujud verbal) disebut in 

absentia. 

Tzvetan Todorov. Disamping memperjelas perbedaan antara fibula dan 

sjuzet, Todorov (1985:11-53) mengembangkan konsep historie dan discours, 

yang sejajar dengan fibula dan sjuzet. Dalam menganalisis tokoh-tokoh, todorov 

menyarankan untuk melakukan melalui tiga dimensi, yaitu kehendak, 

komunikasi, dan partisipan. Menurutnya, objek formal puitika bukan interpretasi 

atau makna, melainkan struktur atau aspek kesastraan yang terkandung dalam 

wacana. Dalam menganalisis harus mempertimbangkan tiga aspek yaitu (1) 

aspek sintaksis, meneliti urutan peristiwa secara kronologis dan logis, (2) aspek 

semantik, berkaitan dengan makna dan lambang, meneliti tema, tokoh, dan latar, 

dan (3) aspek verbal, meniliti sarana-sarana seperti sudut pandang, gaya bahasa 

dan sebagainya. 
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1. Aspek Sintaksis 

a. Hubungan yang mudah untuk diteliti adalah urutan waktu. Urutan 

waktu yang dipakai guna menceritakan tidak pernah benar-benar sejajar 

dengan waktu peristiwa yang diceritakan. Hal ini mengakibatkan 

adanya retropeksi atau kembali ke masa lalu dan prospeksi atau disebut 

juga antisipasi jika yang akan terjadi kemudian dikemukakan terlebih 

dahulu. (Todorov,1985:28) 

b. Hubungan waktu penceritaan dan waktu cerita. Cerita tunggalan adalah 

wacana tunggal mengungkapkan satu peristiwa saja. Cerita rangkapan, 

beberapa wacana mengungkapkan satu peristiwa yang sama. Cerita 

pengulangan, satu wacana mengetengahkan banyak peristiwa yang 

mirip satu sama lain (Todorov, 1985:29-30). 

2. Aspek Verbal 

Sudut pandang dan pengujaran. Dalam sastra kita tidak pernah 

berurusan dengan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta sebagaimana 

adanya, tetapi dengan peristwa-peristiwa yang dikemukakan dengan cara-

cara tertentu. Dua sudut pandang menjadikan dua peristwa yang sama 

berbeda satu sama lain. Semua aspek pada sebuah objek, ditentukan oleh 

sudut pandang yang menyajikannya kepada kita. (Todorov, 1985:31) 

Perbedaan antara sudut pandang yang terkandung dalam suatu karya dan 

sudut pandang yang umum dipakai, menunjukkan bahwa sudut pandang 

dalam suatu karya memang ada, dan mengemukakan pula pentingnya 

sudut pandang untuk memahami karya. 
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Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nurgiyantoro (2013:336) 

bahwa sudut pandang merupakan salah satu unsur fiksi yang oleh Stanton 

digolongkan sebagai sarana cerita, dan sudut pandang haruslah 

diperhitungkan kehadirannya, bentuknya, sebab pemilihan sudut pandang 

akan berpengaruh terhadap penyajian cerita. Reaksi afektif pembaca 

terhadap sebuah cerita fiksi pun dalam banyak hal akan dipengaruhi oleh 

bentuk sudut pandang. 

Terdapat beberapa kategori sudut pandang menurut Todorov 

(1985:32-36) yang telah dirangkum penulis, diantaranya adalah: 

a. kategori pertama yang akan dibicarakan adalah pandangan 

objektif dan subjektif. Suatu pandangan memberikan informasi kepada kita 

tentang yang dipandang dan juga tentang yang memandang. Jenis 

informasi ini yang pertama disebut objektif karena memberikan informasi 

mengenai objek yang dipandang. Informasi yang kedua disebut subjektif 

karena memberikan informasi tentang subjek yang memandang sebuah 

objek. 

b. kategori kedua yang akan dibicarakan adalah pandangan ekstern 

dan intern. Pandangan ekstern adalah pandangan yang hanya 

menggambarkan tindakan-tindakan yang dapat dilihat tanpa 

mengikutsertakan interpretasi atau selingan apa pun dalam pikiran si 

protagonis. Pandangan intern memiliki pengertian sebaliknya, yaitu 

pencerita mampu membaca semua keadaaan, isi hati para tokoh lain dan 

hal yang akan terjadi sekalipun—hal ini menimbulkan adanya pencerita 

mahatahu. 
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c. Informasi mengenai dunia fiksi dapat bersifat objektif dan 

subjektif, informasi juga dapat lebih luas atau kurang luas (intern dan 

ekstern), tetapi ada satu dimensi lagi yang memberi ciri pada dunia fiksi: 

informasi itu dapat ada atau tidak ada. Apabila informasi itu ada, apakah 

informasi itu benar atau salah. Hal yang demikian tersebut bisa dikatakan 

sebagai ilusi. Ilusi adalah sebuah kondisi pencerita maupun pembaca 

menyampaikan dan mendapatkan sebuah informasi yang meragukan. Hal 

tersebut bisa saja dengan sengaja dilakukan demi melakukan sebuah teknik 

penceritaan, sehingga tercipta teka-teki yang membuat pembaca meraba-

raba tentang kebenaran yang terjadi sekaligus pencerita yang dengan 

sengaja tengah mempermainkan pembaca dalam memahami cerita. 

d. Selain ilusi, ada pula istilah ketidaktahuan. Ketidaktahuan 

adalah sebuah kondisi pencerita tidak menyampaikan informasi apa pun 

tentang objek yang diceritakan, sehingga pembaca tidak mendapatkan 

informasi apa pun tentang objek tersebut. Hal tersebut bisa saja dilakukan 

secara sengaja untuk menghilangkan sisi tertentu di dalam cerita. 

3. Aspek Semantik 

Adanya hubungan antara unsur-unsur yang hadir bersama, in 

praesentia dan unsur-unsur yang hadir dan unsur-unsur yang tidak hadir, 

in absentia. Hubungan in absentia adalah hubungan mengenai makna dan 

perlambangan. Suatu signifant mengacu pada signifie tertentu. Maksudnya 

unsur tertetu mengungkapkan unsur lain, suatu peistiwa tertentu 

melambangkan suatu gagasan, sementara lainnya menggambarkan suatu 

situasi psikologi. Hubungan-hubungan in praesentia adalah hubungan 
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konfigurasi dan hubungan konstruksi. Dalam hal ini berkat kausalitaslah 

unsur-unsur peristwa berkaitan satu dengan yang lain. Tokoh-tokoh 

menbentuk antitese dan gradasi, kata kombinasi dalam hubungan yang 

penuh makna. Singkatnya: kata, peristiwa, dan tokoh yang penting ialah 

mereka yang berdampingan. (Todorov,1985:11-12) 

1.7 Metode Penelitian 

Tersusun dengan langkah-langkah ilmian yang disebut dengan metode 

penelitian, yaitu cara kerja penelitian sesuai dengan cabang-cabang ilmu yang 

menjadi sasaran objeknya, yang merupakan pengetahuan tentang langkah-langkah 

sistematis dan logis dalam upaya pencarian data yang berkenan dengan masalah-

masalah penelitian guna diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan kemudian 

dicari solusinya.  

Pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif dipilih sebagai pendekatan 

dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana penelitian 

merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:9). 

Metode penelitian yang digunakan mengadopsi aspek verbal dan aspek 

semantik dari teori Tzvetan Todorov. Dalam Aspek aspek verbal, Tzvetan 

Todorov berbicara tentang sudut pandang dan pengujaran, dimana semua aspek 

dalam objek ditentukan oleh sudut pandang. Kategori sudut pandang dalam aspek 

verbal meliputi kategori objektif-subjektif, ekstern-intern, ilusi, ketidaktahuan. 
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Sedangkan dalam aspek semantic, teori Tzvetan Todorov berbicara tentang 

beberapa masalah, salah satunya berbicara tentang masalah formal. Masalah 

formal yang berbicara tentang bagaimana teks mengemukakan makna, dan 

bagaimana kesatuan dari totalitas unsur teks karya sastra mengemukakan makna. 

1.7.1 Tahap Penentuan dan Pemahaman Objek 

Objek yang dipilih adalah novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu karya 

Puthut Eko Ariyanto. Terpilihnya objek ini karena peneliti melihat adanya 

keunikan dari penokohan tokoh Aku. Keunikan tersebut terdapat pada sudut 

pandang tokoh aku dalam perjalanannya mencari makna kebahagiaan. Keunikan 

itu membuat objek kajian ini tampak sebagai karya sastra yang menawarkan sudut 

pandang baru dan tidak lazim, yaitu dengan menghadirkan sudut pandang tokoh 

aku yang penuh dengan suasana muram, kalah, gelap, dan depresif dalam 

pencarian kebahagiannya. Selain itu, walaupun bias dikatakan bahwa novel Cinta 

Tak Pernah Tepat Waktu adalah novel yang cukup lama, yaitu terbit pada tahun 

2005, hingga kini baru beberapa peneliti yang melakukan penelitan terhadap novel 

tersebut secara mendalam. Dengan begitu membedah dan memaknai struktur 

novel ini menarik untuk dilakukan. 

1.7.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada pelaksanaan penelitian ini, data yang digunakan untuk dianalisis 

untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan berupa kata dan kalimat yang 

terdapat di dalam novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu karya Puthut Eko 

Ariyanto. Tahap yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan penelitian, maka peneliti menggunakan strategi teknik pengumpulan 
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data berupa metode catat. Metode catat ini merupakan teknik pengumpulan data 

yang bertujaun untuk mendokumentasikan hal-hal yang telah dibaca untuk 

dianalisis atau mencatat seluruh data yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian di novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu karya Puthut Eko Ariyanto. 

Pemilihan metode catat ini karena peneliti ingin terhindar dari data  yang hilang 

atau lupa. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan metode 

catat ini adalah sebagai berikut: 

1. Membaca novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu karya Puthut Eko 

Ariyanto.  

2. Melakukan pencatatan terhadap konteks atau tema yang sesuai 

dengan permasalahan penelitian yaitu yang berkaitan dengan pemaknaan 

kebahagiaan dari sudut pandang tokoh Aku dalam 17 bab termasuk prolog dan 

epilog. 

3. Mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, seperti 

perpusstakkan besar Universitas Airlangga, Ruang Baca Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Airlangga, Ruang Baca Khusus Sastra Indonesia, Perpustakaan Khusu 

Daerah Jawa Timur,, Internet, diskusi dengan rekan-rekan yang  memahami dan 

berkecimpung dalam dunia yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji, 

mencari buku-buku untuk dijadikan referensi, bertanya pada dosen, dan 

sebagainya sebagai referensi penelitian.  

4. Hasil pencatatan dikumpulkan dan disalin ke dalam lembar catatan. 

1.7.3 Tahap Analisis Data 

Analisis terhadap novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini dibagi 

dalam dua tahap analisis dan pemaknaan. Tahap pertama merupakan 
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analisis terhadap sudut pandang tokoh Aku. Pada tahap ini peneliti 

memaparkan sudut pandang tokoh aku terhadap beberapa tokoh lain yang 

bersinggungan dengannya guna mengungkap relasi antar tokoh yang 

membentuk suatu makna kebahagiaan melalui sudut pandang tokoh Aku. 

Kedua, mengungkap makna bahagia dalam novel Cinta Tak Pernah Tepat 

Waktu berdasarkan pandangan tokoh Aku. Pada tahap kedua ini, bentuk 

kebahagiaan yang telah diklasifikasi melalui relasi antartokoh dijabarkan 

lebih dalam sekaligus mengungkap makna bahagia berdasarkan sudut 

pandang tokoh Aku melalui analisis aspek semantik dalam teori sruktural 

Tzvetan Todorov. 

1.8 Sistematik penyajian 

Sistematik penyajian penulisan pada penelitian ini terdiri dari empat bab. 

Masing-masing bab merupakan langkah menuju hasil yang sesuai harapan dengan 

tujuan penelitian. Abstrak sederhana dari sistematika penyajian penelitian di atas, 

yakni : 

Bab 1 berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

perumusan masalah. tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

landasan teori, metode penelitian, dan sistematik penelitian. 

Bab II berisi sudut pandang tokoh Aku terhadap kebahagiaan dalam novel 

Cinta Tak Pernah Tepat Waktu karya Puthut Eko Ariyanto. Pada bab ini peneliti 

memiliki tujuan untuk memaparkan sudut pandang tokoh aku serta hubungannya 

dengan tokoh-tokoh lain yang berkaitan dalam novel Cinta Tak Pernah Tepat 

Waktu. Hal tersebut perlu dilakukan karena problematika pencarian kebahagiaan 
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yang dialami tokoh aku berkaitan pula dengan hubungannya dengan orang-orang 

di sekitarnya. Analisis ini memanfaatkan teori Tzvetan Todorov. 

Bab III berisi analisis makna kebahagiaan dalam novel Cinta Tak Pernah 

Tepat Waktu karya Puthut Eko Ariyanto.  

Bab IV Berisi simpulan penelitian dari analisis yang telah dilakukan dalam 

Bab II dan Bab III dan tentang upaya tokoh Aku dalam proses mengkonstruksi 

pemaknaan dari sudut pandangnya dalam novel Cinta Tak Pernah Tepat Waktu 

karya Puthut Eko Ariyanto.  
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