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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

             Sejumlah penulis Indonesia menghadirkan keunikan yang berbeda dengan periode 

sebelumnya. Keunikan yang dimiliki ialah penghadiran tokoh-tokoh, pergeseran sudut 

pandang, dan penyuguhan tema yang lebih menarik (Usma, dkk: Kontruksi Keluarga oleh 

Tokoh Anak dalam Novel Di Tanah Lada Karya Ziggy Zezsyazeovriennazabrizkie). 

Aspek-aspek inilah yang menonjol pada khasanah sastra periode saat ini. Hal ini menjadi 

sesuatu yang segar, ditambah problemik yang bermunculan terkait pandangan para tokoh 

yang saling bertentangan. 

         Diantara karya-karya yang memperlihatkan karakteristik seperti di atas antara lain. 

Novel Menyusu Celeng karya Sindhunata yang menghadirkan permasalahan yang 

mengangkat dunia ‘wong cilik’ yang tidak biasa. Karena, novel ini menghadirkan 

kehidupan ‘wong cilik’ yang kelam akibat sistem pemerintahan yang buruk. Kemudian, 

novel-novel Sindhunata, yang sudah diteliti antara lain oleh Anindita (2012), Mulyati 

(2011), Arkhelauwisnu (2013), dan Kinan (2015). Akan tetapi belum ada yang penelitian 

yang fokus pada pandangan tokoh dan maknanya dalam novel Menyusu Celeng. 

          Secara singkat novel  Menyusu Celeng, diawali dengan cerita tokoh si pelukis yang 

membuat lukisan tentang celeng, karena dia menganggap bahwa kepemimpinan tokoh 

penguasa tinggi negara membuat rakyat menjadi sengsara. Oleh sebab itu tokoh si pelukis 

memilih simbol celeng. Dari sinilah terlihat pandangan tokoh tersebut. ketika dia memilih 

simbol celeng untuk lukisannya. Diikuti dengan pertentangan rakyat terhadap lukisan 

celeng yang dapat membahayakan nasib mereka. Perbedaan pandangan ini terus 
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berlanjut, hingga tokoh utama sadar bahwa lukisannya melahirkan celeng-celeng lainnya.  

          Pandangan para tokoh ini meliputi: pandangan tokoh atas lukisan celeng,  

pandangan tokoh atas celeng-celengan (tanah liat), padagan tokoh atas celeng gontheng, 

pandagan tokoh atas Air Mata Celeng, dan pandangan tokoh atas celeng dalam setiap hati 

manusia. Pandangan para tokoh tersebut menimbulkan makna pandangan atas berbagai 

celeng. Berbagai sudut pandang para tokoh mencerminkan mereka sedang berjuang 

mendapat kebenaran, walaupun di awal cerita hingga pertengahan mereka berselisih 

paham. 

         Pernyataan novel ini perlu diteli dengan alasan-alasan sebagai berikut, pertama, 

novel ini didominasi uraian pikiran tokoh tentang celeng sebelum masuk sebuah peristiwa 

(kejadian). Peristiwa satu dengan selanjutnya diikuti dengan pikiran, lamunan masa lalu, 

uraian yang membuat pembaca menjadi kelelahan ketika membaca Menyusu Celeng. 

Contoh pada bab I dan II Menyusu Celeng merupakan uraian pengalaman Si Pelukis ketika 

membuat karya bertema kemiskinan. Barulah pada bab III menuliskan peristiwa yaitu 

pembukaan pameran dan kemunculan tokoh-tokoh pendamping.  Sehingga satu peristiwa 

atau alur terkesan gemuk dan maju-mundur, karena banyak menjabarkan pikiran tokoh.  

         Kedua, bila diperhatikan tokoh-tokoh dalam Menyusu Celeng memiliki 

pertentangan pemikiran dan perasangka terhadap celeng. Hal itu paling perlu 

dieskplorasi. Bermula dari tanggapan orang-orang mengenai lukisan celeng yang dituduh 

memberi dampak buruk. Namun Si Pelukis tetap bersiskukuh lukisannya tidak memiliki 

keterkaiatan dengan kemunculan celeng-celeng dan peristiwa aneh lainnya. Kemunculan 

celeng-celeng membuat sudut pandang berbeda-beda dari setiap tokoh.Tidak adanya 

relasi antara para tokoh dan dialog, membuat asumsi tidak ada musyawarah di antara 

perdebatan mereka.  
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Kemudian, berdasarkan penjelasan di atas maka fokus permasalahan yang akan 

diteliti adalah pandangan para tokoh dan maknanya. Oleh karena itu, penelitian ini 

membutuhkan teori struktural Robert Stanton. Yakni tema, karakter, dan sudut pandang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimanakah pandangan para tokoh tentang celeng dalam novel 

Menyusu Celeng? 

1.2.2 Bagaimanakah makna pandangan para tokoh tentang celeng dalam 

novel Menyusu Celeng? 

1.3 Tujuan Penelitian 

               Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut.  

1.3.1  Menjelaskan pandangan para tokoh tentang celeng. 

1.3.2  Mengungkap makna pandangan para tokoh tentang celeng. 

 

    1.4. Manfaat Penelitian 

            Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka manfaat 

penelitian adalah sebagai berikut. 

     1.4.1 Manfaat Praktis 

              Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi. Sehingga 

mampu memperkaya literatur yang berkaitan dengan sastra. Dan penelitian ini 

diperuntukkan menuntaskan tugas akhir skripsi sebagai syarat kelulusan. 

      1.4.2 Manfaat Teoritis 
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         Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan 

pengetahuan untuk masyarakat tentang mengatasi problematika sosial akibat dari 

sistem pemerintahan yang berpengaruh bagi nasib rakyat . Kemudian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam perkembangan ilmu sastra. Bagi 

pembaca penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan menambah wawasan 

terhadap penelitian yang serupa. Sekaligus, memberikan sumbangsi pemikiran 

khususnya ilmu sastra kepada masyarakat. 

1.5 Tinjauan Pustaka  

1.5.1   Penelitian Terdahulu  

          Ditemukan penelitian terdahulu dalam bentuk esai dan tanggapan pembaca dari 

goodreads yang dapat membantu menunjukkan permasalahan yang terdapat pada novel 

Menyusu Celeng. Penelitian dan tanggapan pembaca di bawah ini memiliki kesamaan 

dalam hal objek materialnya saja (Menyusu Celeng) bukan objek formalnya (teorinya) 

guna memperlihatkan posisi dan orisinalitas penelitian.  

        Penelitian pertama adalah esai Waspada Celeng Bergentayangan (2019) oleh 

Furqon Ulya Himawan menuliskan Menyusu Celeng menata  dengan apik alur cerita 

tiga lukisan celeng dan lukisan-lukisan sebelumnya sehingga membentuk jalan yang 

mampu membentuk jalan yang membuka konteks sejarah pergolakan politik Indonesia. 

Kemudian esai tersebut, menjelaskan bahwa yang menjadi tokoh utama adalah lukisan 

celeng, hal ini dikarenakan nama Djoko Pekik hanya muncul sekali dalam Menyusu 

Celeng (Waspada Celeng Bergentayangan Oleh Furqon Ulya Himawan diambil dari 

https://mediaindonesia.com/read/detail/229293-waspada-celeng-bergentayangan. Pada 

23 Juni 2020 Pukul 10:30.). 
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            Dari penelian esai ini terdapat dua pertentangan, yaitu alur yang dimiliki novel 

Menyusu Celeng bukanlah alur maju, melainkan alur campuran. Kemudian esai milik 

Furqon menuliskan tokoh utama adalah lukisan celeng bukan Si Pelukis. Hal ini 

menjadi rancu karena logika mudahnya tokoh utama haruslah makhluk hidup. Adapun 

komentar yang tepat untuk esai itu adalah cukup baik karena telah berusaha 

mengungkapkan kedua aspek tersebut alur dan tokohnya, namun hal ini belum cukup 

untuk membongkar makna dari novel Menyusu Celeng. Saran yang dapat diberikan 

untuk esai itu adalah dapat memahami lebih dalam tentang teori yang akan 

dimanfaatkan, supaya kelak, ketika memilih sebuah teori sesuai dengan yang 

dibutuhkan novel. 

      Penelitian kedua yaitu esai berjudul Alegori Politik dan Celeng (2019) oleh 

Setyaningsih. Dikutip dari esai tersebut, Menyusu Celeng berkisar diantara di antara 

politik yang berdampak pula pada urusan publik. Sekaligus terdapat pergolakan 

psikologis hal ini dibabarkan pergolakan ini dari kesadran Sang Perupa yang berani 

mengakui celeng.  Dituliskan bahwa binatang-binatang memiliki sifat dan sikap lebih 

tidak terbatas dibanding kata-kata untuk mensifatkan manusia yang sering dirasakan 

kurang hiperbola. Celeng dapat menjadi alegori yang begitu lekat meski tanpa disadari, 

celeng tepat didudukan dalam, singgasana politik yang selalu kotor (Aligori Politik dan 

Celeng Oleh Setyaningsih diambil dari https://m.solopos.com/alegori-politik-dan-

celeng-982292 . Pada 3 Juni 2020, Pukul 17:04). 

            Dari penjelasan esai yang ditulis Setyaningsih, dapat ditanggapi, bahwa esai ini 

membahas tentang gaya bahasa yang digunakan Menyusu Celeng, yaitu aligori celeng. 

Namun jika diperhatikan gaya bahasa bukan permasalahan yang penting, sehingga tidak 

tepat jika memfokuskan gaya bahasa sebagai pembahasan. Kemudian, pernyataan terkait 
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pergolakan psikologis tokoh dalam novel Menyusu Celeng pun kurang tepat bila 

dibahas. Dikarenakan tidak dijelaskan secara lengkap penyebab tokoh Si Pelukis 

memiliki pergolakan psikologis. Dan dampak dari pergolakan psikologis Si Pelukis pun 

belum dijelaskan dalam esai Setyaningsih. Sehingga, komentar untuk esai Setyaningsih 

tidak jauh berbeda dengan komentar sebelumnya. Esai ini membahas dua permasalahan 

yang tidak singkron, yaitu gaya bahasa dan psikologis tokoh utama. Saran untuk esai 

Setyaningsih adalah, memilih salah satu permasalahan saja, karena pembahasan tentang 

psikologis tokoh sudah cukup sulit, sehingga kedua hal itu kurang tepat jika dibahas 

dalam satu artikel. Kemudian, lebih baik jika menuliskan elemen-elemen penting 

lainnya sebagai simpulan untuk menunjukkan dampak yang dari pergolakan psikologis 

tokoh. 

         

             Kemudian ditemukan tanggapan pembaca dari goodreads tentang Menyusu 

Celeng oleh Evan Kanigara, yaitu Menyusu Celeng mengingatkan dengan dualisme 

Manichean. Ditulisnya dalam kolom komentar dunia merupakan hasil dari pergulatan 

abadi dari yang baik dan jahat. Dalam Menyusu Celeng, Sindhunata menggambarkan 

kejahatan dengan celeng dan nilai hidup, terlekat bukan dalam menang dan kalah 

terhadap celeng. Tetapi keberanian untuk menanggung pergulatan melawan celeng.  

Evan menuliskan “sayang begitu lelah membaca Menyusu Celeng meski jauh lebih 

pendek dari Seratus Tahun Kesunyian (Tanggapan pembaca tentang Menyusu Celeng 

2019. Oleh Evan Kanigara diambil dari 

https://www.goodreads.com/book/show/44542194-menyusu-celeng. pada 23 Juni 2020, 

Pukul 17:23.  
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           Dari pendapat Evan di kolom komentar, dapat diasumsikan bahwa pembaca 

biasa dapat memahami pesan yang disampaikan novel Menyusu Celeng dengan baik. 

Dari pendapat beliau pun dapat diasumsikan, sebelumnya pernah membaca buku terkait 

nilai-nilai kehidupan. Walaupun beliau menyatakan “sangat lelah saat membaca 

Menyusu Celeng”, namun tidak dijelaskan penyebab kelelahan ketika membaca 

Menyusu Celeng. Walaupun penjelasan dari Evan merupakan uraian non akademis, 

tetapi uraian itu termasuk kategori baik. Sehingga komentar untuk uraian dari Evan 

adalah sangat jujur untuk berbagi pengalaman ketika membaca novel Menyusu Celeng, 

hingga menuliskan kata ‘lelah’ ketimbang membaca buku lain. Dari penjelasan Evan 

pun, dapat diasumsikan memiliki kesukaan membaca dan memiliki banyak pengalaman 

bacaan. Saran yang dapat dituliskan adalah Saudara Evan bisa memberikan fakta-fakta 

menarik lainnya, dengan memberikan contoh kutipan dari dialog para tokoh, untuk 

memperkuat agrumen saudara di kolom komentar goodreads. Seperti keluhan 

‘kelelahan membaca’ dan simpulan. 

         Tanggapan pembaca selanjutnya dari kolom komentar goodreads oleh Dion 

Yulianto. Dituliskan “butuh perjuangan untuk membaca buku ini. Ekspetasi awal yang 

mengira semacam novel antrologis ataupun buku esai. Namun yang membuat unik 

adalah aroma-jawa yang lumayan kental jadi lumayan bisa menikmati”. Begitu banyak 

perlambangan celeng di buku ini. Seakan manusia dan celeng tidak bisa dipisahkan, 

Dion menuliskan, “mungkin celeng adalah gambaran nafsu yang semua manusia 

memilikinya” Tanggapan pembaca tentang Menyusu [Juni 24, 2019] Celeng  Oleh Dion 

Yulianto diambil dari https://www.goodreads.com/book/show/44542194-menyusu-

celeng. pada 23 Juni 2020, Pukul 17:23.  

          Dari pendapat Dion, hampir mirip dengan Evan yaitu kesulitan dalam membaca 

Menyusu Celeng , dari sini dapat diasumsikan Menyusu Celeng  memiliki kelas bahasa 
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yang tinggi sehingga pembaca awam sulit memahami isi ceritanya. Dion menyatakan 

“terlalu banyak perlambangan celeng” dan “mungkin celeng adalah gambaran nasu yang 

manusia miliki” .Sehingga, terlihat yang dapat dipahami pembaca awam hanyalah 

lambang celeng untuk mewakili sifat manusia, namun belum menyentuh pada aspek 

pandangan para tokoh, yang menjadi kunci untuk membaca novel Menyusu Celeng. 

Penjelasan itu dapat dikomentari, uraian dari saudara Dion masih berupa keluhan-

keluhan dari kesulitan memahami isi cerita, karena kelas bahasa yang digunakan. 

Berbeda dengan paragraph sebelumnya, saudara Dion belum menuliskan permasalahan 

yang dimiliki novel dan belum mengungkapkan makna novel Menyusu Celeng . 

               Dari penjelasan di atas, dapat ditanggapi atau disimpulkan banyak pembaca 

yang belum menikmati membaca novel Menyusu Celeng, dengan alasan kelas bahasa 

yang terlalu tinggi, dan banyak lambang. Seperti yang dinyatakn Evan dan Dion yang 

diasumsikan sebagai pembaca awam. Kemudian permasalahan yang dibahas pada artikel 

dan esai pun masih seputar alur cerita, gaya bahasa, dan karakter tokoh. Pembahasan ini 

belum mencakup keseluruhan novel Menyusu Celeng.  

           Meskipun begitu, para pembaca dan penelitian terhadulu memliki kesamaan 

padangan terhadap makna dan pesan novel Menyusu Celeng. yaitu, seputar isu politik dan 

kritik sosial yang dihadirkan oleh tokoh dan berbagai macam lambang. Hal ini memberi 

kesan bahwa belum ada pandangan tokoh yang dibahas dan dirasa penting oleh pembaca 

dan penelitian sebelumnya.  

1.5.2 Batasan Konseptual  

           Pada bagian batasan konseptual, akan dibahas tentang judul yang belum jelas 

yaitu Pandangan Para Tokoh Tentang Celeng dan Maknanya dalam Novel Menyusu 

Celeng. Pandangan adalah pemikiran atau pendapat seseorang atas suatu hal. Setiap 
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manusia umumnya memiliki pandangan yang dipengaruhi lingkungan, profesi, dan 

pendidikan. Oleh karena itu pandangan dapat berbeda-beda..  

        Skripsi ini membahas hal-hal yang terkait dengan rumusan masalah di atas, yaitu 

bagaimanakah pandangan para tokoh dalam novel Menyusu Celeng dan makna 

pandangan para tokohnya. Sehingga pembahasan tidak keluar dari dua rumusan 

masalah dan tetap fokus pada pandangan dan maknanya. Pandangan para tokoh kelak 

dibahas pada Bab II, dengan mejabarkan berbagai pandangan dan deskripsi karakter 

yang mempengaruhi pandangannya.  

           Kemudian pada Bab III barulah memaknai pandangan para tokoh atas celeng , 

penulis akan membahas peran para tokoh, untuk memudahkan memaknai pandangan 

mereka. Sehingga akan muncul temuan-temuan baru dan lebih lengkap dibandingkan 

Bab II. 

         Sehingga fokus penelitian ini pada pandangan para tokoh atas celeng dan 

mengungkapkan maknanya. Dengan memanfaakan teori stuktural Robert Stanton, yaitu 

karakter dan sudut pandang. 

1.6 Landasan Teori  

Landasan teori memaparkan teori-teori dari para ahli bedasarkan bidangnya, yang 

dapat mendukung penelitian ini. Landasan teori digunakan sebagai acuan berfikir dalam 

penelitian ini. dalam landasan teori terdapat empat penjelasan pokok yaitu, fakta cerita, 

sarana cerita, tema, dan makna cerita 

Dari penjelasan dan pemahaman tadi, penelitian ini akan mengungkapkan hal-hal 

yang berkaitan dengan rumusan masalah. Yaitu identifikasi struktur cerita dan pemaknaan 

celeng dari pandangan para tokoh novel Menyusu Celeng Karya Sindhunata. 

Teori Struktural   
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R. Stanton membagi dua unsur struktural fiksi menjadi dua bagian, yaitu fakta 

cerita dan sarana cerita. Adapun fakta cerita terdiri dari tema, alur, tokoh, dan latar. 

Sedangkan sarana cerita terbagi menjadi gaya bahasa, simbolisme, sudut pandang dan 

nada.  

1. Fakta Cerita  

Karakter merupakan fakta cerita, elemen tersebut, berfungsi sebagai catatan kejadian 

imajinatif Jika dirangkum menjadi satu, semua elemen dinamakan struktural faktual atau 

tingkatan faktual cerita.  Struktural faktual merupkansalah satu aspek cerita yang disorot dari  

satu sudut pandang. (Stanton, 2007:22). 

a. Tema 

        Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan ‘makna’ dalam pengalaman 

manusia; sesuatu yang menjadikan pengalaman begitu diingat. Ada banyak cerita 

yang menggambarkan dan menelaah kejadian atau emosi yang dialami manusia 

seperti cinta, rasa takut, kedewasaan, keyakinan, pengkhianatan manusia terhadap diri 

sendiri, atau bahkan usia tua. Adapun beberapa cerita bermaksud menghakimi 

tindakan karakter-karakter di dalamnya dengan memberi atribut ‘baik’ atau 

buruk(Stanton, 2007:36). 

     Oleh karena itu sama seperti makna pengalaman manusia, tema menyorot dan 

mengacu pada aspek-aspek kehidupan sehingga nantinya aka ada nilai-nilai tertentu 

yang melingkupi cerita. Ditekankan kembali, persis dengan makna pengalaman 

manusia, tema membuat cerita lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan 

berdampak(Stanton, 2007:37). 

        Cara paling efektif untuk mengenali tema sebuah karya adalah dengan 

mengamati secara teliti setiap konflik di dalamnya. Kedua hal itu berhubungan sangat 
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erat dan konflik utama biasanya mengandung sesuatu yang sangat berguna jika 

diperhatikan dengan teliti (Stanton, 2007:43). 

       Setiap aspek cerita turut mendukung kehadiran tema. Oleh karena itu, 

pengamatan harus dilakukan pada semua hal seperti peristiwa-peristiwa, karakter, dan 

objek-objek yang tampak tidak relevan dengan alur utama. Jika hal ini dapat dikenali, 

keseluruhan cerita akan terbentang dengan gambling (Stanton, 2007:43). 

 

b. Karakter 

         Karakter merupakan fakta cerita, elemen tersebut, berfungsi sebagai catatan 

kejadian imajinatif jika dirangkum menjadi satu, semua elemen dinamakan struktural 

faktual atau tingkatan faktual cerita. Terma ‘karakter’ dipakai dalam dua konteks. 

Konteks pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita 

seperti ketika ada orang yang bertanya; “Berapa karakter yang ada dalam cerita itu?”. 

Konteks kedua, karakter merujuk pada pencampuran dari berbagai kepentingan, 

keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut seperti yang 

terlihat implisit dalam pertanyaan; “Menurutmu, bagaimanakah karakter dalam cerita 

itu?” (Stanton, 2007: 33). 

                  Dalam sebagian besar cerita dapat ditemukan satu ‘karakter utama’ yaitu 

karakter yang terkait dengan semua peristiwa yang terjadi dalam cerita. Biasanya, 

peristiwa-peristiwa ini menimbulkan perubahan pada diri sang karakter atau sikap kita 

terhadap karakter tersebut. Alasan seorang karakter untuk bertindak sebagaimana yang 

ia lakukan dinamakan ‘motivasi’. ‘Motivasi spesifik’ seorang karakter adalah alas an 

atas reaksi spontan, yang mungkin juga tidak disadari , yang ditunjukkan oleh peristiwa 

atau dialog tertentu. ‘Motivasi dasar’ adalah suatu aspek umum dari satu karakter atau 
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dengan kata lain hasrat yang menuntun sang karakter dalam melewati keseluruhan 

peristiwa cerita. Arah yang dituju oleh ‘motivasi dasar’ adalah arah tempat seluruh 

motivasi spesifik bermuara (Stanton, 2007: 33). 

 Karakter biasanya memiliki dua konteks. Konteks pertama, yaitu karakter 

merujuk pada individu-individu yang terdapat dalam cerita. Konteks kedua, karakter 

yang merujuk pada percampuran dari berbagai keinginan, kepentingan, emosi, dan 

prinsip moral setiap individu. Ada pun pembagian karakter menjadi dua konteks 

tersebut, setidaknya dapat menganalisis dan mengamati tokoh cerita atau karakter 

dengan merujuk pada dua hal yakni, antara para tokoh yang muncul dalam cerita, dan 

pada percampuran kepentingan dari para tokoh tersebut sehingga dapat menemukan 

tokoh atau karakter utama (Stanton, 2012:33). 

                 Setiap pengarang ingin agar pembaca memahami setiap karakter dan motivasi 

dalam karyanya dengan baik. Namun, tidak ada satu pengarang pun yang dapat 

melakukan hal ini dalam sekali rengkuh. Kesan pertama kita terhadap seorang karakter 

biasanya timpang atau meleset.  Pembaca cenderung untuk mereduksi karakter 

tersebut ke dalam sterotipe-sterotipe tertentu. Hal itu bukan masalah besar kecuali jika 

kita tetap berkeras pada pendirian awal (kesan pertama). Seorang pembaca yang 

berpengalaman akan cenderung menunda  pendapatnya tentang karakter tertentu, dan 

terbuka akan berbagai petunjuk baru yang dapat  memperkaya penilaiannya itu, hingga 

ia dapat menyimpulkan pendapatnya terkait semua bukti yang telah dikumpulkan dan 

diamati. Pembaca yang berpengalaman juga paham bahwa kesalahan tafsir sangat 

potensial terjadi kecuali jika yang bersangkutan membaca cerita itu lebih dari sekali 

(Stanton, 2007: 34). 
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         Lebih lanjut, bukti dapat dilakukan dari prnafsiran terhadap nama-nama karakter. 

Terkadang makna sebuah nama bias sangat jelas terasa seperti karakter si pelukis yang 

merupakan seorang seniman dengan kreatifitas tinggi. Atau, bunyi yang diartikulasikan 

dari nama karakter tertentu juga dapat mengarahkan pembaca pada sifat karakter. Dan, 

bukti lain yang penting adalah deskripsi eksplisit dan komentar pengarang tentang 

karakter bersangkutan. Deskripsi seperti itu selalu membantu pembaca dalam 

memvisualisasikan sekaligus memahami karakter tersebut (Stanton, 2007: 35). 

2. Sarana Cerita 

Sarana-sarana sastra dapat diartikan sebagai metode untuk menyusun detail 

cerita agar tercapai pola yang bermakna. Sarana-sarana paling signifikan di antara 

berbagai sarana diantaranya yaitu konflik, klimaks, gaya, dan sudut pandang(Stanton, 

2007:46-47).  

 

a. Sudut Pandang 

          Stanton dalam Wicaksono (2014:64) yang mengungkapkan menganai sudut 

pandang dan tiap-tiap keutuhan suatu cerita dalam suatu karakter sebagai pandangan 

secara emosinal yang akan memicu pada suatu poin sehingga pembaca dapat 

memahami cerita. 

          Pendeknya, pembaca memiliki posisi yang berbeda, memiliki hubungan yang 

berbeda dengan tiap peristiwa: di dalam atau di luar satu karakter, menyatu atau 

terpisah secara emosional. ‘posisi’ ini, merupakan pusat kesadaran tempat pembaca 

dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita, dinamakan ‘sudut pandang’. Tempat 

dan sifat ‘sudut pandang’ tidak hadir semerta-merta. Pengarang harus memilih sudut 
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pandangnya dengan hati-hati supaya cerita yang diutarakannya menimbulkan efek 

yang tepat.   

        Dari sisi tujuan sudut pandang terbagi menjadi empat tipe utama. Meski 

demikian, perlu diingat bahwa kombinasi dan variasi dari keempat tipe tersebut bisa 

sangat tidak terbatas.  

a) Sudut pandang “orang pertama-utama” . sang tokoh utama bercerita dengan kata-

katanya sendiri. 

b) Sudut pandang “orang pertama-sanpingan” , cerita dituturkan oleh satu tokoh 

namun bukan utama. 

c) Sudut pandnag “orang ketiga-terbatas”, pengarang mengacu pada semua tokoh  dan 

menempatkannya sebagai orang ketiga tetapi hanya mendeskripsikan apa yang 

dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu tokoh saja, 

d) Sudut pandang orang ketiga- tidak terbatas, ialah setiap tokoh mengacu pada dan 

memposisikan sebagai orang ketiga. Pengarang juga dapat membuat beberapa 

tokoh melihat, berfikir, dan mendengar. 

              Terkadang sudut pandang dipaparkan melalui dua cara, yaitu subjektif dan 

objekstif. Dikatakan subjektif jika pengarang langsung menafsirkan atau menilai. 

Sedangkan dikatakan objektif, jika pengarang menghindari emosi-emosi dan 

menampakkan gagasan-gagasan (Stanto, 2007: 53-54). 

        Kemudian, Hemingway merupakan salah satu contoh pengarang objektif yang ideal 

meski terkadang ia mengungkapkan pemikiran seorang karakter. Hemingway 

menceritakan pemikiran itu ‘dengan sangat objektif’ melalui dialog-dialog yang sepi 

sehingga si karakter tampak seperti sedang berbicara dengan diri sendiri.Perlakuan, 

terhadap sudut pandang sebuah cerita ditentukan oleh dua tujuan utama. Seperti fiksi 

serius hendaknya memungkinkan pembaca membayangkan dan memahami satu 
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pengalaman manusia. Dapat dipahami bahwa pengalaman setiap orang terbentuk dan 

terpengaruh dari pandangan, tempramen, pengalaman, latar belakang, dan perasanngka 

masing-masing. Jadi, sudut pandang pengarang memungkinkan pembaca untuk 

membayangkan pengalaman seorang karakter(Stanto,  2007: 55-56). 

         Di samping itu, pembaca juga harus memahami pengalaman si pengarang, pembaca 

harus  memahami ‘sudut pandangnya’. Dengan cara pemabaca harus memahami karakter 

tersebut dan menyadari apa saja yang mempengaruhi pandangannya ketika ia melihat 

objek-objek tertentu. Dalam sebuah cerita, pengarang adalah ‘kamera’. Pandangannya 

mengenai seorang karakter yang biasanya hadir lewat teknik, tone, atau sarana-sarana 

sasrta dan tidak melalui komentar eksplisit. Seperti halnya dengan kamera, pengarang 

dapat membawa kita ke sudut pandang sang karakter sehingga pembaca dapat berbagi 

pengalaman dengannya (Stanton, 2007: 56-57). 

          Empat sudut pandang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sama-sama 

memiliki keunggulan dan kelemahan. Sudut pandang orang pertama-utama 

memungkinkan kita untuk mengalami apa yang dialami oleh si tokoh utama sehingga 

pembaca dapat ‘menjalaninya’ seolah-olah nyata. Akan tetapi, pembaca akan kesulitan 

jika harus berfikir seperti layaknya si karakter. Dalam konteks ini, pembaca, si karakter, 

dan pengarang melebur jadi satu (Stanton, 2007: 57). 

      Sama halnya dengan sudut pandang orang pertama-utama, orang ketiga terbatas 

memungkinkan pembaca untuk mengetahui jalan pikiran seorang karakter (biasanya 

karakter utama). Akan tetapi, sudut pandang ini menghalangi pengetahuan pembaca 

terhadap alur yang dapat dimengerti oleh si karakter dan menutup kemungkinan bagi 

pembaca untuk tahu apa yang dipikirkan karakter lain terhadap karakter ini. 

kelebihannya, pengarang dapat menggambarkan dan mengomentari sang karakter secara 

langsung. Akan tetapi kebanyakan pengarang modern lebih memilih untuk berhati-hati 
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dalam menerapkan teknik ini. Alasannya, para pengarang modern pasti akan mengatakan 

apa yang diutarakan dan diperbuat oleh si karakter dan tentu saja, menggambarkan 

penampilannya. Hanya saja, mereka biasanya menolak mengomentari karakter ini secara 

langsung (Stanton, 2007: 58-59). 

          Pengarang juga menolak untuk menggunakan kebebasan yang ditawarkan oleh 

sudut pandnag orang ketiga tidak terbatas. Sekedar catatan, kebebesan tersebut 

memungkinkan pembaca untuk tahu apa yang ada di dalam pikiran pengarang secara 

simultan. Kebebasan ini dapat disalahgunakan dan hasilnya, pembaca dapat memahami 

beberapa karakter secara sempurna. Namun, pembaca juga akan kehilangan kesempatan 

untuk berbagi pengalaman padahal pembaca sendiri tahu bahwa bagian terbesar 

pengalaman manusia dihasilkan dari menebak jalan pikiran orang lain melalui perilaku 

dan ucapannya (Stanton, 2007:59). 

     Sudut pandang yang digunakan dalam novel Menyusu Celeng adalah sudut pandang 

orang ketiga tidak-terbatas. Pengarang menggunakan karakter para tokoh untuk 

menampaikan pikirannya kepada pembaca. Sudut pandang orang ketiga serba tahu dapat 

diketahui dan dilihat dari para tokoh dalam novel, 

                       Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan memanfaatkan 

teori struktural Robert Stanton. Objek penelitian adalah novel Menyusu Celeng, dimana 

ditemukan isu tentang perbedaan sudut pandang para tokoh atas celeng dan makna 

pandangan para tokoh. Oleh  sebab itu pemanfaatan teori Stanton hanya menggunakan 

karakteristik, sudut pandang, dan tema. 

 

1.7 Metode Penelitian  
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      Menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan 

terhadap aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, daripada melihat 

suatu permasalahan untuk penelitian generisasi. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif yang menekankan pada analisis isi novel. Di sini penelitian dilakukan atas dasar 

pemahaman isi novel. Data-data yang diperoleh melalui refensial, mengacu pada buku-

buku, jurnal, artikel, skripsi, maupun tesis. 

Tahapan Penelitian, antara lain: 

1. Penentuan dan pemahaman objek. Penemuan permasalahan yang terdapat di latar 

belakang, mengacu pada pemaknaan novel Menyusu Celeng, yang menyimbolkan 

runtuhnya orde baru, kritik politik, dan isu kemanusiaan. 

Novel Menyusu Celeng  diterbitkan pada tahun 2001, dan diterbitkan kembali di tahun 

2019. Novel dengan 14 BAB dan 176 halaman, disajikan dengan berbagai macam sudut 

pandang. Pandangan para tokoh yang berbeda-beda, membuat tindakan yang dilakukan 

oleh para tokoh berbeda pula.  

 Alur maju mundur yang terdapat pada novel, terdiri atas peristiwa, ingatan, dan 

lamunan tokoh utama si pelukis. Adapun di setiap sub-babbab menyajikan tema celeng 

yang berbeda-beda di setiap peristiwanya, dan di setiap peristiwa memunculkan 

beberapa celeng. Tokoh-tokoh dalam novel Menyusu Celeng jarang berdialog satu 

dengan yang lain, akan tetapi para tokoh selalu memiliki pandangan terhadap celeng-

celeng tersebut. 

 Adapun waktu peristiwa yang terjadi di dalam novel, antara lain penyebutan 

waktu untuk zaman lama dan zaman baru, runtuhnya Penguasa Tinggi di Pusat Negara, 

memperingati kemerdekaan, dan tanggal penangkapan celeng. Mempermudah penulis 

untuk menyusun alur dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. 

2. Tahap Pengumpulan Data  
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Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, peneliti melakukan 

pengumpulan data formal dan non formal. Terkait dengan novel Menyusu Celeng karya 

Sindhunata. Data yang dikumpulkan diperoleh dua macam yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data yang diambil dari novel Menyusu Celeng karya 

Sindhunata.  

 Sedangkan data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan 

pembahasan. Antara lain buku, artikel, skripsi, tesis, dan jurnal yang diperoleh dari 

ruang baca Fakultas Ilmu Budaya Univelsitas Airlangga, Perpustakaan Universitas 

Airlangga, Perpustakaan Universitas Islam Negri, Perpustakaan Universitas Indonesia, 

dan Perpustakaan Pusat Jakarta. Penulis memanfaatkan teori struktural Robert Stanton, 

yaitu tema, karakter, dan sudut pandang. 

 

3. Analisis Data dan Simpulan 

Hasil penelitian data, melalui tahapan analisis berikut ini.Pengumpulan data yang 

diambil dengan tiga cara, yaitu membaca, identifiksasi, dan deskritif. Adapun langkah-

langkahnya antara lain: 

1. Penulis membaca dengan cermat novel Menyusu Celeng, yang akan dikaji. 

2. Selanutnya penulis mencatat data-data, kemudian untuk diidentifikasi sesuai 

kebutuhan rumusan masalah. 

3. Memaknai secara deskritif, pandangan para tokoh atas celeng. 

4. Memberikan makna terkait pandangan para tokoh atas celeng. 

5. Simpulan.  

 

1.8 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan proposal skripsi ini, terdiri dari lima bab, antara lain    
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