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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penjelajahan bentuk dan gagasan melalui karya sastra memacu imajinasi 

manusia untuk terus membayangkan kemungkinan-kemungkinan di masa depan. 

Karya sastra menjadi mata dari berbagai perspektif untuk melihat segala hal, 

menyuarakan kegelisahan untuk mengkritisi segala sesuatu yang seringkali sudah 

diterima oleh banyak orang sebagai kewajaran. Pada proses pemilihan karya-

karya terbaik di tahun 2005, Majalah Tempo menuliskan bahwa karya-karya 

inspiratif yang membuka jalan baru sangat ditunggu dalam kesenian kita. Lebih 

kurang 40 tahun lalu, Iwan Simatupang menyebut: melahirkan kesegaran 

imajinasi adalah tantangan Indonesia di masa depan (Majalah Tempo, 2005).  

Sastrawan-sastrawan Indonesia telah melepaskan diri dari tradisi story 

telling dan melahirkan beragam percobaan struktur hingga gaya penceritaan. Pada 

kumpulan cerpen Laluba (2005) misalnya, Nukila Amal menghadirkan sebuah 

tema metafisika menjadi metafora-metafora tak terduga seperti menceritakan ibu 

hamil yang percaya kematian yang dipilihnya sendiri jauh lebih baik daripada 

kematian di tangan orang-orang haus darah. Karya-karya sastra baru terus lahir 

diikuti dengan perkembangan pemikiran. 

Menghadirkan realitas dengan kreatif, penuh ekspresi, serta imajinatif, cerita 

fantastik tidak dapat pergi jauh pada beberapa karya sastra Indonesia. Pakar dari 

Indonesia, Apsanti Djokosujatno, mengatakan bahwa cerita fantastik adalah cerita 
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menyangkut dunia “riil” dan “rasional” yang dikejuti oleh kilasan-kilasan 

peristiwa takriil atau supranatural (Djokosujatno, 2001: VII). Kelahiran fantastik 

di Indonesia tidak terlepas dari faktor kultur negara. Kaya akan hasil praktik 

kebudayaan, kepercayaan, hingga keagamaan, membentuk masyarakat Indonesia 

dekat dengan cerita-cerita ajaib di luar batas logika yang dulunya dibudayakan 

turun-temurun melalui mitos, legenda, takhayul, hingga kisah sejarah.  

Cerita seram adalah istilah yang digunakan H.B Jassin sebagai penyebut 

genre yang sama dengan fantastik (Djokosujatno, 2005: 33). Fantastik awalnya 

berputar pada kejadian supranatural kemudian berkembang menjadi tidak hanya 

mengisahkan tentang setan atau arwah. Penulis-penulis di Indonesia berkembang 

menggunakan cerita fantastik untuk membangun kebimbangan pada pembaca. 

Peristiwa-peristiwa luar biasa dan di luar nalar dihadirkan sehingga 

menumbuhkan keragu-raguan pada pembaca akan kebenaran dari sebuah cerita.  

Penggunaan struktur fantastik dalam sejarah kesusasteraan Indonesia 

setidaknya juga ditemukan sejak periode angkatan 70 seperti; Danarto dengan 

Godlob (1975), dan Berhala (1982). Kemudian ada pula Seno Gumira dengan 

Saksi Mata (1994), Negeri Kabut (1996), Sepotong Senja untuk Pacarku (2002), 

dan Negeri Senja (2003). Kemudian Agus Noor dalam Memorabilia (1999), 

Cerita Buat Para Kekasih (2014), Sepotong Bibir Paling Indah di Dunia (2010). 

Serta Intan Paramadhita dalam Sihir Perempuan (2005). Eka Kurniawan dengan 

kumpulan cerpennya Cinta Tak Ada Mati lahir di tengah-tengah genre cerita 

fantastik. 
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Eka Kurniawan merupakan salah satu penulis Indonesia yang telah beberapa 

kali menggunakan nuansa ganjil dalam karya-karyanya. Salah satunya adalah 

kumpulan cerpen berjudul Cinta Tak Ada Mati yang terbit pertama kali pada 

tahun 2005, namun dilakukan pembaharuan di tahun 2018 dengan penambahan 

beberapa cerpen. Buku tersebut berisi kumpulan cerpen-cerpen lama Eka 

Kurniawan yang pernah terbit di berbagai media massa. Peneliti menemukan 

adanya peristiwa aneh dalam beberapa cerpen Eka Kurniawan. Permasalahan 

yang dihadirkan dalam teks sama-sama menghadirkan kebimbangan melalui 

peristiwa tidak logis. Ketidakwajaran itu dimunculkan baik dari konflik yang 

terjadi maupun solusi permasalahan di akhir cerita sehingga memunculkan 

perasaan bimbang dan ragu-ragu. 

Penelitian ini menggunakan kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati versi 

tahun 2018 di mana ada beberapa tambahan cerpen yang digunakan sebagai objek. 

Kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati (2018) memiliki tiga belas cerita yang lima 

di antaranya dijadikan objek penelitian yakni “Lesung Pipit”, “Mata Gelap”, “Bau 

Busuk”, “Jimat Sero”, dan “Tak Ada yang Gila di Kota Ini”. Kumpulan cerpen 

Cinta Tak Ada Mati ini memperlihatkan hasil eksperimen Eka Kurniawan dalam 

menggunakan beragam tema dan gaya cerita. Benang merah yang ditemukan pada 

kelimanya tersebut yakni adanya kesan ganjil pada struktur cerita (alur, tema, 

gaya bahasa, tokoh, sudut pandang, latar, dan lain-lain). 

Peneliti telah memilih dan memilah lima cerpen yang menimbulkan gejala 

keanehan di dalamnya. Seperti cerpen “Bau Busuk” misalnya, menceritakan 

tentang sebuah kota ratusan mayat-mayat berhamburan di jalan. Mayat-mayat itu 
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dikisahkan merupakan mayat-mayat orang komunis setelah terjadi pembantaian. 

Tidak ada seorang warga pun yang sudi untuk menguburkan mayat-mayat itu, 

bahkan jika ada, ia lebih takut dimusuhi warga lainnya karena akan dianggap 

membantu kaum komunis. Konflik dalam cerpen ini menunjukkan peristiwa yang 

jauh dari kesan kewajaran, bagaimana bisa sebuah kota lebih memilih terbiasa 

dengan pemandangan ratusan mayat dan bau busuk di setiap penjuru kota. 

Pada cerpen lain, “Mata Gelap” membawa tema yang lebih gelap dan 

surealisme, mengisahkan seorang lelaki yang kedua matanya dicongkel oleh Jin 

Berkepala Tujuh sebab ia telah melihat sejuta orang dibunuh dalam satu huru-hara 

politik. Namun kehilangan kedua mata tidak membuatnya kehilangan hidup, Jin 

Berkepala Tujuh kembali datang dan mengiris kedua telinga karena curiga ia telah 

mendengar kasak-kusuk politik yang tak boleh didengarnya. Begitu terus hingga 

Jin Berkepala Tujuh kembali datang lagi dan lagi mengambil organ tubuhnya satu 

persatu dari mulut, tangan, kaki, hingga seluruhnya habis. Raga lelaki itu sudah 

lenyap, namun ia masih tetap hidup tanpa tubuh.  

Ada pula cerpen “Tak Ada yang Gila di Kota Ini” yang merupakan cerpen 

terakhir dalam kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati dan menggunakan aliran 

realis namun mengisahkan peristiwa mengherankan. Sebuah kota memiliki 

fenomena tidak wajar; sekelompok pelancong menculik orang gila di kota untuk 

diperkosa hingga kemudian diikuti banyak pelancong lain sampai hampir menjadi 

sebuah kebiasaan dan rahasia umum. Kemudian muncul kecaman dari seorang 

pengkhotbah yang membuat para orang gila itu akhirnya ditangkap dan dibuang 

ke hutan jati. Namun di akhir cerita, diceritakan bahwa para orang gila itu ternyata 
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tidak dihilangkan apalagi disembuhkan. Setiap musim liburan, mereka dijemput 

secara diam-diam, lalu kebugilan mereka menjadi tontonan dalam sebuah 

pertunjukkan eksklusif dan tersembunyi yang penontonnya merupakan para 

pelancong. Bisnis itu pun berjalan dengan baik. 

Kelima cerpen sebagaimana diketahui, diterbitkan pertama kali pada media-

media massa dalam tahun yang berbeda-beda sejak 2002 hingga 2011. Meski 

kelima cerpen memiliki gaya cerita dan mengangkat permasalahan yang berbeda-

beda, kelimanya sama-sama memenuhi syarat cerita fantastik yakni menimbulkan 

keherananan, kebimbangan, keganjilan, dan ketakjuban kepada pembaca. 

Kelimanya memiliki konflik dan penceritaan yang sama menariknya untuk dikaji 

lebih mendalam.  

Kelima cerpen tersebut memunculkan ketertarikan oleh peneliti untuk 

menjadikannya sebagai objek penelitian, sebab, pertama, karakteristik penceritaan 

yang khas Eka Kurniawan dengan tema fantastik tersebut tidak terbatas pada 

peristiwa supranatural. Tema yang mendominasi pada kumpulan cerpen Cinta Tak 

Ada Mati adalah tema sosial dan politik. Tema sosial dan politik itu menjadi lebih 

menarik pada tiap cerpen karena dibumbui dengan motif seperti kepercayaan 

terhadap jimat, tipu muslihat dukun, pemerkosaan orang gila, pembantaian orang 

komunis, penyiksaan saksi mata, dan sebagainya.   

Kedua, kelima cerpen menghadirkan aspek kekerasan fisik sebagai atribut 

yang menarik perhatian karena mengiringi motif-motif kefantastikan. Kelimanya 

memunculkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tokoh dominan kepada tokoh 

yang lemah. Kekerasan tersebut ada yang berupa perkelahian yang dilakukan 
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karena ego untuk memuaskan diri, penindasan saksi mata tidak berdosa oleh 

antek-antek penguasa yang takut rahasia sebuah skandal politik terbongkar, 

eksploitasi seksual orang-orang gila dalam sebuah bisnis pertunjukan ilegal, 

hingga pemerkosaan yang sengaja dilakukan demi menghindar dari perkawinan 

paksa, dan sebagainya. Aspek kekerasan-kekerasan tersebut menambah muatan 

cerita sebagai representasi tema sosial dan politik berbalut cerita fantastik, 

sehingga menghasilkan gaya surealis yang membimbangkan pembaca terhadap 

peristiwa pembunuhan, penipuan, pembantaian, pemerkosaan, dan tindakan 

kriminal-kriminal lain yang terjadi di kehidupan nyata. 

Ketiga, adanya indikasi struktur fantastik tidak serta-merta membuat kelima 

cerpen terjebak dalam satu alur fantastik yang sama. Setiap cerpen menawarkan 

kompleksitasnya sendiri yang membedakan genre fantastik yang satu dengan 

fantastik yang lainnya. Struktur fantastik dimunculkan dengan kebimbangan yang 

berbeda-beda pada tiap cerpen. Ada cerpen yang membuka cerita dengan 

peristiwa membimbangkan namun diberi penjelasan rasional di akhir, ada cerpen 

yang menyajikan peristiwa natural sepanjang cerita namun merupakan peristiwa 

menakjubkan dan tidak lumrah terjadi, dan ada pula cerpen yang sepanjang cerita 

memberikan peristiwa-peristiwa membimbangkan tanpa ada penjelasan yang bisa 

diterima oleh hukum realis. 

Membaca problematik tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

menemukan bagaimana struktur cerita fantastik dibangun hingga membentuk 

kesatuan cerita yang utuh, dan bagaimana makna fantastik yang dihasilkan pada 

tiap cerpen setelah analisis struktur cerita fantastik. Oleh karena itu, penelitian ini 
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membutuhkan teori fantastik Tzvetan Todorov yang mengakomodasi kajian cerita 

fantastik melalui analisis struktur. Sudut pandang pertama yakni identifikasi 

struktur fantastik pada kelima cerpen dan sudut pandang kedua yakni menemukan 

makna dibalik struktur yang dihasilkan pada tahap pertama. Pada akhirnya, akan 

dihasilkan pemaknaan yang lebih optimal atas sebuah karya.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan memfokuskan 

pengkajian mengenai sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah struktur fantastik cerpen-cerpen Eka Kurniawan dalam 

kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati? 

2. Bagaimanakah makna struktur fantastik cerpen-cerpen Eka Kurniawan 

dalam kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, 

terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yakni: 

1. Menemukan struktur fantastik cerpen-cerpen Eka Kurniawan dalam 

kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati. 

2. Menemukan makna fantastik cerpen-cerpen Eka Kurniawan dalam 

kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sebagai sebuah penelitian dengan dasar masalah dan tujuan yang jelas, 

maka penelitian ini juga perlu menjabarkan manfaat sebagai sebuah hasil dari 

tujuan. Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni: 
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1. Ditemukannya struktur fantastik beserta maknanya dalam cerpen-cerpen 

Eka Kurniawan yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya khazanah intelektual pembaca, baik yang memang 

berkecimpung di dunia sastra maupun tidak, mengenai tema fantastik yang dapat 

dimanfaatkan untuk menaikkan mutu sebuah cerita. Dalam penelitian ini, cerpen-

cerpen Eka Kurniawan yang digunakan sebagai objek, menggunakan struktur 

fantastik tidak sekedar sebagai jalan pintas agar meningkatkan ketertarikan 

pembaca hingga akhir cerita, melainkan untuk mengemas maksud dan tujuan lain 

yang lebih besar di baliknya.  

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur peneliti-

peneliti selanjutnya mengenai perkembangan genre cerita fantastik dalam 

khazanah kesusasteraan Indonesia saat ini melalui cerpen-cerpen Eka Kurniawan 

sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lain yang setara. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Teori fantastik terutama yang dipopulerkan oleh Tzvetan Todorov telah 

banyak digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya guna menemukan struktur 

cerita fantastik dalam sebuah karya sastra. Namun berdasarkan data-data yang 

diperoleh peneliti melalui penelurusan internet dan riset langsung dari koleksi 

Ruang Baca FIB Universitas Airlangga, belum ada penelitian terhadap kumpulan 

cerpen Cinta Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan, terlebih mengenai struktur 

cerita fantastik di dalamnya.  

Sebab itu, penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-

penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan pendalaman kajian. 
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Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian 

ini sehingga dapat memperkaya hasil penelitian dengan pengembangan pikiran 

dari pembacaan penelitian-penelitian terdahulu dengan objek yang sama atau teori 

yang sama. 

Kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati masih belum mendapat banyak 

apresiasi atau respon dari pembaca, tidak sebanyak karya-karyanya yang 

berbentuk novel seperti Cantik Itu Luka, O, dan lain-lain, yang tidak hanya diulas 

dalam bentuk jurnal, artikel, atau essai, tapi juga banyak dijadikan objek 

penelitian skripsi. Apresiasi untuk kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati 

didapatkan peneliti hanya berupa artikel dan jurnal untuk menjelaskan tema tiap 

cerpen, makna dan kritik yang tersembunyi dalam tiap cerpen, atau kesan yang 

diperoleh setelah pembacaan. 

Agus Santoso dalam blognya pernah mengulas buku kumpulan cerpen Cinta 

Tak Ada Mati. Pengulas berfokus mengomentari 13 cerpen di dalamnya yang 

berputar pada penokohan, alur, serta kesan pribadi setelah menuntaskan tiap 

cerpen. Agus berpendapat bahwa eksperimen Eka Kurniawan dalam cerpen-

cerpennya cukup beragam. Ia mulanya mengenal Eka Kurniawan melalui 

novelnya kemudian merasa kurang puas setelah membaca cerpen-cerpennya yang 

menurutnya terlalu cepat ditamatkan. Ia merasa ada jejak dalam cerita pendek 

yang mirip dengan novel-novel Eka Kurniawan meskipun tidak banyak. Ulasan 

itu diunggah pada tahun 2018. Ulasan hanya disampaikan secara singkat tanpa 

menunjukkan bukti seperti kutipan dalam teks sehingga tidak bersifat mendalam. 
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Pengulas juga tidak membahas aspek struktural maupun pola fantastik pada 

kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati. 

Pengulas lainnya yaitu Maria Widjaja dalam blognya dengan judul Cinta 

Eka Kurniawan Tak Ada Mati yang ditulis pada tahun 2018. Maria mengawali 

tulisannya dengan kesangsian awalnya terhadap cerpen-cerpen Eka Kurniawan 

karena merasa kurang puas ketika membaca novel-novelnya. Ia merasa dogma 

patriarki justru sangat kental seperti pada tokoh Dewi Ayu dalam novel Cantik Itu 

Luka yang digambarkan sebagai sosok tak berdaya dan hanya berfungsi sebagai 

pemuas hasrat kaum laki-laki sebagai pelacur, dan tokoh Iteung yang 

berselingkuh demi menikmati persetubuhan dengan lelaki lain sebab suaminya 

impoten dalam novel Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Pada cerpen 

“Lesung Pipit”, Maria teringat akan drama klasik Aristopanes (Lysistrata, 411 

SM) tentang para perempuan yang berdemonstrasi dengan bertelanjang bulat 

untuk mengakhiri perang. Menurutnya ihwal pemberdayaan perempuan berarti 

bukan menuntut perempuan untuk mampu melakukan hal-hal yang lumrah 

dilakukan laki-laki, tetapi untuk lebih menghargai peran perempuan dalam 

kehidupan. Maria mengatakan imajinasi Eka Kurniawan yang lebih dari sekedar 

handal seperti dalam cerpen “Caronang” dan “Persekot”. Di akhir tulisannya, 

Maria menulis bahwa kumpulan cerpen Cinta Tak Ada Mati bisa menjadi angin 

segar untuk lebih mengenali perjalanan sejarah Indonesia yang tidak hanya kaya 

akan petualangan tapi juga teror yang mencekam. Ulasan ini sudah menuju 

ketajaman dengan membandingkannya pada karya sastra lain dan berfokus pada 

penemuan kritik mengenai posisi perempuan di masyarakat. Namun pada ulasan 
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ini juga tidak ditemukan pembahasan mengenai struktur cerita fantastik. Pengulas 

tidak membahas mengenai gejala kefantastikan atau keanehan dalam cerita. 

Selanjutnya, Farah Putrizeti melalui blognya yang juga ditulis pada tahun 

2018. Farah memberikan ulasan singkat pada 13 cerpen dengan menambahkan 

satu kutipan favoritnya dalam tiap cerpen. Menurutnya, kumpulan cerpen Eka 

Kurniawan ditulis dengan semangat kemutakhiran yang tinggi yang pada masa 

lalu merupakan ruang kosong dalam sastra Indonesia. Di akhir tulisan, Farah 

menyebutkan tiga cerpen favoritnya dalam buku tersebut yakni “Cinta Tak Ada 

Mati”, “Kutukan Dapur”, dan “Pengakoean Seorang Pemadat Indis”. Ulasan ini 

juga merupakan ulasan-ulasan singkat untuk tiap cerpen dan tidak ditemukan 

penemuan mengenai struktur cerita fantastik. 

Ada pula Kukuh Giaji yang mengulas dalam blognya dengan judul “Resensi 

Kumcer Cinta Tak Ada Mati” pada tahun 2018. Sebagaimana judulnya, Giaji 

menuliskan resensi terhadap kumpulan cerpen tersebut berupa sinopsis pendek 

dan lebih menitikberatkan pada cerpen “Cinta Tak Ada Mati” yang menurutnya 

paling menunjukkan keliaran imajinasi Eka Kurniawan. Pada cerpen “Caronang”, 

menurutnya kritisme Eka Kurniawan terhadap manusia tampak tak usai pada 

cerita-ceritanya yang selalu dipenuhi oleh nuansa realisme magis, sebagaimana 

pada cerpen “Tak Ada yang Gila di Kota Ini”. Pada ulasan ini, pengulas 

menemukan kecenderungan cerita fantastik dengan menyebut istilah “nuansa 

realisme magis” namun tidak ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. 

Selain kajian secara non formal, peneliti juga menemukan penelitian formal 

yang menggunakan kajian fantastik. Yulis Majidatul Choiriah dalam skripsinya 
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berjudul Struktur dan Pergerakan Cerita Fantastik dalam Novel Eka Kurniawan 

(2016) memanfaatkan teori fantastik untuk mengungkapkan struktur fantastik dan 

maknanya serta melihat pergerakan struktur fantastik Eka Kurniawan dalam 

ketiga novelnya. Meskipun ditulis dalam kurun waktu yang berbeda, ia 

menemukan ketiga karya tersebut sama-sama memiliki unsur cerita fantastik di 

dalamnya. Unsur cerita fantastik itu ditulis dengan motif, tema, genre, dan jenis 

penceritaan fantastik sesuai dengan muatan dan makna tiap novel. Novel Cantik 

Itu Luka dikemas dengan penceritaan fantastik yang super fantastik dengan 

peristiwa ajaib, mitos, mistis, dan supranatural, sehingga cerita fantastik berperan 

besar dalam menjalankan cerita. Novel Lelaki Harimau mengangkat konflik 

psikologis tokoh yang menampilkan cerita fantastik di beberapa bagian yang 

dikemas seimbang dengan muatan cerita psikologis. Sementara dalam novel 

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas merupakan novel realis yang 

menampilkan peristiwa aneh di akhir cerita sebagai solusi masalah, sehingga 

cerita fantastik tidak berpengaruh besar dalam proses perjalanan cerita, namun 

dapat mengubah jalan cerita jika cerita fantastik dihilangkan. Pergerakan cerita 

fantastik melalui ketiga karya tersebut memberikan gambaran mengenai fokus 

topik pembahasan muatan Eka Kurniawan yang memiliki perhatian pada 

permasalahan ‘sepele’ tetapi penting. Penelitian tersebut menemukan penggunaan 

struktur cerita fantastik yang ‘bergerak’ melalui ketiga novel Eka Kurniawan, 

sehingga membantu penelitian ini untuk menemukan struktur fantastik pada karya 

Eka Kurniawan berupa cerpen. 
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Novia Pradnya Mutiyasa dalam skripsinya berjudul “Konstruksi Cerita 

Horor Kumpulan Cerpen Kumpulan Budak Setan karya Eka Kurniawan, Intan 

Paramaditha, dan Ugoran Prasad” (2017) mengambil cerpen “Penjaga Malam” 

dan “Jimat Sero” yang mana juga digunakan sebagai objek dalam penelitian ini. 

Novia menggunakan teori struktural Tzvetan Todorov untuk meneliti konstruksi 

cerita horor dan menemukan adanya konfigurasi verbal dengan pengaturan waktu 

kronologis yang menimbulkan kedekatan antara karya dan pembaca. Pembaca 

dapat merasakan langsung ketakutan yang dialami tokoh. Cerpen “Jimat Sero” 

memiliki pengaturan modus yang didominasi oleh gaya langsung dengan 

kemunculan maksimal. Ditemukan padanan kata yang muncul dominan berupa 

kehadiran jimat sero, pembalasan dendam, tindak kekerasan melalui fisik, dan 

eksistensi seorang pria. Penelitian tersebut menemukan cerpen “Jimat Sero” yang 

mana juga menjadi objek dalam penelitian ini memiliki konstruksi cerita horor, 

namun tidak mendalam pada pemaknaan cerita. Makna yang dihasilkan berfokus 

pada strategi pengarang untuk menciptakan kedekatan antara karya dengan 

pembaca. 

Kemudian Azhar Bashir dalam skripsinya berjudul Pola Fantastik dalam 

Cerpen-Cerpen karya Mardi Luhung (2015) juga menggunakan teori fantastik 

namun untuk mencari pola cerita fantastik dalam lima cerpen karya Mardi 

Luhung. Ia menemukan Mardi Luhung memberikan cerita fantastik melalui kesan 

membimbangkan yang berasal dari halusinasi, mitos, estafet deskripsi, 

kebertumpukan cerita, dan mimpi penutur. Efek-efek yang menimbulkan 

ketersesatan itu merupakan desain dari penutur untuk menutupi arus cerita yang 
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sebenarnya. Sehingga ketika muncul efek-efek fantastik, pembaca terbuai akan 

peristiwa-peristiwa yang hadir silih berganti. Kefantastikan yang muncul 

merupakan fantastik semu, dibuktikan dengan skema alur cerita yang terbaca 

lurus sementara kebertumpukan cerita fantastik digunakan hanya untuk mengecoh 

pembaca. Pada penelitian ini menemukan struktur fantastik juga dapat dipolakan 

melalui strategi cerita yang digunakan pengarang selain untuk pemaknaan cerita. 

Selanjutnya, Wendha Adihtyana Putri dalam skripsinya berjudul Struktur 

Cerita Fantastik Cerpen-Cerpen dalam Kumpulan Cerpen Cerita Buat Para 

Kekasih karya Agus Noor (2016) menemukan bahwa cerpen-cerpen dalam Cerita 

Buat Para Kekasih tidak sepenuhnya berada pada tataran dunia supranatural. 

Berdasarkan teori fantastik Tzvetan Todorov, ditemukan dua genre dalam cerpen-

cerpen tersebut yakni uncanny dan fantastiv-marvellous. Dari struktur cerita 

fantastik yang dianalisis, disimpulkan bahwa kesatuan motif dan dekor realis 

merujuk pada sebuah kondisi sosial politik Indonesia. Kritik sosial politik dibalut 

dengan cerita fantastik untuk mengungkapkan kekejaman pihak-pihak yang 

berkuasa dalam negara dengan menggunakan kekerasan sebagai tanda 

penguasaannya. Penelitian ini menunjukkan analisis struktur fantastik berperan 

pada penemuan makna tersirat dalam cerpen. 

Sementara melalui sebuah artikel ilmiah berjudul Struktur Dan Makna 

Cerpen Fantastik Dalam Kumpulan Cerpen Dunia Di Dalam Mata, Oktavian 

Kasih Kumala Dewi membahas mengenai karya penulis-penulis muda Indonesia 

dalam buku itu yang memiliki kecenderungan menggunakan cerita fantastik, yaitu 

11 dari 23 cerpen. Cerita fantastik tersebut merupakan hasil eksplorasi terhadap 
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fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia seperti masalah kemiskinan, 

konflik keluarga, hingga gangguan kejiwaan. Para penulis muda mengangkat 

konflik di Indonesia yang bisa jadi membosankan dengan balutan fantastik agar 

tidak mudah ditebak dan menjadi lebih menarik. Hasil dari analisisnya 

menyimpulkan bahwa cerita fantastik terbagi dalam dua hal, pertama cerita yang 

hanya berupa balutan untuk menimbulkan nuansa supranatural pada konflik-

konflik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari manusia. Kedua, cerita 

fantastik yang hadir merupakan bagian dari cerita-cerita supranatural yang sudah 

menjadi kepercayaan masyarakat seperti mitos, legenda, dan sebagainya, tanpa 

perlu melibatkan hukum natural. 

Kepopuleran karya-karya Eka Kurniawan di dunia sastra membuat banyak 

peneliti tertarik membongkar karya-karya itu melalui berbagai perspektif. Telah 

banyak novel-novel Kurniawan diteliti menggunakan beragam teori dari 

pendekatan sosial, politik, psikologis, semiotik, dan lain-lain. Namun ternyata hal 

itu belum banyak menyentuh karya Kurniawan dalam bentuk cerpen. Dalam 

beberapa artikel di internet yang juga tidak berjumlah banyak, cerpen-cerpen Eka 

hanya diulas seputar unsur intrinsik, bentuk penceritaan, tema, sinopsis, kesan 

setelah pembacaan, dan pengamatan perjalanan tulisan Eka Kurniawan secara 

garis besar.  

Belum ada kajian cerita fantastik menggunakan salah satu dari delapan 

cerpen ini. Meskipun cerpen-cerpen dalam buku kumpulan tersebut merupakan 

cerpen-cerpen lama yang kemudian dibukukan pertama kali di tahun 2005, kajian 

secara spesifik untuk objek cerpen Eka Kurniawan masih sangat sedikit, bahkan 
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belum pernah ada yang tertarik untuk meneliti struktur cerita fantastik di 

dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mengisi ruang-ruang kosong 

dalam pengkajian struktural murni pada objek cerpen Eka Kurniawan. 

 

1.6 Landasan Teori 

 Penelitian ini memanfaatkan teori fantastik Tzvetan Todorov yang akan 

dilakukan dengan mengkaji narator, tokoh, alur, dan peristiwa-peristiwa yang 

memunculkan perasaan bingung dan ragu-ragu. Todorov dalam Introduction a la 

Litterature Fantastique mengemukakan bahwa fantasi merupakan sastra yang 

menyajikan peristiwa-peristiwa di antara kutub natural dan supranatural. Pertautan 

antara dunia natural dan supranatural dalam cerita inilah yang dimaksud Todorov 

sebagai sastra fantastik. 

Todorov mengemukakan bahwa fantastik ialah kebimbangan yang dirasakan 

oleh seorang manusia yang hanya mengenal hukum-hukum alami ketika 

menghadapi suatu peristiwa yang kelihatannya seperti supranatual (Prihatmi, 

1989: 42). Todorov membedakan fantastis dalam dua modus, uncanny dan 

marvelous. Dalam uncanny, peristiwa yang sulit dipahami merupakan kejadian 

yang lampau dan pernah terjadi, sehingga membentuk semacam ilusi. Hal-hal 

aneh tersebut tidak menimbulkan kebimbangan maupun rasa takut. Hukum realis 

tetap utuh, karena dapat menjelaskan gejala yang dilukiskan secara natural sesuai 

realitas yang terjadi. Sedangkan marvelous, cerita melibatkan gejala yang tidak 

atau belum pernah terjadi, sehingga hukum alam yang baru harus dibuat untuk 

memperhitungkan gejala (supranatural) tersebut. Marvelous mengarah pada waktu 

yang akan datang, dalam arti masih merupakan imajinasi.  



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  26 
 

SKRIPSI    STRUKTUR DAN MAKNA...  NATASYA ATMIM MAULIDA 

 

Di antara uncanny dan marvelous, muncul subgenre lain yang berdekatan. 

Di antara uncanny dan fantastik murni terdapat fantastic uncanny, kemudian di 

antara fantastik murni dan marvelous terdapat fantastic marvelous. Fantastic 

uncanny menghadirkan kebimbangan di awal, kemudian diakhiri dengan 

penjelasan rasional. Pada subgenre ini memungkinkan narator atau tokoh yang 

mengalami peristiwa tidak logis hanya hasil dari imajinasi, khayalan, atau 

halusinasi. Sementara fantastic marvelous menghadirkan peristiwa logis di awal 

kemudian diakhiri dengan penjelasan tidak logis. Pada subgenre ini pembaca 

ditinggalkan dalam kebimbangan dan harus terpuaskan dengan solusi akhir yang 

mengarah pada supranatural. 

Di antara beberapa tokoh barat pengemuka teori fantastik seperti; J.R.R 

Toelkien, Rosemary Jakson dan Ann Swinfen, Todorov merupakan tokoh yang 

paling terkenal melahirkan teori ini. Para fantastis membutuhkan pemenuhan tiga 

kondisi. Pertama, teks harus mewajibkan pembaca untuk mempertimbangkan 

dunia karakter sebagai dunia orang hidup serta ragu-ragu antara penjelasan alam 

atau supranatural. Kedua, keraguan ini mungkin juga dialami oleh sebuah 

karakter, sehingga peran pembaca adalah mengidentifikasikan dirinya dengan 

karakter. Ketiga, pembaca harus mengambil sikap tertentu yang berkaitan dengan 

teks. Teori Todorov memperlihatkan sebuah cerita dapat digolongkan ke dalam 

kategori cerita “fantastik murni” atau tidak berdasarkan ciri struktur yang 

dimilikinya. Berikut uraian aspek-aspek dalam kajian fantastik: 

 

1) Alur, Motif, dan Tema 
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Dalam penelitian ini, alur menjadi langkah awal dalam pembukaan kajian 

struktur fantastik. Alur memberikan data teks berupa rangkaian penceritaan yang 

akan menunjukkan problematik alur sebuah cerita. Melalui alur akan ditemukan 

urutan cerita hingga kausalitas antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya baik 

secara dekoratif atau teknikal. Cerita fantastik menyajikan rangkaian peristiwa 

yang sederhana tetapi kausalitasnya kuat (Djokosujatno, 2005: 52-57). Kesan riil 

menuntut alur sebab-akibat yang ketat. Terkadang dari teknik penceritaan, aspek 

fantastik sudah dapat bertambah.  

Kemudian secara umum, cerita fantastik ditandai oleh motif dominan dan 

tema utama fantastik. Motif dan tema dalam sebuah cerita tidak dapat berdiri 

sendiri (Djokosujatno, 2005: 54-55). Menurut Calloin (Djokosujatno, 2005: 52), 

cerita fantastik memunculkan tiba-tiba perihal aneh dalam dunia riil yang 

dipersepsikan cerita. Ia kemudian membuat daftar motif sebagai berikut: 

perjanjian dengan setan, jiwa yang tersiksa, roh yang dihukum untuk hidup abadi, 

orang mati yang hidup kembali, intervensi mimpi dan realita, rumah yang lenyap 

dari ruang, dan pengulangan waktu. 

 

2) Tokoh, Ruang, dan Waktu 

 Tokoh dalam cerita fantastik biasanya mengisi peran-peran tertentu. 

Tokoh yang mendengar cerita tentang suatu peristiwa yang dialami tokoh lain, 

sebagai korban peristiwa fantastik. Tokoh yang menyaksikan dan mengalami 

peristiwa supranatural (tetapi tidak percaya meskipun merasa ketakutan) sebagai 

penutur. Tokoh yang percaya hal-hal supranatural dan tidak percaya dalam cerita 
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fantastik, biasanya dipertentangkan. Tokoh yang mengalami gangguan psikis juga 

sangat sering ditemukan dalam genre fantastik, dan biasanya merupakan tokoh 

utama (Djokosujatno, 2005: 59-60). 

Kemudian, aspek ruang dalam fantastik selalu membuat tokoh tidak berdaya 

dan menjadi korban dari peristiwa yang tidak wajar. Meskipun di akhir cerita, 

tokoh memungkinkan keluar dari ruang tersebut, namun ia telah terlanjur 

mengalami peristiwa tidak logis dalam ruang fantastik. Ruang fantastik nantinya 

membutuhkan dekor realis untuk menguatkan kesan fantastik pada peristiwa yang 

tiba-tiba muncul dan menghentikan alur yang jernih (Djokosujatno, 2005: 61). 

Ruang dalam cerita fantastik yang ideal adalah daerah pedesaan atau luar kota, 

hutan, sungai, padang, daerah-daerah yang belum tersentuh peradaban ditambah 

detail-detail yang menyaran kewingitan. Ada dikotomi antara kota dan desa, desa 

dan daerah luar kota. Kota dan desa selalu merupakan pusat kebudayaan, 

mempunyai tatanan, keteraturan, dan memberikan rasa aman. Sedangkan di luar 

itu, hanya ada kebiadaban, kekacauan, ketidakwajaran, penuh ancaman dan 

bahaya (Dkojosujatno, 2005: 62). 

Selanjutnya, aspek kewaktuan memberikan data atas gejala kewaktuan 

dalam teks. Tidak hanya tersurat berupa penunjuk jam atau pembagian waktu 

sore, siang, dan malam, aspek kewaktuan dapat dimunculkan dalam banyak 

kemungkinan. Aspek kewaktuan dapat muncul dengan tersirat seperti narasi 

tentang lampu jalan yang telah menyala, kondisi pasang-surut lautan, suhu dan 

temperatur ruangan, maupun kecenderungan pada masa-masa tertentu seperti 

sebelum memulai aktivitas atau sepulang kerja. Mengenai waktu (persilangan, 
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penumpukan, pembalikan, dan sebagainya) yang ditemukan dalam cerita fantastik 

Barat selalu memanfaatkan semua kemungkinan dari persilangan, paralelisme, 

maupun kelenyapan waktu. Keragaman tema waktu ini tak terlalu dimanfaatkan 

oleh para pengarang Indonesia yang hanya terbiasa memikirkan waktu dalam 

kehidupan (Djokosujatno, 2005: 63)  

 

3) Dekor Realis dan Narator 

Dekor realis sering disebut dengan latar. Dalam konsep fantastik, dekor 

realis merupakan ornamen penunjang terciptanya kesan realis yang kuat sehingga 

motif fantastik akan semakin dipertanyakan. Semakin realis dekor yang 

dihadirkan, semakin membimbangkan peristiwa tidak logis yang menyalahi 

hukum realis. Dekor realis dapat berupa kondisi geografis sebuah wilayah, nama 

tokoh, nama tempat, maupun pendeskripsian detail terhadap latar cerita. 

Dekor realis dibangun berdasarkan tema-tema realis dan unsur-unsur cerita 

yang lain (tokoh, peristiwa, ruang, dan waktu) yang ditata dan disajikan dengan 

uraian atau detil yang memadai untuk menimbulkan kesan riil (Djokosujatno, 

2005: 55). 

Selanjutnya, dalam penelitian ini pembahasan narator dapat masuk ke dalam 

dekor realis. Kedua aspek ini telah memadai untuk menguraikan dan menjawab 

tentang posisi narator dalam cerpen. Dalam konsep struktural fantastik Todorov, 

terdapat pembahasan mengenai Narator atau Pencerita (Djokosujatno, 2005: 65). 

Bila yang digunakan penutur ‘aku’, biasanya penutur tersebut memiliki 

kredibilitas tinggi sebagai tokoh ‘riil’ yang mengalami sebuah peristiwa. Pembaca 
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akan percaya sepenuhnya bahwa penutur adalah penutur yang berakal sehat dan 

yang dikatakannya adalah suatu kebenaran. Seringkali tokoh peristiwa tersebut 

menceritakan langsung pengalaman fantastiknya kepada tokoh-tokoh lain dalam 

cerita. Bentuk penuturan seperti itu juga merupakan usaha untuk menampilkan 

kesan realis yang menyakitkan (Djokosujatno, 2005: 63-65). 

 

1.7 Metode Penelitian 

Fantastik membutuhkan pemenuhan terhadap tiga kondisi. Pertama, teks 

harus mewajibkan pembaca untuk mempertimbangkan dunia karakter sebagai 

dunia orang hidup serta ragu-ragu antara penjelasan alam atau supranatural. 

Kedua, keraguan ini mungkin juga dialami oleh sebuah karakter, sehingga peran 

pembaca adalah mengidentifikasikan dirinya dengan karakter. Ketiga, pembaca 

harus mengambil sikap tertentu yang berkaitan dengan teks. 

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (library riset) yang 

memanfaatkan metode pembacaan pada tata cara kerja teori fantastik Tzvetan 

Todorov dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

1.7.1 Tahap Penentuan dan Pemahaman Objek 

Pada mulanya peneliti mengambil objek kumpulan cerpen Cinta Tak Ada 

Mati karya Eka Kurniawan (Gramedia, 2018). Namun tidak semua cerpen 

memiliki indikasi ciri-ciri cerita fantastik seperti menghasilkan kesan 

membingungkan, membimbangkan, atau mengherankan. Sehingga tiga belas 

cerpen dalam kumpulan cerpen itu akhirnya direduksi menjadi lima cerpen.  
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Selanjutnya proses pembacaan dilakukan dengan mendalam dan berulang 

guna menemukan makna dibalik gaya cerita yang nampak di permukaan. Dengan 

cara berpikir teori fantastik Todorov, peneliti menemukan jejak-jejak cerita 

fantastik dalam objek sehingga mereduksi fokus analisis pada lima cerpen. 

Lima cerpen yang menjadi objek yakni “Lesung Pipit”, “Mata Gelap”, “Bau 

Busuk”, “Jimat Sero”, dan “Tak Ada yang Gila di Kota Ini”. Analisis kelima 

cerpen ini diurutkan berdasarkan tahun diterbitkannya pada kali pertama yakni 

dimulai dari cerpen “Bau Busuk” pada tahun 2002 hingga cerpen “Tak Ada yang 

Gila di Kota Ini” pada tahun 2011. 

 

1.7.2 Tahap Pengumpulan Data 

Setelah melakukan tahap penentuan dan pembacaan objek penelitian, 

peneliti memiliki dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data utama yakni lima cerpen dalam kumpulan cerpen Cinta 

Tak Ada Mati karya Eka Kurniawan.  

Sementara data sekunder merupakan data pendamping dan penunjang yang 

membantu peneliti untuk memperkuat dan memperkaya isi penelitian. Dalam 

penelitian ini data sekunder tersebut diperoleh melalui studi pustaka berupa 

skripsi-skripsi peneliti sebelumnya dari mahasiswa Universitas Airlangga maupun 

peneliti dari universitas lain, artikel-artikel yang pernah mengulas objek penelitian 

serupa, dan literatur-literatur yang relevan. 
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1.7.3 Tahap Analisis Struktur dan Pemaknaan 

 Analisis akan dilakukan dengan dua tahap. Pertama, menganalisis struktur 

fantastik dalam lima cerpen yang dijadikan objek penelitian dengan pola pikir 

fantastik Todorov. Dari struktur yang ditemukan, peneliti dapat menentukan jenis 

dan genre cerita fantastik kelima cerpen sesuai klasifikasi dalam teori fantastik 

Todorov. Dalam tahap ini proses analisis akan memanfaatkan data primer. Kedua, 

menganalisis makna dari struktur fantastik yang digunakan dalam lima cerpen. 

Dalam tahap ini akan dimanfaatkan berbagai data sekunder guna menghasilkan 

pemaknaan yang akurat. 

 

1.8 Sistematik Penyajian 

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan 

sistematika penulisan yang baik dan benar. Sistematika penulisan dibagi dalam 

beberapa bab, yaitu: 

Bab I mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat, penelitian terdahulu, landasan teori, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab pertama penelitian ini membahas 

alasan, landasan, manfaat yang diharapkan, dan dasar pemilihan objek yang 

diteliti. 

Bab II berisi tentang pemahaman dan analisis struktur fantastik dalam objek 

penelitian dengan landasan berpikir teori fantastik Tzvetan Todorov. 

Bab III berisi pemaknaan yang dihasilkan dari struktur cerita fantastik yang 

digunakan penulis objek penelitian berdasarkan hasil analisis struktur cerita 

fantastik pada bab sebelumnya. 
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Bab IV adalah penutup dari penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada objek penelitian. 


