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 PRAKATA 

 

Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah penulis telah menyelesaikan 

penulisan buku berjudul Penulisan Narasi Fiksi dalam Bahasa Arab (Teori dan 

Praktek), buku tersebut merupakan hasil penelitian dari disertasi penulis yang 

diaplikasikan penerapannya untuk mengembangkan narasi fiksi berbahasa Arab. 

Dalam memberikan contoh, penulis memadukan contoh cerpen dari para penulis 

terkenal seperti Khalil Gibran, Najib Machfud, Taufik Al Hakim, dan Rizi: Al Amir, 

dan cerpen hasil tulisan mahasiswa selaku penulis pemula yang sedang menempuh 

mata kuliah Kitabah I.  

Buku ini juga dilengkapi dengan pertanyaan untuk pengayaan dan latihan 

aplikatif penulisan baik penulisan bebas maupun penulisan terbimbing dan juga 

latihan analisis cerpen. Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur bagi 

para mahasiswa yang sedang menempuh matakuliah Kitabah I dan matakuliah 

Analisis Prosa dan juga bagi peminat pada penulisan narasi fiksi, baik cerpen maupun 

novel. 

Akhirul kalam, kami selaku penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak 

Prof. Dr. M. Ainin, M.Pd  yang telah memberikan kritik, saran, dan perbaikan pada 

penulisan buku ini. Semoga para pembaca sudi memberikan kritik dan saran untuk 

perbaikaan buku ini selanjutnya. 

Wabillahit taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wa 

baraokatuh. 

      

 Penulis 

      Nurhidayati 
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BAB I 

NARASI DAN PENGEMBANGANNYA 

 

1. Pengertian Narasi 

 

Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang hakikat tulisan 

narasi, berikut ini dikemukakan beberapa definisi narasi dari para ahli. Narasi 

merupakan cerita baik fiksi maupun nyata yang subjeknya dapat berupa sebuah 

kejadian atau seperangkat kejadian yang saling berhubungan (Inman & Gardner, 

1979:70).ّNarasi adalah peristiwa nyata mupun tidak nyata baik berupa prosa maupun 

puisi yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca, memberi hiburan, maupun 

memberikan pengetahuan pada pembaca maupun penyimak.  

Narasi adalah jenis tulisan yang memaparkan cerita, baik berupa cerita nyata 

(non fiksi), cerita imajinasi (fiksi), atau kombinasi antara cerita fiksi dan nonfiksi 

yang menggambarkan seperangkat kejadian atau peristiwa yang umumnya disusun 

secara kronologis (Warriner, 1977:83). Narasi adalah bentuk wacana yang 

mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca 

melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu (Keraf, 1981:135).  

Unsur yang paling penting pada sebuah narasi adalah unsur perbuatan atau 

tindakan dan waktu. Pengertian narasi mencakup dua unsur dasar yaitu perbuatan atau 

tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu. Jika deskripsi menggambarkan 

suatu objek secara statis, maka narasi mengisahkan suatu kehidupan yang dinamis 

dalam suatu rangkaian waktu. Narasi merupakan  suatu bentuk wacana yang sasaran 

utamanya  adalah tindak-tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah 

peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu, atau suatu bentuk wacana yang 

berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa 

yang terjadi (Keraf, 1981:135-136).    
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Narasi menyajikan sebuah kejadian atau seperangkat kejadian dengan setting 

dan subjek khusus. Meskipun demikian, narasi juga mencakup deskripsi tempat dan 

orang sebagaimana pada tulisan deskripsi, akan tetapi aspek yang mendominasi pada 

tulisan narasi adalah tindakan.  Narasi dapat berupa cerita suatu kejadian dengan 

waktu terpendek 15 menit sampai 15 minggu, dan bisa juga cerita itu terjadi dalam 

suatu waktu (Inman & Gardner, 1979:70).  

Unsur utama narasi adalah peristiwa, deskripsi, dan eksplanasi. Peristiwa 

merupakan bagian utama narasi yang memuat serangkaian kejadian, sedang deskripsi 

dan eksplanasi melengkapi kejadian. Dua aspek diksi dalam narasi yang menonjol 

adalah penggunaan kata kerja dan penanda peralihan waktu (Inman & Gardner, 

1979:71). Narasi merupakan tulisan yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi 

dan  menyajikan gerak kehidupan. 

 

2. Jenis Narasi 

Dilihat dari segi tujuan, narasi dibedakan atas narasi ekspositoris dan narasi 

sugestif. Narasi ekspositoris adalah narasi yang hanya bertujuan untuk memberi 

informasi kepada pembaca agar pengetahuannya bertambah luas, sedang narasi 

sugestif adalah narasi yang disusun untuk menyampaikan sebuah makna melalui daya 

khayal yang dimilikinya (Keraf, 1981:136).  

Narasi ekspositoris sasaran utamanya  adalah rasio, berupa perluasan 

pengetahuan para pembaca sesudah membaca kisah tersebut dengan menyampaikan 

informasi mengenai berlangsungnya suatu peristiwa . Sebagai sebuah bentuk narasi, 

narasi ekspositoris mempersoalkan tahap-tahap kejadian dan rangkaian perbuatan. 

Peristiwa yang disajikan itu dimaksudkan untuk menyampaikan informasi dan 

memperluas pengetahuan pembaca.  
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Narasi ekspositoris dapat bersifat khusus dan generalisasi.  Narasi yang 

bersifat khusus adalah narasi  yang berusaha menceritakaan  suatu peristiwa yang 

khas yang hanya terjadi satu kali, yang tak dapat diulang lagi, misalnya pengalaman 

seseorang pada suatu waktu tertentu. Narasi ini dalam bahasa Arab banyak dijumpai 

berupa  sejarah atau biografi para tokoh terkenal, baik tokoh dalam bidang keilmuan, 

politik, maupun sastra. Sebagaimana dapat kita lihat pada sejarah hidup Gibran yang 

ditulis di awal cerpennya yang berjudul   ّّدز،ّجالؾٕكسّجٌّطىغ شز ،ّسًِّٚصذذ،ّجالسٚجـّجٌّطّش   ٟ  جٌٕر

(Gibra:n, 1992). Narasi yang bersifat generalisasi adalah narasi yang menyampaikan  

suatu proses umum, yang dapat dilakukan siapa saja dan dapat dilakukan secara 

berulang-ulang (Keraf, 1981:137). Narasi jenis ini dapat kita jumpai di berbagai 

majalah berbahasa Arab maupun di web yang menyajikan proses-proses pengerjaan 

atau bekerjanya suatu alat tertentu. Misalnya proses memasak, proses penggunaan alat 

elektronik tertentu, atau proses berkembangbiaknya suatu tanaman. 

Narasi sugestif mempunyai sasaran untuk memberikan makna atas peristiwa 

atau kejadian itu sebagai pengalaman. Narasi sugestif selalu melibatkan daya khayal 

(imajinasi). Narasi sugestif merupakan suatu rangkaian peristiwa yang disajikan 

sehingga merangsang daya khayal. Pembaca menarik suatu makna baru di luar apa 

yang diungkapkan secara eksplisit. Semua objek dipaparkan sebagai suatu rangkaian 

gerak, kehidupan para tokoh dilukiskan dalam satuan gerak yang dinamis, berupa 

kehidupan yang berubah dari waktu ke waktu. Makna yang baru akan dipahami 

sesudah narasi itu selesai dibaca karena ia tersirat dalam seluruh narasi (Keraf, 

1981:138). Dengan demikian, narasi tidak bercerita atau memberikan komentar 

mengenai sebuah cerita tetapi ia mengisahkan sebuah cerita. Sebagaimana cerpen 

berjudul Wa La:kinnal  Hilma la Ya‟u:d (Al Ami:r, 1983:81) yang menceritakan kisah 

mimpi seorang tokoh dari awal hingga akhir cerita.  
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 Nurgiantoro (1995:2-3) menyebut narasi sugestif sebagai narasi fiksi, fiksi, 

teks naratif, atau wacana naratif. Istilah fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan 

atau khayalan. Fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak menyaran pada 

kebenaran sejarah. Istilah fiksi dipertentangkan dengan dunia realitas yang dapat 

dibuktikan dengan data empiris. Tokoh, peristiwa, dan tempat dalam fiksi bersifat 

imajiner sedang pada karya nonfiksi bersifat faktual.   Fiksi menurut Altenbernd dan 

Lewis adalah prosa naratif yang bersifat imajiner,  mengandung kebenaran yang 

mendramatisasikan hubungan-hubungan antar manusia berdasarkan pengalaman dan 

pengamatannya terhadap kehidupan. 

Penulis dapat memahami dunia imajiner berdasarkan gambaran dan 

pengetahuaan dari dunia realitas. Sebaliknya gambaran dan pengetahuan terhadap 

dunia realitas dapat diperoleh melalui kemampuan imajinasi. Pengarang memberi 

makna kehidupan dan mengajak pembaca merenungkan hakikat kehidupan melalui 

kenyataan yang sengaja dicipta dan dikreasikannya namun tetap berada dalam rangka 

konvensi bahasa, sosio-budaya, dan sastra yang ada agar ciptaannya dapat dipahami 

oleh pembaca (Nurgiantoro, 1995: 104). 

Behrman (2003:299) membedakan narasi menjadi dua yaitu narasi personal 

atau essei naratif dan narasi imajinasi. Narasi personal adalah cerita nyata tentang 

sesuatu yang telah terjadi atau dilihat oleh penulis yang biasanya ditulis dari sudut 

pandang penulis dengan tokoh dan latar yang nyata, begitu juga dialog yang 

digunakan. Narasi imajinatif adalah cerita yang unsur-unsurnya merupakan hasil 

imajinasi penulis.       

Penyebutan istilah imajinasi tidak semata-mata menyaran pada sesuatu yang 

dikhayalkan, melainkan juga berarti kemampuan mencipta. Istilah realitas tidak 

dibatasi pada sesuatu yang kebenarannya dapat dibuktikan secara empiris, melainkan 
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yang bersifat meniru atau mencerminkan. Pengertian realitas dalam karya fiksi juga 

menunjuk pada realitas-imajiner. Hal yang membedakan jenis karangan fiksi dan non-

fiksi adalah kadar realitas dan imajinasi yang terkandung di dalamnya. Unsur 

imajinasi jauh lebih menonjol dalam karya fiksi, sedang unsur realitas lebih menonjol 

pada karya nonfiksi (Nurgiantoro, 1995: 107). 

3. Unsur Narasi Fiksi 

Menurut pandangan strukturalisme, unsur fiksi (teks naratif) dapat dibedakan 

ke dalam unsur cerita dan wacana. Cerita merupakan isi dari ekspresi naratif, sedang 

wacana merupakan bentuk dari sesuatu yang diekspresikan. Cerita terdiri atas 

peristiwa dan wujud eksistensinya. Peristiwa itu sendiri dapat berupa tindakan, aksi, 

dan kejadian. Wujud eksistensinya terdiri atas tokoh dan unsur-unsur latar. Di pihak 

lain, wacana merupakan sarana untuk mengungkapkan isi. Unsur cerita adalah apa 

yang ingin dilukiskan dalam teks naratif sedang wacana adalah bagaimana cara 

melukiskannya (Nurgiantoro, 1995). 

Unsur struktur cerita menurut Tompkin & Hoskissons (1991:312) adalah 

bagian pendahuluan-tengah-dan akhir cerita, alur, latar, tokoh, tema, dan sudut 

pandang. Bagian permulaan merupakan pendahuluan, bagian tengah berupa 

pengembangan konflik, dan bagian akhir merupakan pemecahan konflik. Pengulangan 

dalam cerita meliputi penyajian tokoh baru, nama-nama tokoh, pengulangan kejadian, 

dan dialog. Kata-kata pengulangan membantu siswa memprediksi kejadian-kejadian 

dan makna kata dalam cerita. Unsur-unsur narasi tersebut dalam bahasa Arab 

diistilahkan dengan ungkapan sebagaimana dijabarkan berikut. 

أّٚ جٌؼمذز(3ّ)ّجٌكــذظ(2ّ)ّٚجٌّغضٜ جٌفىشز(1ّ:ّ) ّٟ٘ػٕحفشّجٌمقسِّٓ

 .جٌمقسّٚجٌر١ثس(5ّّٚ)ّٚجٌؾخٛؿ جٌمقس(4ّ)ّجٌكرىس

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm? 
 

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?
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Unsur-unsur ceritaّ(narasi fiksi) adalah (1) tema/tujuan,(2) peristiwa, (3) plot, 

(4) tokoh, (5)lingkungan atau latar. Perbedaan unsur narasi tersebut dengan unsur 

narasi sebagaimana disebutkan adalah terletak pada tidak adanya unsur sudut 

pandang. 

Berdasarkan pandangan bahwa teks naratif merupakan sebuah fakta semiotik, 

Chatman menganggap bahwa pembagian unsur teks ke dalam unsur cerita dan 

wacana belum cukup karena belum dapat dipakai untuk mengungkap semua elemen 

situasi komunikasi. Teori Saussure dan Hjemslev menambah pembagian unsur teks 

dengan aspek substansi dan bentuk. Unsur teks naratif sebagai fakta semiotik terdiri 

atas unsur substansi isi, bentuk isi, substansi ekspresi, dan bentuk ekspresi.  Aspek 

cerita terdiri atas peristiwa dan wujud keberadaan  keseluruhan semesta, berbagai 

bentuk kemungkinan objek dan peristiwa baik yang ada di dunia nyata maupun dunia 

imajinatif yang dapat diimitasikan ke dalam karya naratif berupa kode sosial-budaya 

naratif pengarang (Nurgiantoro, 1995).  

 Unsur semesta sebagai sesuatu yang berada diluar karya sastra yang menjadi 

sumber penulisan peniruan kreatif dalam karya dapat dikaitkan dengan unsur 

ekstrinsik. Karya naratif merupakan sebuah struktur yang kompleks. Karya fiksi dapat 

didekati dari berbagai sudut pandang teori.ّWujud lahiriah (manifestasi) karya fiksi 

adalah bahasa (verbal). Peranan bahasa seperti ketepatan arti, bentuk, bunyi sangat 

menentukan keindahan sebuah puisi, namun dalam karya fiksi tidak demikian. 

Koherensi semua unsur cerita meliputi peristiwa, plot, tokoh, latar, tema, dan sudut 

pandang yang membentuk sebuah totalitas merupakan sesuatu yang menentukan 

keindahan karya fiksi sebagai hasil cipta sastra (Nurgiantoro,1995:26--28).  

  Unsur-unsur cerita/narasi meliputi: (1) ide/tema, (2) peristiwa, (3) plot, (4) 

tokoh, dan (5) lingkungan. Ide/tema adalah sesuatu yang akan dituju oleh penulis. 
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Untuk itu pembaca tidak cukup membaca satu dua kali untuk memahami sebuah 

cerita, namun harus mengulang-ulang untuk memperoleh pemahaman terhadap tema 

cerita tersebut, dengan menghubungkan kaitan antara tokoh, peristiwa, ide, judul 

cerita, nama tokoh, dan lingkungan sosial tokoh. Peristiwa adalah sekumpulan 

aktivitas dan kejadian yang dirangkai sebagai sebuah rangkaian kausalitas yang 

membahas seputar tema, yang menggambarkan kepribadian tokoh dan pergulatannya 

dengan tokoh lain.  Satuan peristiwa ini ingin menjawab empat pertanyaan penulis, 

yaitu bagaimana, dimana, kapan, dan mengapa peristiwa itu terjadi? Penulis 

memaparkan cerita melalui pencerita yang biasa disebut sudut pandang.   

 Plot adalah kumpulan peristiwa yang terikat oleh waktu dan untuk menjawab 

pertanyaan berikut. Konflik apa yang disajikan? Apakah itu konflik internal atau 

eksternal? Peristiwa penting apa yang membentuk sebuah plot? Apakah peristiwa 

diurutkan secara kronologis atau tidak? Apa perubahan yang terjadi pada peristiwa di 

awal kisah dan peristiwa yang terjadi di akhir kisah? Apakah akhir cerita 

menyenangkan atau tidak menyenangkan? Dan apakah plot cerita padu? 

 

4. Proses Kreatif  dalam Pengembangan Tulisan Narasi Fiksi    

 

Berikut dipaparkan berbagai langkah yang dapat ditempuh oleh penulis untuk 

mengembangkan tulisan narasi fiksi dari berbagai pendapat. 

 ..٘ٛ ِٓ سٚاد اٌمظض اٌّشِٛل١ٓ ٠مٛي  سٚثشد ٠ٌٛظ عز١فٕغْٛ

اٌىبرت ؽجىخ صُ ٠غؼً فمذ ٠ؤخز  (1) :١ٌظ ٕ٘بن اال صالصخ طشق ٌىزبثخ اٌمظخ

شخظ١خ ٠ٚخزبس األؽذاس ٚاٌّٛالف اٌزٟ  ٠ؤخز (2، اٚ )اٌشخظ١بد  ِالئّخ ٌٗ

ا (3)أٚ ، رّٕٟ رٍه اٌشخظ١خ ًٛ ِؼ١ًٕب ٠ٚغؼً اٌفؼً ٚاألشخبص رؼجش  لذ ٠ؤخز ع

 ?http://www.afaqdubai.com/vb/showthread.php. ػٕٗ أٚ رغغذٖ
 

 

 Tiga cara dalam menulis cerita menurut Robert Luwis adalah (1) penulis 

memulai dari membuat plot kemudian menciptakan tokoh yang sesuai, atau (2) 

penulis menciptakan tokoh lebih dahulu kemudian memilih peristiwa-peristiwa atau 
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situasi-situasi tempat tokoh berkembang, atau (3) penulis memulai dengan penciptaan 

kondisi dan suasana cerita tertentu yang mengungkapkan keberadaan tokoh atau 

memvisualisasikannya.      

 ،أٚالً ٟٚ٘:  وزبثخ لظخ ٖ فٝٚ رزوشاٌىبرت  اٌزٟ لذ رغبػذ ثؼض اٌخطٛادّّ

سإٚط  ؽبٚي وزبثخاٌضبٔٝ:   .اخز١بس فىشح ػبِخ ٌٍمظخ ، ٚلظض لشاءح ػذح

 األشخبص، اٌّىبْ، ثؼض ،٘بألالَ ألؽذاس اٌمظخ اٌّّٙخ وؤعبط اٌمظخ )ِؾٛس

 ثىزبثخ اثذأش: اٌضبٌ  .األؽذاس، إٌٙب٠خ ٚ وٍٙب ؽبٌٟٚ وزبثزٙب ثشىً ِخزظش

أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ٘ذف  اٌشاثغ:   .عؼٍٙب وؾٛاس أٚ ِمذِخ ف١ٕخ..اٌخ اٌّمذِخ ٚ

إٌٙب٠خ ال ٠شزشط ف١ٙب أْ رىْٛ اٌخبِظ: وزبثخ  .اٌمظخ ذٚس ؽ٠ٌٗٛأعبعٟ 

ات منتدي .اثزغبِخ أٚ رزشن ٌٍمبسة عؼ١ذح، لذ رٕزٟٙ ثبعزفٙبَ، أٚ ؽضْ، أٚ

 )!~~(.WwW.7be.Com!!~~ -حبي 

Langkah-langkah yang dapat membantuّpenulis dalam menulis cerita 

adalah: (1) membaca berbagai buku cerita, memilih ide umum cerita dan 

menentukan topik misalnya cerita anak yatim, penderitaan di sebuahّnegara,  

menulis kisah nyata yang dialami penulis atau dari pengalaman yang dirangkai 

penulis. (2) menulis pokok-pokok tulisan (misalnya:ide pokok, tokoh, tempat, 

peristiwa, dan akhir cerita  secara ringkas). (3) memulai cerita dengan 

pendahuluan (4) menentukan tujuan umum, (5) mengakhiri cerita yang tidak 

harus berupa akhir bahagia, namun dengan akhir cerita berupa sebuah 

pertanyaan, akhir sedih, atau diserahkan pada pembaca.  

 لبي ا٢خش ػٓ طش٠مخ اٌىزبثخ ف١ّب ٠ٍٟ: 

خ األدث١خ إٌبؽ١ اصشائٟ ٌٗ ٚصٔٗ ِٓ أٚال :ٌٕىٓ ػٍٝ دسا٠خ ثؤْ اٌمظخ وؼًّ أدثٟ

  .ٕ٘ب ِمزٕبح ِٓ ٚلغ إٌظُ اٌشؼٛسٞ ..ٚوً ػًّ أدثٟ ثؾبعخ اٌٝ أعبع١بد

ؽذصبًأٚ ِٛلفبً أٚ  ّىٓ وزبثخ لظخ لظ١شح لٟ طفؾز١ٓ أٚ صالس ثؤْ رخزبسرصب١ٔب :

 ٠ؾذس فٟ ؽ١برٕب ، أٚ اٌزؾز٠ش ِٕٗ ، ثؾ١ش ٠ىْٛ ِّب، عٍٛوبً رشغت اٌزّغه ثٗ

، ١ٌٚىٓ ٚاؽذا  رزخ١ً أِشِب ؽذس ث١ُٕٙٚرزخ١ً اع١ّٓ أٚ صالصخ ، ٚرخزشع أٚ 

٠ٚغّٝ  " ٚرذخً ف١ٙب ثؼض اٌخالفبد فٟ اٌشأٞ ٚاٌطجبع". ُِٕٙ ٘ٛ " اٌجطً

ٚؽبٚي  ، صُ ال رىضش ِٓ اٌزفبط١ً فٟ األش١بء ، ٚال رىضش ِٓ اٌؾٛادس" اٌظشاع

صُ ضغ  ، األخ١ش ِٓ اٌمظخ ءأٞ عؼً األِٛس رزؤصَ فٟ اٌغض أْ رغؼً ٌٙب ػمذح ،

ٚلذ رزشن  ثؤؽذاس خ١ب١ٌخ ٚأعّبء خ١ب١ٌخ ، ا١ٌٙب ٛاٌّشىٍخ اٌزٟ رذػؽال ٌٙزٖ 

ٚال  اٌمظخ ٠ؾىٟ ثٕفغٗ اٌمظخ ، ٚلذ رىْٛ اٌىبرجخ اٌزٟ رغشد اٌشخض اٌجطً

ٌٍفُٙ ِٓ  ٌىٓ ارشن رٌه ٠غٛص روش ِٛضٛع اٌمظخ طشاؽخ ، ٚال اٌٙذف ِٕٙب ،
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 ثبٔزظبس ئّبٚاٌؼمذح ٚاٌؾً ، ٚاٌؾً ٠ىْٛ دا خالي اٌمظخ ٚاألؽذاس ٚاٌظشاع

 .اٌخ١ش أٚ اٌزغ١١ش اٌٝ األؽغٓ أٚ غٍجخ اٌّضً اٌؼ١ٍب
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Dua langkah yang dapat ditempuh untuk mengembangkan tulisan fiksi adalah: (1) 

Tulisan fiksi dapat dianggap sebagai karya sastra, maka penulis fiksi hendaknya 

memperhatikan bagaimana teknik menulis fiksi yang sesuai dengan kaidah 

penulisannya. (2) Penulis hendaknya menentukan peristiwa atau ide pokok yang akan 

dikembangkan dan mengembangkannya dalam satu atau dua halaman, kemudian 

menentukan tokoh utama yang dilengkapi dengan sikap, sifat, kepribadiannya, serta 

nilai-nilai yang dianutnya serta diciptakan penantangnya atau antagonis dari tokoh 

utama sehingga menimbulkan konflik, dan menciptakan hubungan kausalitas antar 

peristiwa mulai awal hingga akhir cerita, kemudian diakhiri dengan pemecahan 

masalah, yang ini disebut plot. 

Tulisan narasi fiksi merupakan suatu hasil dari proses menulis kreatif  yang 

banyak melibatkan cara berpikir divergen ‘menyebar’ daripada konvergen ‘memusat’ 

. Menciptakan sebuah tulisan tidak ubahnya dengan melukis. Penulis memiliki banyak 

gagasan dalam menuliskannya. Kendatipun secara teknis ada kriteria-kriteria yang 

dapat diikutinya, tetapi wujud yang akan dihasilkan itu sangat bergantung pada 

kepiawaian penulis dalam mengungkapkan gagasan. Banyak orang mempunyai ide-

ide bagus di benaknya sebagai hasil dari pengamatan, penelitian, diskusi, atau 

membaca. Akan tetapi, begitu ide tersebut dilaporkan secara tertulis, laporan itu terasa 

amat kering, kurang menggigit, dan membosankan. Fokus tulisan tidak jelas, gaya 

bahasa yang digunakan monoton, pilihan kata ‘diksi’ kurang tepat dan tidak mengenai 

sasaran, serta variasi kata dan kalimatnya kering (Kurniawan, 2001:313-314). 

 Beberapa model proses kreatif dalam menciptakan tulisan baik cerpen maupun 

novel yang dihimpun dari para penulis ternama adalah sebagaimana dikemukakan 
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oleh para sastrawan berikut. Trisnoyuwono (1982:75) mengatakan bahwa ia menulis 

karena merasa tak puas dengan hanya membaca atau menikmati tulisan-tulisan orang 

lain, atau karena setelah membaca tulisan orang lain merasa bisa menulis seperti itu. 

Menulis merupakan kebutuhan, setelah menulis mendapat kesenangan dan rasa puas. 

Dia mengatakan bahwa mengarang itu untuk mengemukakan sesuatu yang dianggap 

layak untuk diketahui orang lain. Banyak hal-hal yang tersimpul dari sesuatu itu. 

Sesuatu yang disarikan, diambil dari dunianya, penghidupan dan kehidupannya. Yang 

amat menarik baginya ialah bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, keberanian, 

ketakutan, kekejian dan kebaikan, sifat-sifat manusia amat menarik karena beragam, 

kekurangan-kekurangan manusia, kekecewaan serta kegembiraan, kemurungannya 

pada hal-hal yang di luar dugaan. 

 Menulis bisa juga untuk merebut hati seseorang, melebih-lebihkan, pernyataan 

cinta  yang meluap-luap, luka hati, kerinduan, menyindir, mengejek suatu keadaan, 

kelompok, dan untuk menyanjung. Mengarang bisa untuk mengatasi pertentangan 

batin, menjawab tantangan batin, merumuskan perasaan, pikiran, angan-angan atau 

khayal, memberi arti pada hidup, dan untuk mencapai sesuatu yang layak 

dibanggakan. Menulis merupakan jawaban atas segala tantangan hidup. 

 Trisnoyuwono mengatakan bahwa dia menyarikan segala sesuatu yang telah 

dibaca. Dia menulis berdasarkan pengalaman-pengalaman, karena dia belum mampu 

mempertanggungjawabkan hal-hal di luar pengalaman-pengalamannya. Tulisannya 

bukan merupakan kisah nyata. Ia mengambil bagian-bagian pengalaman itu untuk 

dipadu dengan daya khayal, rekaan, pikiran, dan perasaaan, hingga menjadi suatu 

kebulatan. 

   Menurut Navis (1982:62), sumber cerita yang ditulisnya adalah lingkungan 

hidup yang coraknya biasa-biasa saja. Orang-orang biasa , pikirannya, dan tingkah 
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lakunya. Bahan-bahan itu direnungkan dan bila sudah menemukan polanya digunakan 

untuk bahan tulisan. Inspirasi menulis dapat timbul setelah membaca cerpen orang 

lain, ada yang setelah menonton film,  mendengar cerita, atau melihat tingkah laku 

orang. 

 Ide suatu cerpen dapat terjadi karena suatu peristiwa kecil yang pernah terjadi 

atau gabungan banyak peristiwa kecil. Menurut Navis (1982:64), dia tak menulis 

peristiwa demi peristiwa seperti yang dialami atau yang diketahui, tetapi semuanya 

melalui pengolahan dan dicampur dengan renungan atau pemikiran. Dalam menulis 

cerpen, Navis menggunakan model alam yang sangat membantu proses atau jalan 

penceritaan. Cerita-cerita yang hanya didasarkan pada daya khayal saja, akan macet 

penyelesaiannya atau selesai dengan tidak sempurna. 

Menurut Wildan (1982:94), bekal penulis adalah banyak membaca. Keadaan 

hidupnya yang miskin, senantiasa dirundung malang, dan harus mendorongnya untuk 

menulis. Tema cerita Wildan Yatim ada yang muncul mendadak dan ada yang 

menempuh proses perenungan lama. Tema dan ide cerita sering muncul ketika sedang 

terharu akan suatu peristiwa dan terharu mendengar suara musik, lagu, atau film. 

 Tidak semua cerita Wildan membawa peran. Sesuatu yang penting dari sebuah 

cerita adalah menarik untuk dibaca dan mengandung konflik. Pada umumnya tema 

dan ide suatu cerpen muncul setelah melihat, mendengar, atau ikut terlibat dalam 

suatu peristiwa yang mengandung keharuan dan konflik dengan mengganti beberapa 

hal dan dibumbui dengan peristiwa-peristiwa tertentu supaya ada nilai histerisnya. 

Cerpen yang baik harus mengandung konflik, punya klimaks, dan antiklimaks. 

Peristiwa nyata akan menjadi cerita jika diramu dengan daya khayal, sehingga 

peristiwa nyata tersebut hanya merupakan dasar tema yang  menempati porsi sekitar 

5% dari cerita.  
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 Naluri yang mendasari penciptaan cerita menurut Dini (1982:110) adalah 

kegemaran mendengar cerita sejak masih kecil, kesukaan menonton pertunjukan 

rakyat, ketoprak, ludruk, wayang orang, dan wayang kulit. Latar belakang kegemaran 

akan cerita mengantar ke dunia pustaka atau gemar membaca, pikiran atau ide 

biasanya munculnya disebabkan karena panca indera, dengan mengamati dan 

mendengarkan kejadian di lingkungannya. Melalui surat kabar, semua yang ditulis 

diangkat dari kehidupan yang sebenarnya, dikaitkan, ditambahi dengan kejadian yang 

lain, ditambahi dengan imajinasi setting atau dialog sesuai dengan kepribadian dan 

pendapat atau prinsip terhadap hidup. Seorang tokoh digunakan sebagai corong ide 

dan kebebasan merupakan syarat utama dalam penciptaan.  

 Menurut Dini, definisi tentang novel atau roman seringkali kabur karena itu 

dia hanya menyebut dengan cerita pendek atau cerita panjang. Setelah menulis bentuk 

yang akan dijadikan wadah ide atau tema, dia memerlukan waktu yang bersambung 

terus menerus untuk mengerjakannya. Dalam proses penggarapan selalu ada 

perkembangan baru, tetapi selalu dapat dikuasai tokoh-tokohnya sehingga tidak 

terlepas dari garis yang telah dibataskan. 

 Darma (1982:127) mengaitkan kekuatan imajinasi identik dengan kepekaan 

seorang pengarang. Makin tajam kepekaan seorang pengarang, makin banyaklah 

imajinasi. Kepekaan adalah kemampuan menembus apa yang tidak terlihat, tidak 

terasa, dan tidak terpikirkan. Kepekaan adalah kemampuan untuk mengadakan 

sesuatu yang tidak terjangku oleh orang lain. Kepekaan tumbuh dengan sendirinya 

dan akan meredup jika ada kesibukan yang mengganggu. Kepekaan dan imajinasi 

adalah personal. 

 Menurut Rosidi (1982:140-142), sesuatu yang merangsang gairah menulis 

adalah dari hasil membaca dan pergaulan antar seniman. Menulis merupakan 
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kebutuhan secara ekonomik dan rohani. Melalui menulis seseorang dapat menyatakan 

kebenaran dan kesaksian terhadap segala soal yang berlangsung di sekeliling atau 

dalam diri sendiri. Karya tulis menurut Ajip Rosidi adalah bentuk kesasksian 

penulisnya yang jujur, yang ditulis karena suatu dorongan yang bersifat rokhani, 

sedang fiksi hiburan lahir atas pesanan pasaran. Seorang penulis fiksi picisan tidak 

merasa perlu untuk memberikan sesuatu kesaksian kejujuran pribadinya. Yang 

penting bagi penulis fiksi hiburan adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat 

penggemarnya sesuai dengan konvensi yang ada. 

 Pendekatan Rosidi terhadap dunia tulisan lebih cenderung pada isi dan kurang 

memperhatikan bentuk, bahasanya lugu, dan langsung. Meskipun proses penulisan 

berlangsung cepat,  gagasan-gagasan yang hendak ditulis telah lama mengeram dan 

mengganggu pikiran dan kesehatannya. 

 Mengenai sumber tulisan, Wijaya (1982:146) mengatakan ia mengembangkan 

peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungannya. Dia sering menulis sesuatu yang tidak 

direncanakan terlebih dahulu, sesuatu yang belum diketahui, sehingga alinea 

selanjutnya menyerupai usaha untuk mencari. Menurut Putu Wijaya, intelektualitas 

bukan hal yang terpenting dalam karya sastra, akan tetapi dengan berbekal intuisi dan 

perasaan cukuplah untuk mencipta. Wijaya kurang banyak membaca, tetapi ia banyak 

mendengarkan musik, dia selalu mengarang dengan diiringi musik, lagu memberikan 

stamina untuk menulis. 

 Dalam memaparkan tokoh, Wijaya kadang-kadang tidak pernah 

memperkenalkannya secara formal. Sering satu tokoh muncul, tetapi gambaran 

visualnya muncul perlahan-lahan dengan informasi kecil. Pembaca baru tahu 

perwujudan tokohnya ketika cerita berakhir seperti dalam novel Pabrik. Kesamaran 

merupakan kegemaran Wijaya dalam menulis, karena banyak aspek kehidupan ini 
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yang samar, tidak jelas, tidak ada kendali tetapi proses jadi harmonis. Menurut 

Wijaya, dia mengarang karena ada kebutuhan untuk mengemukakan gagasan, hasil 

pengamatan, saran dan pendapat yang sama atau berbeda dengan orang lain.  

 Siyaranamual (1982:169) mengatakan bahwa latar belakang kepenulisannya 

adalah karena ia sering membaca buku cerita baik cerita hasil terjemahan maupun 

asli. Dari membaca buku cerita tersebut, dia secara tidak sadar telah belajar berbagai 

hal mengenai cerita, situasi, watak orang, pertentangan, pergumulan, jalan cerita, 

tokoh, adegan dan suasana. Cerpen disukai karena cerpen bisa menjadi sempurna 

untuk menyatukan bentuk dengan gaya serta tema menurut keinginan dan bisa dengan 

mudah dikendalikan secara utuh, serta bisa mempertahankan spontanitas. Melalui 

cerpen ia bercerita, membuat cerpen bertolak dari cerita, bukan dari tema. 

 Menurut Siyaranamual, sketsa merupakan lontaran-lontaran apa adanya yang 

dimungkinkan oleh usaha bereksperimen. Lewat sketsa dikembangkan tema yang 

satiris sifatnya dan menggelitik perasaan sekilas. Dalam menulis cerpen Yulius tidak 

mengikuti tahapan pengembangan, tetapi menulisnya sampai selesai, kemudian 

diulangi lagi menurut gaya atau pendekatan yang lain. Dengan tidak memperdulikan 

apa yang sudah ditulis sebelumnya, bisa tetap berpegangan pada plot yang ada. 

 Atmowiloto (1982:179) mengatakan ia menulis masalah-masalah di sekitar 

objek yang benar-benar dia ketahui, dialami secara langsung, pengalaman orang lain 

berupa rangkaian cerita yang menarik dicatat, kisah yang satu dirangkaikan dengan 

kisah yang lain, dikembangkan dan dipadukan. Selanjutnya Atmowiloto mengatakan, 

ia sering mendapatkan ide dari bepergian. Dalam menulis harus dapat membebaskan 

diri dari beban, harus jujur pada proses penciptaan, tidak ada gangguan atau bayangan 

untuk mengabdi pada media tertentu. Dia adalah seorang kutu buku banyak membaca 

buku karya sastra dan sering berbincang-bincang dengan sastrawan. 
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5. Penulisan Narasi Fiksi melalui Pengembangan Unsur-Unsurnya 

 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan narasi fiksi adalah 

dengan cara menggunakan detail narasi, memilih peristiwa peristiwa kunci,   dan 

menentukan gaya dan pilihan kata. Berikut dipaparkan ketiga topik tersebut.                     

a. Menggunakan Detail Narasi 

 Narasi dapat dikembangkan melalui penggunaan detail yang dapat berfungsi 

untuk (a) menciptakan konflik dan meningkatkan rasa ingin tahu pembaca, (b) 

mengungkapkan tokoh, (c) membuat kejadian atau tindakan khusus, dan (d) 

menawarkan penjelasan atau simpulan (Warriner, 1977:88). Disamping itu, narasi 

dapat dikembangkan melalui penggunaan dialog. Dialog atau ucapan yang dikutip 

langsung dapat melengkapi tujuan penulisan narasi. Dialog langsung  

mengindikasikan apa yang terjadi, menyajikan penjelasan, simpulan, opini, dan fakta 

untuk mengungkapkan karakter pembicara atau kejadian dari tuturan seseorang 

(Warriner, 1977: 88).  

 Dengan dialog, suatu narasi akan menjadi lebih menarik karena pembaca 

dapat membaca percakapan para tokoh secara langsung, tidak melalui penceritaan 

orang ketiga. Dialog menyajikan informasi tentang situasi dan orang orang yang 

tergabung ke dalamnya. Dialog langsung dalam narasi dapat menjadikan narasi lebih 

mengembangkan suasana hati dan konstan dalam penyajian peristiwa atau dapat 

menyajikan informasi yang sesuai.  

 Penulis narasi memusatkan diri terutama pada peristiwa-peristiwa yang 

terpusat pada tindakan bukan pada deskripsi orang, tempat, atau objek. Meskipun 

demikian, beberapa deskripsi juga digunakan. Penggunaan deskripsi tergantung pada 

keperluan agar dapat dipahami pembaca dan dapat mengapresiasikan pengalaman 

yang terkait. Detail dalam narasi dapat digunakan untuk menyatakan kejadian atau 
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peristiwa khusus, menambah perhatian, membantu mengisahkan tokoh, dan 

menyajikan simpulan cerita (Warriner, 1977:100). 

 

b. Memilih Peristiwa Kunci 

اٌمظ١شح رؾزًّ ؽذصبً وج١شاً ٠ؾزً ِغبؽخ صِب١ٔخ أٚ ِىب١ٔخ  ٌُ رؼذ اٌمظخ

ثغضء ِٓ اٌؾذس ٠غزمطت ؽٌٛٗ ِغّٛػخ ِـٓ  وج١شح، ثً أطجؾذ رىزفٟ

ٔغ١ّٗ ثبٌمظخ اٌمظ١شح. لذ ٠ىْٛ  اٌؼٕبطش اٌزٟ رزآٌف ٌزىْٛ فٟ إٌٙب٠خ ِب

ٌخ١بي، ٌىٓ ٘زا اٌؾذس فٟ إٌٙب٠خ ٠شرٙٓ اٌٛالغ، ٚلذ ٠ىْٛ ِٓ ا اٌؾذس ِٓ

ـ ثٕظشح اٌّجذع اٌزٞ ؽبٚي اعزمبءٖ ِٓ اٌٛالغ، أٚ  ـ ٚثطش٠مخ غ١ش ِجبششح

رٌه ػٍٝ سٚافـذ صمبفزٗ اٌؼبِخ، ثّب ف١ٙب  اعزؾضبسٖ ِٓ اٌخ١بي، ِؼزّذاً فٟ

ْ اثذاػـٗ فمظ،  ِٓ ِخضْٚ رشاصٟ ٚرشثٛٞ ٚث١ئٟ، ٚ٘زٖ ِّ  ٛ اٌؼٛاِـً ال رى

ٚاضـؼ ػٍٝ أػّبٌٗ  ىْٛ ِغًّ شخظ١زٗ وبٔغبْ. اْ رؤص١ش٘بٌٚىٕٙب أ٠ضبً ر

ّ.اإلثذاػ١خ ثغ١ّغ ػٕبطش٘ب 
(http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?) 

 

Peristiwa pada cerita pendek bukan merupakan peristiwa yang membutuhkan 

waktu penceritaan yang lama dan membutuhkan lokasi yang besar, namun cerpen 

hanya membutuhkan  sepotong kisah yang mengandung unsure-unsur cerpen. 

Peristiwa dapat diambil dari kisah nyata maupun kisah khayali yang juga terikat oleh 

pandangan penulis, meliputi khazanah budaya, pendidikan,, lingkungan, dan lain-lain.  

ّ

 اطالق عشاػ ٘زا اٌؾذس، ـ وّب ٠ش٠ذ فبٌّجذع ٘ٛ اٌزٞ ٠ٍّه ؽك

اٌّجذع ـ ٌىٓ ٘زٖ اٌٛظ١فخ ال ٠زُ أداإ٘ب دِٚبً ثشىً ٠شضٟ اٌغ١ّغ، ٌزٌه 

ِخزٍفبً ِٓ ؽذس ٢خش، أٚ ـ ثّؼٕٝ أوضش دلخ ـ ِٓ ِجذع ٢خش،  ٠ىْٛ اٌزؤص١ش

أٚ شش.. اٌزٞ رفشضٗ اٌؾ١بح ثىً ِب ف١ٙب ِٓ خ١ش  ٚ٘زا االخزالف ٘ٛ اٌزٕٛع

عٍت ٚا٠غبة فٟ إٌزبئظ، ِٓ ٕ٘ب ٠ؤرٟ  ِٓ رٕبلض ٚأغغبَ ث١ٓ األش١بء.. ِٓ

اثزذاء ِٓ ِبدرٗ األ١ٌٚخ اٌزٟ  ٘زا اٌزٕٛع فٟ اٌّٛاد اٌزٟ ٠جٕٝ ِٕٙب اٌؾذس،

إٌٙبئٟ ٚاْ وبْ ِغشد  ٠زشىً ِٕٙب، ٚأزٙبء ثزٛؽ١ذ ع١ّغ ِٛادٖ فٟ شىٍٗ

ّ.ٛع فٟ اٌمظخعضئٟ، ِغ ِالؽظخ اٌزفش٠ك ث١ٓ اٌؾذس ٚاٌّٛض
(http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?) 

 

Penulis mempunyai kebebasan untuk menciptakan peristiwa, penulis tidak 

harus memuaskan semua pembaca. Setiap penulis mempunyai karakteristik yang 

berbeda dengan penulis yang lain dalam merangkai peristiwa yang bersumber dari 

berbagai nilai kebaikan, kejahatan, pertentangan, atau keharmonisan. 

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?
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١ٌظ عٜٛ ِغشد ػٕظش ِٓ ػٕبطش اٌمظخ، ث١ّٕب  فبٌؾذس 

٘ٛ ـ أٞ اٌّٛضٛع ـ ثىبٍِٙب. ٚ اٌّٛضٛع ٘ٛ ؽظ١ٍخ ِغّٛػخ ٘زٖ اٌؼٕبطش

طؾ١ؾخ، فبْ  اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ٛطٍٕب اٌٝ اٌٙذف، ٚارا وبٔذ اعزٕزبعبرٕب

 اٌّجذع ١ٌظ ٘ٛ اٌزٞ ٠ذٌٕب ِجبششح ػٍٝ ٘زا اٌٙذف، ثً ٔؾٓ اٌز٠ٓ ٔغزخٍظٗ

ثمشاءرٕب اٌّزؼذدح ٌٍٕض، ٟٚ٘ ِزؼذدح ثزؼذد اٌّزٍم١ٓ. ِٓ ٕ٘ب ل١ً اْ اٌمشاءح 

  .ٔظش اٌّزٍمٟ وزبثخ عذ٠ذح ٌٍٕض، ٌٚىٓ ِٓ ٚعٙخ ٟ٘

وؼٕظش ِٓ ػٕبطش اٌجٕبء اٌفٕٟ ٌٍمظخ  ٚٔؾٓ ٔزٕبٚي اٌؾذس ػٕظش ٘بَ

اٌؼٕظش، ٚػٍٝ ضٛء ٘زا اٌٛػٟ  اٌمظ١شح، ػ١ٍٕب أْ ٔشطذ ٚػ١ٕب ثؤ١ّ٘خ ٘زا

اٌمظخ ـ ِب دِٕب  ٠ّىٕٕب أْ ٔؾذد أ١ّ٘خ اٌؾذس ثبٌٕغجخ ٌٍؼًّ اإلثذاػٟ ـ

ّ . .ٔغـبُ٘ فٟ اػبدح وزبثخ إٌض ِغذداً 

(http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?) 
 

 

Peristiwa dalam sebuah cerita hanyalah merupakan salah satu unsur 

pembentuk cerita, sebagaimana unsur bangunan yang harus dicermati oleh pembaca 

apa sebenarnya fungsi dari setiap unsur bangunan tersebut. Kita tidak dapat 

menetapkan tujuan atau tema cerita tanpa membaca dan memahami semua unsur 

cerita. 

اٌذالالد ٚاإلشبساد اٌزٟ رئدٞ اٌٝ رٛض١ؾٗ أٚ  ِٚغ أْ اٌؾذس ٠ؾزبط اٌٝ

ٌٍمظخ اٌمظ١شح اال إٔٔب الثذ أْ ٔغـٍُ  ر١١ّضٖ، ث١ٓ اٌؼٕبطش األخشٜ اٌّىٛٔخ

إٌٙبئٟ، ٚاٌزّبدٞ فٟ اٌغشد ٘ٛ ِٓ  ثؤٔٗ ال ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌغشد ١ٌؤخز شىٍٗ

١فٗ ثشـىً روٟ رٛظ اٌّآخز اٌزٟ ٠ذ٠ٕٙب إٌمبد فٟ اٌؼًّ اٌمظظٟ، ٌىٓ

 ِٚزٛاصْ ِطٍٛة ٌزؾذ٠ذ ِؼبٌُ إٌض اإلثذاػٟ. فبٌغشد ػٕظش ُِٙ ارا

اعزخذَ ٚفك ِمب١٠ظ ف١ٕخ دل١مخ، وٍّب الزضذ اٌضشٚسح اٌف١ٕخ رٌه، ١ٌظ 

ٚرغبً٘ اٌؾذس  فشاؽ فٟ اٌجٕبء فؾغت، ثً ثبٌٕغجخ ٌٍمظخ وىً ثبٌٕغجخ ٌٍؾذس

فشاؽ فٟ ثٕبء اٌمظخ،  اٌمظخ اٌمظ١شح، ٠ئدٞ اٌٝ ٚعـٛد أٚ ر١ّٙش دٚسٖ فٟ

ثّبدح أخشٜ ثؾغخ اٌزغش٠ت، ٚثؾغخ أْ اٌمظخ  ٘زا اٌفشاؽ ال ٠ّىٓ أْ ٠غذ

ٕٚ٘ب الثذ أْ ٔفشق ث١ٓ اٌزط٠ٛش  ِٓ أوضش اٌفْٕٛ األدث١خ لبث١ٍخ ٌٍزط٠ٛش،

ثٌٛٛط ثبة اٌمظـخ، فبرا  اٌٛاػٟ، ٚاٌزغش٠ت اٌؼشٛائٟ، اٌزٞ ٠غشٞ اٌىض١ش٠ٓ

  .ٔز١غخ اٌفشً ثؼذ أْ رالشذ وزبثبرُُٙ٘ ثؼذ فزشح، ٚلذ رالشذ أعّبإُ٘ 
(http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?) 

 

Peristiwa merupakan unsur penting sebuah cerita, meskipun semua unsure itu 

juga penting. Kita tidak dapat mengisi unsur-unsur tertentu sebuah cerita dengan 

unsur yang lain, sebagaimana sebuah bangunan kita tidak dapat mengganti fungsi 

tiang dengan dinding atau sebaliknya.  

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?
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Peristiwa kunci dalam cerita adalah peristiwa yang berfungsi 

menggambarkan tokoh, menciptakan minat pembaca, menyediakan titik balik atau 

menyimpulkan kejadian, tempat-tempat khusus, waktu kejadian dengan menggunakan 

ungkapan transisi, dan komentar terhadap peristiwa yang terjadi (Warriner, 1977:95). 

Penggunaan deskripsi dalam narasi digunakan untuk menggambarkan objek atau 

tempat kejadian suatu peristiwa yang harus disajikan secara singkat dan efektif. 

Penggunaan deskripsi dapat digunakan untuk menyajikan suatu perbandingan 

sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas apa yang diceritakan. Deskripsi 

yang paling penting dalam penulisan narasi adalah deskripsi peristiwa atau kejadian 

dalam cerita (Warriner, 1977: 107). 

 Hal penting pertama pada tahapan menulis narasi adalah menentukan 

kejadian-kejadian yang serasi. Penulis dapat menyajikan cerita secara jelas dan 

seobjektif mungkin, sehingga memberi kesempatan pada pembaca untuk merasakan 

pengalaman tentang cerita tersebut dan menggambarkan kesimpulan sendiri, atau 

penulis dapat menyajikan dengan subjektivitas pribadinya, menyajikan reaksi atau 

tanggapan terhadap peristiwa yang disajikan, sehingga pembaca akan 

menginterpretasikan peristiwa sesuai dengan pemahaman penulis (Inman & Gardner, 

1979:71). Penulis bisa bersikap simpati atau bersikap serius terhadap cerita yang 

ditulis, dalam bentuk anekdot, ironi, komik, absurd, atau gabungan dari semua sikap 

itu.  

 

c. Menentukan Gaya dan Pilihan Kata 

فٕٙبن وبرت ٠جذٚ ٌٕب أٔٗ ٠ؼشف وً  األعٍٛة ٘ٛ ِب ١ّ٠ض وبرجبً ػٓ ا٢خش.

ٚآخش ال ٠زذخً فٟ اٌمظخ  شٟء ػٓ األثطبي ف١ظف ٠ٚمشس ٠ٕٚزمذ ٠ٚؼٍك.

ا١ٌٕب ِب ٠مٌٛٗ شخٛص اٌمظخ دْٚ رؼ١ٍك ٟٚ٘ ،أّب ٠مذَ ٌٕب األؽذاس ٠ٕٚمً 

ٚثؼض اٌىز بة ٠ىضش فٟ اٌمظخ ِٓ اٌغشد ٚثؼضُٙ ٠ٙزُ  اٌطش٠مخ اٌّفضٍخ.

ُِٕٚٙ ِٓ ٠غزؼًّ األعب١ٌت اٌجالغ١خ ٚثؼضُٙ ٠ٕزمٟ  ثبٌؾٛاس ٠ٚىضش ِٕٗ.

ٚٔغذ ػٕذ ثؼض اٌمظبط١ٓ ا٘زّبِبً ثبٌى١ِٛذ٠ب أٚ اٌغخش٠خ  اٌىٍّبد ثجغبطخ.
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ٚلذ رىْٛ  ١خ ٠مظذ ثٙب فضؼ ص٠ف ِب فٟ اٌجٕبء اإلعزّبػٟ،اٌزٟ لذ رىْٛ لبع

ٚٔالؽع أُٔٙ ع١ّؼبً ٠ٙزّْٛ ثبخز١بس ألشة  فىب٘خ ٌّغشد اٌزغ١ٍخ ثؾذ رارٙب.

ُٚ٘ ٠ُجشصْٚ أُ٘ ِب فٟ اٌشخظ١خ أٚ اٌؾذس  اٌغجً ٚألظش٘ب اٌٝ اإل٠ضبػ،

٠ٚغت االعزغٕبء  فال ِغبي ٌإلطبٌخ فٟ اٌمظخ اٌمظ١شح، ثّٛلف لظ١ش ثغ١ظ،

 .ػٓ اٌّٛالف اٌزٟ ال رخذَ اٌفىشح اٌزٟ ٠ٛد اٌىبرت اثشاص٘ب ٌٍٛعٛد
http://www.6vv.com/forums/thread7852.html. 

 

Gaya adalah pola khusus yang digunakan penulis yang berbeda dari penulis 

satu dengan penulis yang lain. Ada penulis yang ikut melibatkan diri dalam 

penokohan yaitu ikut mendiskripsikan, memutuskan, mengkritik, dan mengomentari 

peristiwa yang dipaparkan. Ada penulis yang memaparkan cerita tanpa turut campur 

tangan di dalamnya, penulis menyajikan cerita pada pembaca melalui pengisahan 

tokoh dan ini merupakan metode yang baik. Sebagian penulis ada yang memaparkan 

cerita melalui penarasian, sedang penulis lain bercerita melalui dialog. Sebagian 

penulis ada yang menggunakan bahasa kias atau bahasa kiyasi ada juga penulis yang 

menggunakan bahasa sederhana. Ada penulis yang menggunakan bahasa humor untuk 

memberikan kritik sosial namun ada juga penulis yang menggnakan bahasa humor 

untuk kepentingan hiburan saja. Dari semua uslub tersebut pada intinya penulis 

menggunakannya untuk kepentingan penyederhanaan dan kejelasan pola tulisan 

sehingga apa yang akan disampaikan penulis dapat dipahami oleh pembaca. 

Sebagai contoh gaya penulisan Gibran (1992:76) dalam cerpennya berjudulّ

  Gibran menggunakan gaya pemaparan melalui ungkapan kata berhikmah ,سًِّٚصذذ

dan mutsul melalui ucapan tokoh dengan sudut pandang aku, sebagaiman terdapat 

pada kutipan cerpen berikut. 

حّغ١ ّأٔحّجٌركشّالّٔٙح٠سٌّّٗ،١ٌّٚغصّجٌؼٛجٌُّوٍٙ  شّقر حشِّّٓٚفّٝقٍّّٟألٛيٌُّٙ:"ّجٟٔ 

٠ س...ّ سًِّػٍّٝعحقٍٟ...ّجٌزوشّٜفٛسزِّّٓفٛسّجٌٍمحء.ّجٌٕغ١حّْمٛسزِّّٓفٛسّجٌكش 
حّجالّ  فّٝذؼلّجالقٛجي...١ٌّغصّوٍّحضٕحّّوٍٙ  ّقحي،ّٚال٠ّٕطكّذّٗجالّ   ً ٠ّؼشفّّفّٝو جٌكك 

 ِِّٓحتذزّجٌزوشّفطحٔح٠ّغحلوّ

ّ
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Sementara dalam novel         Gibran (1992:45) menggunakan gaya pemaparan 

melalui nasihat yang dipaparkan melalui tokoh Musthofa, sebagaimana dipaparkan 

pada kutipan berikut. 

سفغِّقطفّٝسأعِّٗؾشلحّػٍّٝجٌمَّٛفغؾ١ُّٙجٌغىْٛ.ّٚفّٝفٛشّػش٠لّلحي:ّ

ّج١ٌىُّفحض رؼٖٛ،ّٚجّْوحّْٚغشّجٌّغحٌهّصٌكّجٌّٕكذس.ّٚجرجّذغوّػ ١ٍىُّجرجّأِٚأّجٌكد 

ؾٕحق١ّٗفأعٍّٛأٌّّٗجٌم١حد،ّٚجّْؾشقىُّع١فّٗجٌّغطٛسّذ١ّٓلٛجدِٗ.ّٚجرجّقذ غىُّ

ضّٗأ٠ّْؼقفّذأقالِىُّوّحّضؼقفّس٠فّجٌؾّحيّذحّفقذ لٖٛ،ّٚجّْوحٌّْقٛ

ّجٌرغطحْ.
 

Dalam menulis cerita, penulis kadang-kadang menggunakan kata kerja dan 

pada saat tertentu menggunakan kombinasi antara kata kerja dan kata keterangan. 

Menurut Warriner (1977:100),  penggunaan kata kerja tunggal dapat memberi kesan 

yang lebih kuat daripada kombinasi kata kerja dan kata keterangan.   

 Gaya adalah cara khas penulis dalam mengungkapkan cerita. Karya tulis 

seorang pengarang merupakan potret pengarangnya. Gaya karangan adalah kaca 

bening jiwanya. Dengan gaya dapat dipahami pribadi yang kreatif. Dalam cerpen 

gaya pengarang dapat dilihat pada teknik cerita yang selalu dipakai, keterikatannya 

pada detail, penulisan tema, cara berbicara dalam tulisan, dan sebagainya. 

 Gaya dalam menulis cerpen misalnya, tidak hanya mencakup gaya bahasa 

seperti gaya bahasa metafora, personifikasi, dan sebagainya, tetapi gaya di sini lebih 

luas dari itu, meliputi penggunaan kalimat, dialog, detail, cara memandang persoalan, 

dan seterusnya. Misalnya penggunaan kalimat-kalimat pendek, kalimat panjang, 

kalimat kompleks dan sederhana ( Sugihastuti & Suharto, 2002:93). 

 Penggunaan kalimat kompleks seperti terdapat pada karya Gibran (1992) 

berjudul  جالؾٕكسّجٌّطىغ شز, pada cerpen tersebut Gibran menggunakan kalimat yang 

panjang untuk memaparkan kisahnya.  Penulis Indonesia  yang juga menggunakan 

gaya ini adalah Julius Siyaranamual, Darmanto, Jt., dan Emmanuel, S. yang 

mencerminkan pribadi mereka yang kompleks, terpelajar, dan penuh ide-ide abstrak. 
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Akibatnya, bahasa mereka membosankan pembaca karena pembaca dipaksa untuk 

konsentrasi keras dan harus memiliki sejumlah referensi intelektual. Karya 

Pramoedya Ananta Toer, Mochtar Lubis, dan Idrus menggunakan kalimat sederhana 

sehingga mudah dipahami oleh pembaca, sederhana, enak diikuti, tetapi kaya dan 

padat dengan pengertian. Sifat ekonomis dan boros dalam cerita juga merupakan 

unsur gaya. 

 Ada pengarang yang menggunakan dialog sebagai unsur utama bercerita, 

sebagaimana yang digunakan oleh Machfudh (1988) dalam kumpulan ceritanya yang 

berjudulّقىح٠حشّؾحسضٕح, pada kumpulan cerita tersebut Najib Machfudh banyak 

menggunakan dialog sebagai unsur utama cerita, sebagaimana terdapat pada kutipan 

cerpen berikut. 

ّٔظشزّغحِنس٠ّٚغإٌٟٔ:11)جٌكىح٠سّ  ٟ ّ(ّأذ٠ّٟٕظشجٌ

 ِحرجّفؼٍص؟ -

ّٚص٘ٛ:ّفأؾ١رّٗذغشٚس

 جؽطشوصّفّٝجٌّظح٘شزّجٌىرشٜ. -

 وح٠ّّْىّٓأّْضذٚعهّج٤لذجَ.ّ -

 وح٠ّّْىّٓأّْضذٚعهّج٤لذجَ. -

 وحّْجٌقغحسّوػ١ش٠ّٓ- -

٠ّٚذجسّٞأذّٟجذطغحِس٠ّٚغإٌّٟٔذٕرشزِّّطكٓ:

 ت١ظّجٌٛصسجءّفٍُّضنشذْٛ؟ج٤ّْعؼذّصغٍٛيّّ٘ٛس -

جٌٍّه. -  أمشذٕحٌّطأ١٠ذّٖفِّٝٛلفّٗمذّ 

 ِّٓلحيٌّهّرٌه؟ -

ست١ظّجٌطٍرس،ّلحيّجّْعؼذّصغٍٛيّلذَّجعطمحٌطّٗجقطؿحؾحّػٍِّٝٛلفّجٌٍّهِّّٓجٌذعطٛس،ّ -

حّرج٘رٌّْٛطأ١٠ذّجٌضػ١ُ.  ّٚجٕٔ 
 

              Pada kutipan cerpen tersebut, penulis memaparkan tentang gejolak politik 

yang ada melalui perbincangan antara tokoh ayah dengan tokoh anak yang telah 

mengikuti demo besar untuk memprotes kebijakan perdana menteri. 

              Dalam cerpen berbahasa Indonesia gaya ini biasanya digunakan oleh penulis 

fiksi hiburan. Dialog yang cair, ringan, lincah, kontemporer, segar dan pop 
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sebagaimana terdapat pada tulisan Marga, T. Ashadi Siregar, Umar Kayam, dan 

Motinggo Busye. 

 Pengarang Hemingway membangun karakter dan suasana melalui 

perbincangan pelakunya, sedang pengarang Indonesia menggunakan dialog untuk 

pelengkap cerita saja (Sugihastuti & Suharto, 2002:94). Penggunaan detail dalam 

karangan menandai gaya khas Taufik Ismail. Dengan kata lain, gaya adalah pribadi 

pengarang.     

 Menurut  D’Angelo (1980:199), untuk mengekspresikan peristiwa dalam 

narasi dapat digunakan kata kerja, kata keterangan, dan preposisi. Dalam menulis 

narasi,ّkata kerja digunakan untuk mengarahkan subjek pada pokok-pokok tindakan. 

Kata kerja aktif lebih menarik daripada kata kerja pasif. Preposisi dan kata keterangan 

membantu menyajikan tindakan, contoh kata sekarang, kemudian, berikutnya, sejak, 

setelah, dari saat itu, besok, sebelumnya, dan seterusnya. Bentuk tulisan narasi adalah 

dinamis, karena sesuatu yang diungkapkan bersumber dari pengalaman yang dinamis 

dan berubah ubah. Lingkungan, rumah, suasana kamar, teman, saudara dan diri 

penulis sendiri yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu (D’Angelo, 

1980:198).   

Behrman (2003:169) menyatakan untuk mengembangkan paragraf pada 

tulisan narasi penggunaan ungkapan transisi baik berupa kata maupun frasa sangat 

dominan. Fungsi dari kata dan frasa penanda transisi dapat diklasifikasi sebagai 

berikut. (a) Kata dan frasa yang berfungsi sebagai tambahan, contoh  lagi, juga, dan, 

dan kemudian, disamping itu, akhirnya, pertama, selanjutnya, sebagai tambahan, 

pada tempat atau kesempatan pertama, yang lalu, lebih dari itu, selanjutnya, besok, 

masih, dan juga. (b) Kata dan frasa yang berfungsi sebagai pembanding, contoh  juga, 

dengan cara yang sama, dan demikian juga. (c) Kata dan frasa yang berfungsi sebagai 
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perlawanan, contoh meskipun, pada saat yang sama, kecuali itu, sesungguhnya, 

sekalipun, bagaimanapun juga, di pihak lain, malah sebaliknya, daripada, namun, 

meskipun demikian, di pihak lain, tetapi....masih, meskipun, walaupun, namun, tetapi, 

dan sekalipun begitu. (d) Kata dan frasa yang berfungsi sebagai ungkapan penekanan 

atau penegasan agar lebih diperhatikan, contoh kata pasti, tentu, tentu saja, sungguh-

sungguh, benar-benar, secara nyata, kenyataannya, dan tentu. (e) Kata dan frasa yang 

berfungsi sebagai contoh, misalnya  juga, lengkap, tetap, mantap, sebagai contoh, 

misalnya, secara nyata, pada kenyataannya, dengan kata lain, tentu, yaitu, yakni, itu, 

sungguh-sungguh, sesungguhnya, benar-benar, dan betul-betul. (f) Kata dan frasa 

yang berfungsi sebagai simpulan, contoh setelah dipertimbangkan semuanya, 

semuanya, pada keseluruhannya, akhirnya, secara ringkas, dengan kata lain, secara 

menyeluruh, itu adalah, oleh karena itu, dan untuk menyimpulkan. (g) Kata dan frasa 

yang berfungsi sebagai penanda waktu, contoh  setelah sebentar, sesudah itu, lalu, 

kemudian, lagi, juga, dan kemudian, selama, pada waktu lampau, kembali sekali lagi, 

pada waktu itu, sebelumnya, di samping itu, akhirnya, selanjutnya, pada lokasi, saat 

pertama, lalu, akhir-akhir ini, belakangan ini, sementara itu, dalam pada itu, selain 

itu, lagi pula, tambahan lagi, besok, berikutnya, sekarang, segera, masih, kemudian, 

juga, sejak, sejak sekarang, dan kapan.  

 Paragraf dalam cerita narasi merupakan suatu kesatuan yang masing-masing 

kalimat dalam paragraf tersebut mendukung sebuah peristiwa tunggal (Warriner, 

1977:5). Pengembangan sebuah paragraf secara umum mempunyai sebuah topik 

kalimat yang mengungkapkan ide pokok paragraf. Paragraf menyajikan satu keutuhan 

yang disajikan dengan cara yang menarik dan menggunakan pengulangan yang efektif 

sehingga membantu kekoherensian paragraf. 

 

6. Cerpen sebagai Genre Narasi Fiksi  
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ج٤دذ١سّلحذ١ٍسٌٍّطط٠ٛشّٚجٌطؿذ٠ذ،ّٚ٘زجِّحّضإوذّٖ أوػشّج٤ٌٛجّْٟجٌمقسّجٌمق١شزّ٘

فّٟجٌطخٍّٟػّٓضٍهّجٌمٛجػذّجٌقحسِسّجٌطّٟ جٌّٕحرؼّجٌمقق١سّجٌؿذ٠ذزّجٌطّٟذذأش

جعطٕطؿٙحّجٌٕمحدِّّٓوطحذحشّأٌٚثهّ ٚمؼٙحّوط حخّجٌمقسّجٌمق١شزّج٤ٚجتً،ّأّٚجٌطٟ

جٌمقق١سّجٌؿذ٠ذز،ّفاّْ جٌّطٍمٌٍّٟٕقٛؿجٌشٚجد.ّٚذقشفّجٌٕظشّػِّٓذّٜضمرًّ

جٌطؿش٠د،ّقطّٝ ػٍّٝجٌّرذػ١ّٓجٌطؼحًِّذكزسِّغّجٌٕـّلرًّج٦لذجَّػٍِّٝغحِشز

ٌٛٔـحًّ ال٠ّطخٍّٝجٌٕـّجٌمققّٟٔٙحت١حًّػّٓوـًِّمِٛحشّجٌمقـسّجٌمق١شز..١ٌّقرف

 أدذ١حًّآخش٠ّّىّٓضق١ٕفّٗفّٟأّٞ)ّخحٔسّ(ِّّٓ)ّخحٔحشّ(ّج٤دخّذحعطػٕحءّجٌمقس

 ( ?http://www.afaqdubai.com/vb/showthread.php .شزجٌمق١

 

Cerita pendek merupakan jenis tulisan sastra yang paling banyak mengalami 

perkembangan. Para penulis tidak lagi memegang segala aturan yang telah digunakan 

para penulis terdahulu, namun para penulis selalu melakukan uji coba untuk 

melakukan pembaharuan. 

 

فّٟٙقذ٠ػسّجٌؼٙذّفّٟجٌظٙٛس،ّ ٠مٛيّجٌذوطٛسّػضجٌذ٠ّٓئعّحػ١ًّ:ّجٌمقسّجٌمق١شز

سٚجؾحً،ّٚلذّعحػذّػٍّٝ ٚسذّحّأفركصّفّٟجٌمشّْجٌؼؾش٠ّٓأوػشّج٤ٔٛجعّج٤دذ١س

شجًِّّٓهر١ؼطٙحّفمذّأغششّوػ١ أِحِّّٓق١ع  .رٌهّهر١ؼطٙحّٚجٌؼٛجًِّجٌخحسؾ١س

%07ٌّٚزٌه٠ّخفكّ جٌؾرحّْذىطحذطٙحّسغُّأٔٙحّفّٟجٌكم١مسّأفؼدّأٔٛجعّجٌمقـ،

ػقشٔحّذح١ٌ٢سّ ػٍّٝج٤لًّفّٟوطحذطٙح.ّٚأِحِّّٓق١عّجٌؼٛجًِّجٌخحسؾ١س،ّفمذّض١ّض

 ٚجٌغشػس،ِّٚثحشّجٌقكفّٚجٌّؿالشّضكطحؼّو٠ًٌَّّّٛثحشّجٌمقـّّٟٚ٘ذكىُ

١شز،ّغ٠ُّزوشِّّٓ٘زّٖجٌؼٛجًِّجٌك١ضّٚجٌٕحق١سّجاللطقحد٠سّضفنًّجٌمقسّجٌمق

أ٠نحً،ّٚجٌٕحطّجٌز٠ّٓع١طششّػٍّٝق١حضُّٙجٌغشػسّفّٟوًّؽٟءّقطّٝ ج٦رجػس

فٛؾذٚجّفّٟجٌمقسّجٌمق١شزّمحٌطُٙ،٤ّٔٙحّضالتُّسٚـّ ف١ّح٠ّخطحسٌٍّْٚمشجءز،

جٌّخطٍفس.ّغُّئّْ)جٌمقسّجٌمق١شزّالّضضد٘شِّغّ جٌؼقشّذىًّضٕحلنحضّٗٚئؽىحالضٗ

جٌّؼحٔحز،٤ّٔٙحّضطخزّجٌِٛنسّجٌٕفغ١سّأّٚ شِّغّق١حزق١حزّجٌخّٛي،ّذًّضضد٘

ضؼحٌؿّٗٚضٙطُّذٗ،ِّٚحّج٘طّحِٙحّذح٦ٔغحّْ جٌكنحس٠سٌٍّّؿطّغّٚج٦ٔغحِّْكٛسجًٌّٙح

.ّّحؿخئالّج٘طّحَّذحٌطرمحشّجٌّغكٛلسّذؾىًّ
)full_article.cfm?http://www.bab.com/articles/.(ّ

 

Ismail menyatakan bahwa cerpen merupakan bentuk tulisan yang paling baru, 

namun cerpen merupakan tulisan yang paling digemari. Hal yang menjadi pendorong 

adalah aspek internal dan eksternal. Secara internal banyak penulis muda yang 

berusaha mencoba menulis cerpen, meskipun hakikatnya cerpen adalah tulisan yang 

sulit untuk diciptakan, mengingat banyak penulis yang gagal untuk menciptakannya. 

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?
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Semua media cetak memerlukan cerpen untuk mengisi halamannya, disamping juga 

isi cerpen sesuai dengan peradaban dan kemajuan budaya manusia. 

قحدغّٗٚجقذّٖ،ّلطؼّٗٚجقذّٖ،ّٚمغّػذدِّكذٚدّ ٝجٌمقّٗجٌمق١شّٖضشوضّفموّػٍ

جهٛيّجؽىحيّجٌخ١حيّٚجٌمقـّض١ًّّ .ِّٓجالؽخحؿّ،ّٚضغطّٟفطشّٖص١ِّٕٗلق١شٖ

ِؼشكّ)ػشكّجٌٛمغّ : جٌّٟجقطٛجءّذؼلّجٌؼٕحفشّجٌذسج١ِّٗجالعحع١ٌّٙٗ١ىً

ضقحػذّجٌؼًّّ ُّجٌؾخق١حش(ّ؛ّجٌطؼم١ذّ)قحيّج٠ّْمذَّلقّٗجٌٕضجع(ّ؛جٌذٌّٟٚ،ّٚج٘

فّٟ جصِّٗ)ٌكظّٗقحعّّٗفّٟجٌرطٌّٛٗٚجٌطضجُِّٙٔٙؽّجٌؼًّ(ّ؛ّجٌزسّٖٚ)ٔمطّٗجػٍٟ

ِؿحيّجٌقشجعّٚؾّٙٗجٌمقِّٗغِّؼظُّجٌؼًّ(ّ؛ّلشجسّ)ٔمطّٗجٌمقّٗػٕذِح٠ّطُّقًّ

جٌّٕو.ِّٚؼ٠ٕٛٗ.ّذغردّلقشّلقـّلق١شّٖسذّحّال٠ّطرغّ٘زجّّ(جٌٕضجع

(http://www.afaqdubai.com/vb/showthread.php? )  

 

Cerpen merupakan jenis tulisan sastra yang paling pendek. Karena itu sering 

kali cerpen tidak memenuhi seluruh unsur narasi fiksi, mengingat pendeknya 

waktu yang digunakan untuk menyajikan peristiwa.ّ

Cerpen sebagai salah satu genre narasi fiksi merupakan salah satu bentuk 

karya yang dapat digolongkan sebagai karya sastra.Tiga hal yang membedakan karya 

sastra dengan karya tulis yang bukan sastra yaitu sifat khayali (fictionality),  nilai-nilai 

seni (estetic values), dan cara penggunaan bahasa yang khas (special use of language) 

(Sumardjo & Saini, 1991:13).  

عشدّلققّٟلق١شّٔغر١ًح٠ّٙذفّئٌّٝئقذجظّّّٟ٘  جٌمقسّجٌمق١شزلحيّج٢خش،ّ

ضشوضّجٌمقسّجٌمق١شزّ ٚفّٟأغٍدّج٤قٛجيّ. ِفشد٠ّّٚٓ١ِّّٙطٍهّػٕحفش ضأغ١ش

فٌّٟكظسّٚجقذز.ّٚقطّٝئرجٌُّّضطكمكّ٘زّٖ ػٍّٝؽخق١سّٚجقذزّفِّٟٛلفّٚجقذ

 ١شِّّٓجٌمقـجٌّرذأّجٌّٛؾٌّٗٙح.ّٚجٌىػ ضىّْٛجٌٛقذزّٟ٘ جٌؾشٚهّفالّذذّأْ

ضمذَّفِّٟٛجؾٙسّخٍف١سّ(ّجٌؾخق١حش جٌمق١شز٠ّطىِّّْٛٓؽخق١سّ)أِّٚؿّٛػسِّٓ

جٌف١ض٠حتّٟفِّٟٛلف.ّٚ٘زجّجٌقشجعّ ّجٌزّٕٟ٘أٚ أّٚٚمغ،ّٚضٕغّظّخاليّجٌفؼً

جٌمق١شزّ جٌىػ١شِّّٓجٌمقـ جفطذجَّلِّٜٛطنحدزِّحغًّفّٟلٍد جٌذسجِّٟأٞ

ّجٌمق١شزّوّحّأّْضىحًِّجالٔطرحعِّٓ ٌٍمقسّجٌّّطحصز.ّفحٌطٛضشِّّٓجٌؼٕحفشّجٌرٕحت١س

ػّٓفٛشِّٕفشدٌّٛجقذِّّٓؾّحػسّ عّحشّضٍم١ٙحّذح٦محفسّئٌّٝأٔٙحّوػ١ًشجِّحّضؼرش

  .ِغّٛسز
Adapun cerita pendek adalah rangkaian cerita yang bertujuan memberikan 

kesan tunggal yang kuat yang terdiri atas unsur-unsur tertentu. Secara umum cerita 

pendek memusatkan peristiwa pada satu tokoh, sikap tunggal, dan suasana tunggal.  
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Sifat khayali karya sastra merupakan kenyataan bahwa karya sastra dicipta 

dengan daya khayal. Meskipun karya sastra membahas kenyataan, terlebih dahulu 

harus diciptakan dunia khayali sebagai latar belakang tempat kenyataan. Dengan 

demikian, sastrawan menggunakan dunia khayali sebagai latar belakang kenyataan 

atau masalah yang ingin disajikan. 

A short story is a form of short fictional narrative prose. Short 

stories tend to be more concise and to the point than longer works 

of fiction, such as novellas (in the modern sense of this term) and 

novels. Because of their brevity, successful short stories rely on 

literary devices such as character, plot, theme, language, and 

insight to a greater extent than long form fiction. Short stories 

tend to be less complex than novels. Usually, a short story will 

focus on only one incident, has a single plot, a single setting, a 

limited number of characters, and covers a short period of time   )
http://www.afaqdubai.com/vb/showthread.php(. 
 

Cerita pendek merupakan salah satu bentuk prosa narasi. Cerita pendek lebih 

sederhana daripada novel, yang hanya focus pada  satu kejadian, satu plot satu latar, 

jumlah tokoh yang terbatas, dan mencakup satu pereode waktu singkat. 

In longer forms of fiction, stories tend to contain certain core 

elements of dramatic structure: exposition (the introduction of 

setting, situation and main characters); complication (the event of 

the story that introduces the conflict); rising action, crisis (the 

decisive moment for the protagonist and their commitment to a 

course of action); climax (the point of highest interest in terms of 

the conflict and the point of the story with the most action); 

resolution (the point of the story when the conflict is resolved); and 

moral.  
 
Dalam bentuk lebih panjang, cerita mengacu dan memuat unsur-unsur pokok 

meliputi struktur pendahuluan, komplikasi, krisis, klimaks, dan penyelesaian. 

Because of their short length, short stories may or may not follow 

this pattern. For example, modern short stories occasionally have 

an exposition. More typical, though, is an abrupt beginning, with 

the story starting in the middle of the action. As with longer 

stories, plots of short stories also have a climax, crisis, or turning-

point. However, the endings of many short stories are abrupt and 

open and may or may not have a moral or practical lesson. 
Of course, as with any art form, the exact characteristics of a 

short story will vary by author. Length determining what exactly 

http://www.afaqdubai.com/vb/showthread.php
http://www.afaqdubai.com/vb/showthread.php
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separates a short story from longer fictional formats is 

problematic. A classic definition of a short story is that it must be 

able to be read in one sitting. Other definitions place the 

maximum word length at 7,500 words. In contemporary usage, the 

term short story most often refers to a work of fiction no longer 

than 20,000 words and no shorter than 1,000. 
Stories shorter than 1,000 words fall into the flash fiction genre. 

Fiction surpassing the maximum word length parameters of the 

short story falls into the areas of novelettes, novellas, or novels 

(http://www.afaqdubai.com/vb/showthread.php) 

 

 Dengan melalui dunia khayali,  pembaca dapat menghayati kenyataan-

kenyataan dan masalah di dalam bentuk kongkret dan yang tersentuh oleh masalah-

masalah tersebut tidak hanya berupa pikiran, akan tetapi juga perasaan dan daya 

khayal sehingga pembaca dapat merespon dengan seluruh kepribadian. Nilai-nilai seni 

itu meliputi keutuhan (unity) atau kesatuan dalam keragaman (unity in variety), 

keseimbangan (balance), keselarasan ( harmony), dan tekanan yang tepat (right 

emphasis) (Sumardjo & Saini, 1991:14). 

Yang dimaksud dengan keutuhan adalah bahwa setiap bagian atau unsur yang 

ada pada karya sastra menunjang kepada usaha pengungkapan isi hati penulis. Setiap 

unsur karya sastra diperlukan dan disengaja ada dalam karya sastra itu dengan 

pertimbangan yang seksama. 

 Adapun yang dimaksud dengan keseimbangan adalah bahwa unsur atau 

bagian-bagian karya sastra, baik dalam ukuran maupun bobotnya harus sesuai dengan 

fungsinya. Gagasan atau perasaan yang penting akan mendapat pengulangan. 

Keselarasan berkenaan dengan hubungan satu unsur atau bagian karya sastra dengan 

unsur yang lain. Artinya, unsur tersebut harus menunjang daya ungkap unsur atau 

bagian yang lain, dan bukan mengganggu atau mengaburkannya. Selain itu, aspek 

tekanan yang tepat merupakan hal yang penting. Tekanan yang tepat adalah bahwa 

unsur atau bagian yang penting harus mendapat penekanan yang lebih daripada unsur 

atau bagian yang kurang penting. 

http://www.afaqdubai.com/vb/showthread.php
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 Penggunaan bahasa secara khusus sangat jelas tampak pada karya puisi. 

Bahasa dalam sebuah novel atau cerpen juga diolah begitu rupa, hingga dengan 

beberapa kalimat penulis dapat menggambarkan dengan jelas dan menarik suatu 

peristiwa. 

 Semua karya sastra apapun genrenya harus memiliki nilai-nilai estetik atau 

seni. Namun mengenai sifat khayali dan penggunaan bahasa perlu dibedakan dua jenis 

(genre) sastra, yaitu sastra imajinatif dan nonimajinatif (Sumardjo & Saini, 1991:16). 

Genre sastra serta keberadaan jenis tulisan narasi fiksi dapat dilihat pada bagan 3. 

Adapun ciri-ciri sastra nonimajinatif dan imajinatif dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1 Perbedaan Sastra Nonimajinatif dan Sastra Imajinatif 

 

 Sastra Nonimajinatif Sastra Imajinatif 

1. Memenuhi estetika seni (unity, 

balance, harmony, dan right 

emphasis. 

2. Cenderung mengemukakan fakta. 

3. Bahasa cenderung denotatif. 

1. Memenuhi estetika seni. 

2. Cenderung khayali 

3. Bahasa cenderung konotatif. 

   

(Sumardjo & Saini, 1991:19). 

 

Fiksi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (a) novel atau fiksi panjang, (b) 

cerpen, dan (c) novella. Jumlah kata pada novel lebih dari 100.000 kata, jumlah kata 

pada cerpen sekitar 2000 kata, sedang pada novella sekitar 40. 000 kata (Steinmann & 

Willen, 1967:119-120). Ciri fiksi populer menurut Sumardjo & Saini, (1991:33) 

adalah (a) mengutamakan plot cerita dan kurang menggarap unsur- unsur lain fiksi; 

(b) fiksi populer mendasarkan diri pada pola-pola cerita tertentu; (c) tema tidak 

dipentingkan sehingga jauh dari masalah kehidupan; dan (d) karakter bersifat 

stereotipe. 

 Unsur plot fiksi populer menekankan banyaknya ketegangan atau  suspense 

yang memancing keingintahuan pembaca terhadap jalannya cerita. Fiksi populer 

diakhiri dengan akhir bahagia, sebagai contoh pola cerita detektif, spionase, roman 

percintaan, cerita misteri, cerita western, silat, mistik dan horor. Karakter fiksi populer 

bersifat stereotipe, yakni mewakili gambaran masyarakat  
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Gambar 1. Genre Sastra 

 

umum tentang  seorang pelaku. Misalnya, tokoh tukang becak merupakan gambaran 

orang miskin dan kurang terpelajar. Karakter tidak digambarkan sebagai individu dan 

1. Esei 

2. Kritik 

3. Biografi 

4. Otobiografi 

5. Sejarah 

6. Memoar 

7. Catatan Harian 

8. Surat-surat 

1. Epik 

2. Lirik 

3. Dramatik 

1. Novel 

2. Cerita Pendek 

3. Novelet 

1. Komedi 

2. Tragedi 

3. Melodrama 

4. Tragi-

komedi 
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unik yang ditentukan oleh banyak faktor. Penggambaran ini tidak memperkaya 

pandangan pembaca tentang manusia. 

Fiksi (fiction) berasal dari bahasa Latin fictio atau fictum bermakna 

membentuk, membuat, mengadakan, dan menciptakan, sedang Longman Dictionary 

of  Contemporary English International Student menyebutkan pengertian fiksi sebagai 

berikut. Fiction is stories or novel about things that did not reality happen, as 

compared to other shorts of literature like history or poetry (Webster New Collegiate 

Dictionary, dalam Tarigan, 1986). 

Dari segi isi, ciri-ciri fiksi populer adalah: (a) tidak ada materi atau informasi 

penting yang dapat mendekatkan pembaca pada kenyataan kehidupan; (b) masalah 

moral tidak memberikan interpretasi moral baru kepada pembacanya; (c) ekspresi 

sebagai kerja pertukangan saja; dan (d) bahasa tidak merupakan penemuan spesial 

pengarangnya. Muatan isi pada fiksi populer mungkin ada yang mengandung 

informasi berdasarkan pengetahuan, tetapi tidak dikupas sampai hakikatnya. Sebuah 

novel sejarah misalnya selama ia tidak mendekatkan pembacanya pada pemahaman 

dirinya, pemahaman manusia lain,  dan pemahaman masyarakat maka kurang bernilai 

sastra. Penulis tidak mengeluarkan kekayaan batinnya kepada pembaca dan tidak ada 

ekspresi, bahasanya berupa bahasa komunikasi biasa yang sudah umum dipakai dalam 

masyarakat, bahasa kurang kuat, kurang intens, kurang asli, dan kurang spontan. 

 Sesuai dengan jenis fiksi yang di bahas pada penelitian ini yaitu cerpen, maka 

cerpen yang dimaksud adalah cerpen hasil tulisan para mahasiswa yang sedang pada 

tahap proses belajar bahasa Arab sebagai bahasa asing atau bahasa kedua. Cerpen 

dapat dikembangkan dengan beberapa tokoh, peristiwa, pengetahuan atau episode, 

dengan latar waktu yang singkat. Cerita pendek adalah cerita berbentuk prosa yang 
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relatif pendek antara 5 sampai 15 halaman atau dapat dibaca dalam waktu kurang dari 

satu jam (Sumardjo & Saini, 1991:30-31).  

Cerita pendek merupakan genre sastra yang hanya mempunyai efek tunggal, 

karakter, plot, dan setting yang terbatas, tidak beragam, dan tidak kompleks. Cerita 

pendek muncul pada abad ke-19 di Eropa bersamaan dengan munculnya majalah. Ciri 

hakiki cerita pendek adalah tujuan untuk memberikan gambaran yang tajam dan jelas 

dalam bentuk tunggal, utuh, dan mencapai efek tunggal pada pembaca. 

Cerita pendek menurut Sumardjo & Saini (1991:36) mempunyai ciri-ciri 

pendek, bersifat rekaan, dan naratif. Cerita pendek bukan penuturan kejadian yang 

pernah terjadi, tetapi murni ciptaan saja, direka oleh pengarang dengan berdasarkan 

pada kenyataan kehidupan. Tidak semua cerita yang pendek adalah cerita pendek, 

cerita pendek lain yang bukan cerpen adalah fabel, parabel, cerita rakyat, dan anekdot. 

Ciri-ciri cerpen menurut Badrun (1993:101) adalah (a) mengandung 

interpretasi pengarang tentang kehidupan baik langsung atau tidak langsung, (b)  

menimbulkan satu efek dalam pikiran pembaca dan menarik perhatian, (c)  

mengandung detail dan insiden yang dipilah dan menimbulkan pertanyaan pada 

pembaca, (d) jalan cerita  dikuasai oleh sebuah insiden, (e) harus ada pelaku utama, 

(f) menyajikan suatu kesan tunggal, (g) menyajikan satu emosi, (h) tergantung pada 

satu situasi, (i) jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata, dan (j) bahasa lebih tajam, 

sugestif, dan padat.  

Fabel adalah cerita yang pendek dengan tokoh-tokoh binatang dan 

mengandung ajaran moral. Parabel adalah  cerita yang pendek, mengandung ajaran-

ajaran agama diambil dari bagian kitab suci. Cerita rakyat adalah cerita yang pendek 

tentang orang-orang atau peristiwa-peristiwa suatu kelompok suku atau bangsa yang 

diwariskan turun temurun, dan anekdot adalah cerita yang pendek berisi kisah lucu 
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dan ekstrinsik dari tokoh-tokoh sejarah atau orang biasa baik nyata maupun rekaan. 

Cerita rekaan menunjukkan suatu sisi kenyataan, penghayatan pengalaman seseorang, 

pengidentifikasian diri dengan tokoh cerita rekaan sehingga pembaca dapat ikut 

mengalami peristiwa-peristiwa yang dihadapi, perbuatan, pikiran, dan perasaan. 

 Ciri-ciri narasi menunjukkan bahwa cerita pendek bukanlah pencandraan 

(deskripsi) atau argumentasi dan analisis tentang sesuatu hal tetapi merupakan sebuah 

cerita. Tidak setiap cerita adalah cerita pendek. Sketsa (penggambaran tentang sesuatu 

kenyataan), berita, kisah perjalanan juga berbentuk cerita, namun semua itu 

berdasarkan hal-hal yang benar-benar ada dan telah terjadi. Secara ringkas, cerita 

pendek adalah cerita atau narasi yang fiksi (tidak benar-benar  terjadi tetapi dapat 

terjadi di mana saja dan kapan saja) serta relatif pendek. 

 Penceritaan/narasi harus dilaksanakan secara hemat. Dalam sebuah cerita 

pendek hanya ada dua atau tiga tokoh saja, satu peristiwa dan satu efek bagi pembaca, 

namun harus merupakan suatu kesatuan bentuk yang utuh dan lengkap. Keutamaan 

atau kelengkapan cerita pendek dilihat dari segi-segi unsur yang membentuknya.  

Berdasarkan tuntutan ekonomis dan satu kesan pada pembaca, maka penulis 

cerita pendek dapat mementingkan salah satu unsur saja dalam cerpen. Ini bukan 

berarti meniadakan unsur yang lain, namun pengarang hanya memfokuskan tulisan 

pada satu unsur saja yang mendominasi cerpennya. Stanton (1965:38) menyatakan 

bahwa ciri utama dari cerpen adalah aspek kepadatan, hanya satu setting, dan satu 

efek tertentu.  

Cerpen juga dapat diklasifikasi berdasarkan jumlah kata dan nilai sastra. 

Berdasarkan jumlah kata, cerpen diklasifikasi atas cerpen sangat pendek, cerpen 

sedang, dan cerpen panjang. Berdasarkan nilai sastra yang dikandung cerpen 

diklasifikasi atas cerpen sastra dan cerpen hiburan. 
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Latihan 

1. Apa pengertian narasi secara umum? 

2. Sebutkan  dua jenis narasi? 

3. Apa yang dimaksud dengan narasi ekspositoris? 

4. Apa yang dimaksud narasi sugestif? 

5. Bagaimana karakteristik narasi ekspositoris? 

6. Bagaimana karakteristik narasi sugestif/fiktif? 

7. Sebutkan unsur-unsur narasi fiktif? 

8. Berilah contoh penulisan narasi ekspositoris yang menggambarkan proses 

terjadinya gunung meletus? 

9. Tulislah sebuah narasi fiksi yang menampilkan tokoh anak-anak dengan tema 

impian seorang anak, dengan latar tempat pedesaan! 

10. Sebutkan langkah-langkah pokok dalam mengembangkan tulisan fiksi? 

 11. Jelaskan proses kognitif dalam menulis fiski? 

12. Bagaimana penulis mengembangkan detail tulisan fiksi? 

13. Bagaimana para penulis terkenal mengembangkan tulisan mereka? 

14. Sebutkan beberapa genre tulisan fiksi? 

15. Sebutkan karakteristik cerpen sebagai salah satu genre tulisan fiksi? 
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BAB II 

LATAR DAN PENGEMBANGANNYA 

Latar merupakan unsur-unsur faktual narasi fiksi. Untuk memperoleh 

pemahaman tentang aspek latar pada tulisan narasi fiksi, berikut dipaparkan tentang 

hakikat latar, unsur-unsur latar, dan fungsi latar. 

 

1. Hakikat Latar )ْاٌضِبْ ٚاٌّىب( 

 Dalam Kamus Al-Maurid (2003: 840) latar dalam bahasa Arab disebut 

dengan خٍف١س /khalfiyyatun/, ْجٌّؾٙذ صِحْ ٚ ِىح /makānun wa zamānu almasyhadi/, 

 /wad„un/ ٚمغ

فً زمان ما ومكان ما،ولكل زمان ومكان ظروف  كل حادثة ال بد أن تمع
خاصة تفرض على األبطال نوعاً من التصرف ،وما ٌناسب مكاناً ال ٌناسب 

أ.زمن المصة  مكاناً آخر.والنسبة للزمان فهنان نوعان من الزمان فً المصة:
ب.زمن األحداث جمٌعها الذي ٌذكر فً المصة.وعادة ٌكون أطول من  الحالٌة.

فّٟصِحِّْٚىحْ،ِّّٚٓغُّفحٌقٍسّّجٌضِحّْٚجٌّىحِّْم١حطّج٤ػّحي: .الزمن األول

جٌمقسِِّّٓشجػحزّ ذ١ّٕٙحّٚذ١ّٓجٌؼًّّفٍسّمشٚس٠س،ِّّٚٓغُّفالّذذٌّىحضد

ِٚىحْ،ّ أقٛجيّجٌضِحّْٚجٌّىحْ،ِّّٚٓجٌطم١ذّذحٌؼحدجشّٚج٤خالقّٚفمحٌّىًّصِحْ

 ١ِس.ّٚلذ٠ّٙطُذك١عّضقرفّجٌمقسّق١س،ّرجشّفٍسّٚغ١مسّذحٌٛجلغ،ّٚرجشّلٛزّجذٙح

٠ؿؼٍٛٔٙحّؽخق١سّست١غ١س٠ّٚكحٌّْٚٛضّػ١ٍٙحّ ج٘طّحِحّخحفح ذؼلّجٌىطحخٌٍّر١ثس

 .ذمٛزّٚسٚػس
(http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?) 

Setiap peristiwa pasti terjadi pada tempat dan waktu tertentu, dan setiap tempat dan 

waktu pasti mempunyai situasi dan kondisi tertentu yang harus disesuaikan padanya 

pengembangan tokoh. Suatu tempat tertentu tidak pasti cocok untuk tempat tokoh 

yang lain. Begitu juga untuk waktu cerita, kondisi waktu tertentu tidaklah sama 

dengan kondisi waktu yang berbeda.Ada dua jenis waktu yang dapat digunakan 

sebagai latar cerita, yaitu (1) waktu sekarang, (2) waktu dimana peran tersebut  

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm
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diperankan secara menyeluruh dan biasanya waktu penceritaan tersebut lebih panjang 

dari waktu yang sebenarnya.  

 

 Latar atau setting merupakan tempat, waktu, lingkungan sosial, dan suasana 

terjadinya peristiwa yang diceritakan (Nurgiantoro, 1995:216). Latar memberikan 

pijakan cerita secara konkrit dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan 

realistis kepada pembaca dan menciptakan suasana tertentu yang sungguh-sungguh 

ada.  

 Latar adalah segala keterangan, petunjuk, atau pengacuan yang berkaitan 

dengan waktu, ruang, lingkungan sosial, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu 

karya. Latar meliputi penggambaran lokasi geografis, topografi, pemandangan, 

sampai pada perincian perlengkapan sebuah ruangan, pekerjaan atau kesibukan 

sehari-hari para tokoh, waktu berlakunya kejadian, masa sejarah, musim terjadi, 

lingkungan agama, moral, intelektual, sosial, dan emosional para tokoh (Sugihastuti & 

Suharto, 2002:55).   

Pickering (1993:40) mengklasifikasi latar atas latar fiksi yang esensial dan 

latar yang hanya merupakan aspek pelengkap dekoratif belaka, yang bisa digantikan 

dengan latar lain dan tidak mengubah esensi cerita. Aminuddin (1995:69) mengatakan 

latar esensial disebut juga latar psikologis, sedang latar yang hanya berfungsi sebagai 

latar dekoratif disebut latar fisik. Latar psikologis adalah latar yang dapat memberikan 

efek suasana tertentu pada cerita, unsur suasana terdiri atas suasana alamiah, suasana 

kultural, dan suasana batiniah, sedang latar fisik adalah latar yang tidak dapat 

memberikan nuansa makna tertentu pada cerita.   

Penggunaan latar pada tulisan narasi fiksi membantu pembaca untuk 

memvisualisasikan kejadian atau peristiwa, sehingga peristiwa menjadi terpercaya 

dan membantu keautentikan penokohan dalam fiksi (Pickering, 1993:39). Fungsi latar 
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dalam tulisan narasi adalah sebagai latar tindakan atau peristiwa, karena segala 

sesuatu yang terjadi pasti terletak pada tempat tertentu. Latar pada narasi  fiksi 

merupakan hal yang penting, sebagaimana dinyatakan oleh Huck (1987:11) bahwa 

jika latar tempat dan waktu tidak jelas akan membuat cerita kurang menarik pembaca.  

Latar dapat diklasifikasi kedalam jenis latar fisik dan spiritual serta latar netral 

dan  tipikal. Latar fisik dapat berupa nama kota, desa, jalan, hotel, dan kamar tempat 

terjadinya peristiwa. Selain itu, latar fisik dapat berupa waktu seperti tahun, tanggal, 

pagi, siang, malam, pukul, saat bulan purnama. Latar fisik adalah tempat dan waktu 

yang menyaran pada lokasi dan waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan. Adapun 

latar spiritual dapat berupa tata cara, adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang 

berlaku di tempat kejadian peristiwa yang diceritakan. Latar spiritual adalah nilai-nilai 

yang melingkupi dan dimiliki oleh latar fisik. Latar netral adalah latar yang hanya 

bermakna sebagaimana yang disebutkan, sedang latar tipikal adalah latar yang dapat 

mendeskripsikan sifat khas latar tertentu, baik yang menyangkut unsur tempat, waktu, 

maupun sosial. 

Berikut contoh pelukisan latar yang dinukil dari cerpen Gibron (1992) yang 

berjudul “Al Ajnikhatul Mutakatstsirah” yang melukiskan latar waktu dan latar 

tempat sebagai berikut. 

ّذأؽؼ طّٗجٌغكش٠ سّ...عٍّّٝ(1ّ)  ٟ ّػ١ٕ وٕصّفّٝجٌػحِٕسّػؾشزّػٕذِحّفطفّجٌكد 

ّجٌؿ١ٍّسّجٌؼزذسّلذّر٘رصّجٌِّٝحّٚسجءّجٌؾفكّجالصسق...ّ
 

Pada nukilan kalimat pertama penulis melukiskan latar waktu dengan 

menggunakan ungkapan jam/pukul, sedang pada kalimat kedua penulis melukiskan 

latar tempat  melalui ungkapan ّٚسجءّجٌؾفكّجالصسق yang bermakna di belakang ufuk biru. 

Ungkapan latar tersebut menunjukkan bahwa tokoh yang dilukiskan tersebut sudah 

meninggal atau tinggal di alam fana. 
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2. Unsur Latar 

 Ada empat unsur pokok latar yaitu tempat, waktu, suasana, dan lingkungan 

sosial yang satu sama lain saling berkaitan (Nurgiantoro,1995:227). Latar tempat 

menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang dapat berupa tempat-tempat dengan 

nama tertentu, inisial tertentu, dan tanpa nama. Penggunaan latar tempat dengan 

nama-nama tertentu harus mencerminkan dan tidak bertentangan dengan sifat dan 

keadaan geografis tempat yang bersangkutan. Aspek waktu, tempat, maupun 

lingkungan cerita yang terdapat pada latar cerita menurut Hudson (dalam Sugihastuti 

& Suharto, 2002) dapat direpresentasikan melalui sikap, pandangan hidup, dan 

solidaritas sosial pelaku. Sejalan dengan itu, Kelley (1982: 33) membagi latar atas 

aspek fisik, pandangan tentang dunia, tempat terjadinya peristiwa, lingkungan sosial, 

tata cara, adat, nilai moral, dan atmosfir cerita. 

Contoh latar yang menggambarkan suasana cerita sebagaimana dinukil dari 

cerita pendek berjudul ّْخط١ثسّٚغفشج karya ‘Abba:d (tanpa tahun) dalam kumpulan 

cerpennya ّجٌّحمّٝال٠ّؼٛد. 

وٕ حّفّٝجٌذجسّٚقذٔحٚجٌذجسّػٍّٝقذٚدّجٌمش٠سّأِحِٙحّجٌطشػسّٚخٍفٙحّجٌكمٛيّ(2ّ)

ّأغٕحءّجٌٕٙحسّٚجٌٛقؾسّأغٕحءّٚخو ِّّٓجال  ً ؽؿحسّجٌّخطٍفسّجٌٕٛع٠ّّٕفّجٌطش٠كّجٌظ

ّج١ًٌٍ.
 

Nukilan  cerpen tersebut menggambarkan latar suasana tempat kediaman tokoh yang 

menggambarkan suasana sepi di pedesaan yang penuh dengan alam bebas dan sawah 

ladang dan jajaran pohon sepanjang jalan yang dapat menyejukkan siang hari dan 

menambah kesepian di malam hari. 

 

2.1 Latar Tempat 

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan, yang 

dapat berupa tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, dan bisa juga tanpa 
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penyebutan nama. Penggunaan latar tempat dengan nama-nama tertentu, harus 

mencerminkan dan tidak bertentangan dengan sifat dan keadaan geografis tempat 

yang bersangkutan. Menurut Atmowiloto (1982:61), unsur lokasi berfungsi membuat 

cerita jelas dan konkrit, kaya dan hidup. Kesadaran akan situasi tempat inilah yang 

dijadikan bahan dan dikembangkan. Kesadaran akan lokasi tempat ini secara langsung 

juga akan mempengaruhi penggarapan atas tokoh-tokohnya. Penggambaran suasana  

lokasi cerita bisa digabungkan dengan jalan cerita. Menurut Mido (1994:58-59), unsur 

tempat dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu tempat yang dikenal, tempat yang tidak 

dikenal, dan tempat khayalan.  Latar tempat pada tulisan narasi fiksi dapat 

diklasifikasi atas latar tempat fisik yang menunjuk lokasi keberadaan tokoh dan latar 

tempat fisik yang relevan dengan kondisi psikologis tokoh. 

 

2.1.1 Latar Tempat Fisik yang Menunjuk Lokasi Keberadaan Tokoh 

Latar tempat fisik yang menunjuk pada lokasi keberadaan tokoh adalah 

informasi tentang lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita atau narasi fiksi, yang  

berkedudukan sebagai tempat berpijak dan lokasi keberadaan tokoh pada saat 

berlangsungnya peristiwa atau tindakan tanpa menuansakan aspek psikologis tertentu. 

Latar tempat jenis ini banyak dijumpai pada cerpen yang ditulis oleh penulis pemula 

sebagaimana ditemukan penulis pada data yang diambil dari cerpen hasil tulisan 

mahasiswa yang sedang menempuh matakuliah menulis I sebagaimana dipaparkan 

berikut. 

Latar tempat fisik yang menunjuk pada lokasi keberadaan tokoh yang 

ditemukan, diklasifikasi atas (a) latar tempat tinggal para tokoh, (b) latar tempat 

bekerja para tokoh, (c) latar tempat peristiwa yang dialami tokoh, (d) latar tempat 

pendidikan para tokoh, (e) latar tempat berobat para tokoh, (f) latar tempat beribadah 

para tokoh, dan (g) latar tempat lain yang tidak disebutkan karakteristiknya karena 
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penulis menganggap para tokoh sudah memahami maksud dari tempat yang 

disebutkan. 

Data berikut merupakan latar tempat dari narasi fiksi yang hanya berfungsi 

menunjukkan lokasi keberadaan para tokoh dan lokasi terjadinya peristiwa atau 

tindakan tertentu dilakukan, tanpa menuansakan aspek psikologis tertentu. Latar 

narasi fiksi tersebut hanya berfungsi sebagai background tindakan atau peristiwa 

dalam narasi. Latar tempat yang hanya merupakan lokasi berlangsungnya peristiwa, 

tanpa membawa efek psikologis tertentu pada unsur narasi fiksi yang lain. Latar ini 

hanya berfungsi sebagai pelengkap tulisan yang menunjukkan keberadaan tokoh. 

Di antara latar tempat fisik yang menunjuk pada keberadaan tokoh yang 

ditemukan pada tulisan narasi fiksi mahasiswa adalah latar tempat tinggal para tokoh. 

Penulis menggambarkan tempat tinggal para tokoh melalui deskripsi kata rumah, 

rumah kos, nama kota, nama desa, dan nama negara. Latar tempat tersebut menunjuk 

pada lokasi tempat tinggal yang hanya menunjuk keberadaan tokoh tanpa 

menuansakan aspek-aspek psikologis dan suasana tertentu. Latar tempat yang 

ditemukan tidak memenuhi fungsi latar yang benar sebagaimana dinyatakan 

Burroway (2003:75) bahwa latar cerita pada narasi fiksi harus dapat membawa efek 

yang dapat dilihat, didengar, dirasa, diraba, dan mengajuk emosi pembaca. 

 تلوح على وجهها أمارات الخزن والكابة  ... جلست سلمى أمام بٌتها،  (ا.3)   

 

 اّما انا فاعود الى بٌت االستئجار. سكنت هنان مع صاحبً اسمه احمدب.  

ج.       اعٌش مع عّمً فى احدى المدن فى التركً   
    محّمد عزم ممبولٌن. هو من انذونٌسٌا... مارٌا هً خبٌرة من فرنشاد.            

 

Latar tempat kedua yang ditemukan pada data adalah latar tempat bekerja para 

tokoh. Tempat bekerja para tokoh digambarkan penulis melalui deskripsi tempat 

bekerja baik yang merupakan pekerjaan profesional maupun tempat bekerja 
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nonprofesional. Tempat bekerja profesional yang ditemukan meliputi kamar tempat 

periksa dokter, perusahaan, koperasi pondok, klub malam. Tempat bekerja yang non 

profesional meliputi penyebutan tempat bekerja di kebun, di kamar, di ruangan, di 

rumah. Tempat bekerja para tokoh sebagaimana digambarkan pada data berikut.    

دخل الطبٌب الى الحجرة ثّم فحص الطبٌب مرضها، ثّم لال " عفوا ... البدّ ا. ( 4)   
 لألب واألّم أن ٌتّبعنً لذهاب الى االدارة .

             

        نحن نذهب الى شركة والدي سلمىب.   
            

 ...أتا أتّظم الحدٌمة مع أبً، ندي تنّظف البٌت مع أّمً ج.    

           

 أترٌد أن تبادل األستاذ منصور لتعمل فى  شركة المعهدد.     

 

  تسلّم االخبار باّن زوجته تعمل فى ذلن الملهى فى ٌومٌّتها.ه.    
  

Latar tempat ketiga yang ditemukan pada data adalah latar tempat peristiwa 

terjadi. Tempat peristiwa yang ditemukan pada data meliputi berbagai peristiwa baik 

yang terjadi di rumah, swalayan, pondok, koperasi pondok, kamar mandi, dan aula. 

Data yang menunjukkan tempat peristiwa terjadi digambarkan pada data berikut.  

 لمعهدالحفلة ستمٌم فى لاعة االجتماع للطلبة وأّما عمد النكاح فى  مسجد ا( ا. 5) 

 

  فً غرفة الجلوس ندٌا تشاهد التلفاز بلداءن اللً الكعن   ب.         

      
 مراة ...تتجه الى السوق المركزّي... وال تزال مكٌنة السٌّارة فى الشغل   ج.  

 

 وا فى الساعة الرابعة مساءاد نذهب الى سر  د.  

ّرات.عندما كنّا فى الحّمام، رششت دٌلً بماء كثٌر مه.          

 

Latar tempat kempat yang ditemukan pada data adalah tempat para tokoh 

menempuh pendidikan. Latar tempat yang berupa tempat pendidikan para tokoh ini 

meliputi pendidikan di kampus, pondok pesantren, madaras ibtidaiyah, maupun 

hanya dengan menyebutkan kota tempat pendidikan itu berlangsung. Data berikut 
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menunjukkan berbagai latar tempat yang menunjukkan tempat pendidikan para tokoh 

berlangsung. 

      هً لستاري اٌو ...وتاخذ لسم تنظٌم االلتصاد فى كلٌّة االلتصاد بجامعة مالنج ( ا. 6)

  الحكومٌّة.  
 ٌامره ابوه بالذهاب الى هذا المعهد للتعلم....ب.             

 ّجة....حاخالله كلّما تعلّم فى المدرسة االبتدائٌة   ج.           

انا طالبة فى احدى الجامعة الحكومٌّة فى بارد المدٌنة التى مشهورة با التفّاحز د.   
 نجلزٌّة.المدٌنة مالنج الجمٌلة. ادرس فى كلٌّّة اآلدب فى لسم اللغة اال

 ٌدخل هدى الى المعهد فى مدٌنة الطالّب "جوكجاكرتا"ه.      
 
  Latar tempat kelima yang ditemukan pada tulisan narasi fiksi adalah latar 

tempat berobat para tokoh. Latar tempat berobat yang ditemukan diungkapkan 

melalui kata rumah sakit, kamar dan ruangan di rumah sakit. Data yang 

menunjukkan tentang latar tempat berobat para tokoh, sebagaimana terdapat pada 

data berikut. 

 
افالت رحم من اغمائها...فى الحجرة برائحة تكرهها هً فى الحجرة ( ا. 7)

 المستشفى

 

ب.         الو عزم، اذهب اآلن الى المستشفى تصادمت مارٌا     
          

 فى المستشفى دكتور سوطومو سورابٌاج.     
 

  Latar tempat keenam yang ditemukan pada data adalah tempat beribadah 

para tokoh. Latar tempat ibadah yang ditemukan hanya diungkapkan dengan kata 

masjid dan musholla . Hal ini sesuai dengan kondisi sosiologis  penulis yang berlatar 

belakang agama Islam sebagai keyakinannya, sebagaimana terdapat pada data 

berikut. 

 فٌموم  بودي وٌستعدّ للذّهاب الى المسجد لٌؤدّي صالة الصبح جماعة( ا. 8)

    ٌا اخً رفٌك هٌّا نذهب الى المسجد 2هللا اكبر ب.             

 ٌعلو صوت اآلذان فى المساجد والمصلٌّات ج.                   
         



48 

 

 Latar tempat ketujuh yang ditemukan pada data adalah latar tempat yang tidak 

dideskripsikan karakteristiknya. Penulis tidak menjelaskan di mana, apa, dan 

bagaimana karakteristik tempat yang menjadi latar cerita, karena penulis menganggap 

latar tempat itu sudah diketahui keberadaannya oleh para tokoh.  

 ٜ.نحن نذهب بسلمى الى مكان اتّفمنا به واسرة سلم( ا. 9)

 

٠َّّٛ عحٔطظشنّفِّٝىحّْج١ٌّؼحدّوّحّوحّْجٌؼحدخ.ّّّّّ  ً ّعٕسّو  ً 14ّ)وحٔصّجٌؼحدز(ّفّٝو

 ٠ش٠ِّٕٓح
 

Latar tempat dari narasi fiksi yang hanya berfungsi menunjukkan lokasi 

keberadaan para tokoh dan lokasi terjadinya peristiwa atau tindakan tertentu 

dilakukan, tanpa menuansakan aspek psikologis tertentu. Latar narasi fiksi tersebut 

hanya berfungsi sebagai background tindakan atau peristiwa dalam narasi. Latar ini 

hanya berfungsi sebagai pelengkap tulisan yang menunjukkan keberadaan tokoh. 

Di antara latar tempat fisik yang menunjuk pada keberadaan tokoh yang 

pertama adalah latar tempat tinggal para tokoh. Penulis menggambarkan tempat 

tinggal para tokoh melalui deskripsi kata rumah, rumah kos, nama kota, nama desa, 

dan nama negara. Latar tempat tersebut menunjuk pada lokasi tempat tinggal yang 

hanya menunjuk keberadaan tokoh tanpa menuansakan aspek-aspek psikologis dan 

suasana tertentu. Latar tempat yang ditemukan tidak memenuhi fungsi latar yang 

benar sebagaimana dinyatakan Burroway (2003:75) bahwa latar cerita pada narasi 

fiksi harus dapat membawa efek yang dapat dilihat, didengar, dirasa, diraba, dan 

mengajuk emosi pembaca. 

Latar tempat kedua adalah latar tempat bekerja para tokoh. Tempat bekerja 

para tokoh dapat digambarkan penulis melalui deskripsi tempat bekerja baik yang 

merupakan pekerjaan profesional maupun tempat bekerja nonprofesional. Tempat 

bekerja profesional yang ditemukan meliputi kamar tempat periksa dokter, 
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perusahaan, koperasi pondok, klub malam. Tempat bekerja yang non profesional 

meliputi penyebutan tempat bekerja di kebun, di kamar, di ruangan, di rumah. 

Latar tempat ketiga adalah latar tempat peristiwa terjadi. Tempat peristiwa yang  

meliputi berbagai peristiwa baik yang terjadi di rumah, swalayan, pondok, koperasi 

pondok, kamar mandi, dan aula.Latar tempat kempat adalah tempat para tokoh 

menempuh pendidikan. Latar tempat yang berupa tempat pendidikan para tokoh ini 

meliputi pendidikan di kampus, pondok pesantren, madaras ibtidaiyah, maupun 

hanya dengan menyebutkan kota tempat pendidikan itu berlangsung. Latar tempat 

kelima  adalah latar tempat berobat para tokoh. Latar tempat berobat  diungkapkan 

melalui kata rumah sakit, kamar dan ruangan di rumah sakit. Latar tempat keenam  

adalah tempat beribadah para tokoh. Latar tempat ibadah yang ditemukan  

diungkapkan dengan kata masjid dan musholla,gereja, pure,klenteng, dan seterusnya , 

yang sesuai dengan kondisi sosiologis  tokoh yang dikembangkanya. Latar tempat 

ketujuh  adalah latar tempat yang tidak dideskripsikan karakteristiknya. Penulis tidak 

menjelaskan di mana, apa, dan bagaimana karakteristik tempat yang menjadi latar 

cerita, karena penulis menganggap latar tempat itu sudah diketahui keberadaannya 

oleh para tokoh. 

 

 

2.1.2 Latar Tempat Fisik yang Relevan dengan Kondisi Psikologis Tokoh 

 Latar tempat fisik yang relevan dengan kondisi psikologis tokoh adalah jenis 

latar yang tidak hanya menunjuk pada lokasi berlangsungnya peristiwa dalam fiksi, 

tetapi juga membawa efek psikologis tertentu bagi keberadaan tokoh. Latar tempat 

fisik yang relevan dengan kondisi psikologis tokoh ini sebagaimana dinyatakan oleh 

Pickering (1993:39-41) bahwa fungsi latar itu tidak hanya sebagai tempat berpijak 



50 

 

atau berlangsungnya peristiwa, namun juga berfungsi sebagai sumber antagonis, hal-

hal yang menciptakan atmosfir tertentu, membantu penampilan tokoh, dan membantu 

penyajian tema.  

Latar tempat fisik yang relevan dengan kondisi psikologis tokoh adalah jenis 

latar yang menjadi tempat berpijaknya peristiwa dalam narasi fiksi yang membawa 

efek psikologis tertentu pada keberadaan tokoh, dan kedudukannya dalam narasi fiksi 

tidak dapat diganti dengan latar narasi fiksi yang lain. Latar tempat tersebut  dapat 

dikelompokkan atas latar tempat alami yang relevan dengan kondisi psikologis tokoh 

dan latar tempat agamis yang relevan dengan keyakinan tokoh. Kedua jenis latar 

tempat tersebut sebagaimana digambarkan pada data berikut. 

 

a. Latar Tempat Alami yang Relevan dengan Kondisi Psikologis Tokoh  

Latar tempat alami yang relevan dengan kondisi psikologis tokoh adalah  

latar tempat yang membawa nuansa alam yang senyatanya sebagai tempat 

berlangsungnya peristiwa pada narasi fiksi, yang relevan dengan kondisi psikologis 

para tokoh. Misalnya, jika penulis memilih latar alam yang berupa padang pasir yang 

panas.  Pemilihan latar alam ini relevan dengan kondisi psikologis tokoh yang sedang 

bersedih, menahan amarah, cemburu, dan segala perasaan yang dialami karena sikap 

tokoh  lain. Latar tempat ini dapat juga digunakan untuk menunjukkan kekuatan alam 

yang tidak berpihak kepada tokoh (antagonis). Latar tempat bernuansa alam pedesaan 

dengan karakteristik pekerjaan penduduknya yang petani, dan suasana alam pedesaan 

yang bersih , tenang, dan indah. Suasana alam pedesaan yang tenang ini dapat 

digunakan menjadi latar dimunculkannya tokoh gadis yang berkarakter lugu, pemalu, 

bersahaja, dan sebagainya.  

 Latar tempat alam yang sesuai dengan kondisi psikologis tokoh dapat dilihat 

pada nukilan cerpen berjudul        و  karya Al-Ami:r (1983:5) berikut. 
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ضطٍ ؼصِّّٓجٌٕحفززّغحذسّخنشجءّغحِمس،ّذمح٠حِّّٓؽّظّالّضك١ٍٙحجٌّٝعٛجد.ّعىٛشّ(17)

ّػ١ّك٠ّغط ّٝجٌىّْٛذشدجءّالّجٔػٕحءّف١ٗ.ّ
 

Pada nukilan cerpen tersebut, digambarkan latar tempat alami berupa hutan yang hijau 

gelap. Latar seperti digambarkan tersebut disesuaikan dengan kehidupan tokoh yang 

digambarkan pada cerpen tersebut sebagai wanita yang kesepian sepanjang hari dan 

mengisi waktunya dengan duduk di kursi goyang. 

 

b. Latar Tempat Agamis yang Relevan dengan Keyakinan Tokoh. 

 Latar tempat fisik kedua yang relevan dengan kondisi psikologis tokoh adalah 

latar tempat agamis yang relevan dengan keyakinan tokoh. Latar tempat agamis 

tersebut misalnya menunjuk pada tempat ibadah  dan tempat pendidikan para santri 

dilaksanakan berupa ungkapan kata masjid, musholla, pondok, kota santri, makam 

Sunan, dan kamar pondok.  

Penulis dapat memanfaatkan latar tempat yang relevan dengan keyakinan 

tokoh.  Latar tempat yang relevan dengan keyakinan tokoh ini tidak semuanya 

digunakan untuk narasi yang bertema agamis. Narasi fiksi dengan tema persahabatan 

dapat menggunakan masjid dan musholla sebagai latar tempat yang menuansakan 

latar pedesaan yang agamis. Hal ini menunjukkan bahwa penulis ingin 

mendeskripsikan bahwa tokoh merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang 

agamis.  

           Latar tempat yang menunjukkan nuansa agamis juga dapat diungkapkan 

melalui ungkapan makam Sunan Ampel, dan makam Sunan Kalijaga yang merupakan 

salah satu sunan yang berada di kota Surabaya dan Yogjakarta. Latar tempat berupa 

makam sunan diyakini oleh tokoh merupakan tempat yang didambakan oleh para 

santri untuk mengunjunginya. Latar tempat yang menuansakan kegiatan para santri 
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dan deskripsi tempat tinggal mereka di pondok pesantren juga merupakan latar tempat 

yang dapat digunakan oleh penulis. Latar tempat berupa pondok pesantren sesuai 

dengan keyakinan para tokoh merupakan lokasi yang diyakini sebagai tempat 

menempuh pendidikan agama yang paling baik sesuai dengan keyakinan agama 

mereka.  

Latar tempat agamis tersebut sebagaimana ditemukan pada data narasi hasil tulisan 

mahasiswa berikut. 

Data berikut menunjukkan bahwa penulis memanfaatkan latar tempat yang 

relevan dengan keyakinan tokoh.  Latar tempat yang relevan dengan keyakinan tokoh 

ini tidak semuanya digunakan untuk narasi yang bertema agamis. Sebagai contoh data 

pertama merupakan narasi fiksi dengan tema persahabatan, namun penulis 

menggunakan masjid dan musholla sebagai latar tempat yang menuansakan latar 

pedesaan yang agamis. Hal ini menunjukkan bahwa penulis ingin mendeskripsikan 

bahwa tokoh merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang agamis.  

Adapun latar tempat yang terdapat pada data kedua sesuai dengan tema narasi 

fiksi yang membahas tentang ilmu ladunni yang diperbincangkan para santri di 

pondok pesantren. Ilmu ladunni merupakan ilmu yang diyakini keberadaannya oleh 

para santri di pondok pesantren. Latar tempat pada data ketiga menunjukkan nuansa 

agamis melalui ungkapan makam Sunan Ampel, dan makam Sunan Kalijaga yang 

merupakan salah satu sunan yang berada di kota Surabaya dan Yogjakarta. Latar 

tempat berupa makam sunan diyakini oleh tokoh merupakan tempat yang didambakan 

oleh para santri untuk mengunjunginya. Adapun data keempat merupakan latar tempat 

yang menuansakan kegiatan para santri dan deskripsi tempat tinggal mereka di 

pondok pesantren. Latar tempat berupa pondok pesantren sesuai dengan keyakinan 

para tokoh merupakan lokasi yang diyakini sebagai tempat menempuh pendidikan 
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agama yang paling baik sesuai dengan keyakinan agama mereka. Latar tempat agamis 

yang relevan dengan keyakinan tokoh tersebut, sebagaimana ditemukan pada data 

berikut. 

      ٌعلو صوت اآلذان فى المساجد والمصلٌّات( ا. 11)  

ًّ المشهور فى جاوى الوسطى .. مدٌنة ألف المعاهد ب.          ًّ السلف   المعهد االسالم

        ٌزور هدى ممام سونان امبٌل سونان كالٌجكا...ج.                   
ونوافذها، ٌتسّرع الطالّب الى فتكون غرف مساكن الطالّب منفتحة أبوابها د.           

جماعة ثّم ٌدرسون فى المدرسة الوالعة خلف  مسجدالمعهد لصالة الصبح 
 .مساكنهم

 
 

2.2 Latar Waktu 

Latar waktu berhubungan dengan satuan waktu terjadinya peristiwa yang 

diceritakan. Latar waktu yang menunjuk realitas satuan waktu dapat dikelompokkan 

atas (a) latar waktu yang menunjuk realitas penghitungan waktu, (b) latar waktu yang 

menunjuk realitas pergeseran satuan waktu, dan (c) latar waktu yang menunjuk 

realitas satuan waktu secara terbatas. Latar waktu sebagaimana disebutkan lazimnya 

digunakan oleh para penulis pemula yang menunjukkan bahwa penulis menggunakan 

ungkapan kebahasaan untuk menyatakan waktu sesuai dengan ungkapan waktu yang 

digunakan sehari-hari. Ungkapan waktu yang mempunyai kekhasan tertentu 

hendaknya diupayakan oleh penulis. Misalnya ungkapan musim, waktu sejarah, saat 

bulan purnama, dan seterusnya.  

Penulis pemula tersebut dapat disejajarkan dengan penulis anak-anak  

sebagaimana hasil penelitian Chapman (1995) yang mengkaji tulisan anak-anak. Hasil 

penelitian Chapman menunjukkan bahwa tulisan anak-anak merupakan respons dari 

teks yang dibaca dan merupakan tugas yang diberikan guru. Mereka menulis tentang 

pengalaman personal dan membuat imajinasi melalui gambar, tulisan, dan bermain 

dengan kata. 



54 

 

 Latar waktu yang digunakan pada tulisan narasi fiksi mahasiswa adalah latar 

waktu yang menunjuk realitas penghitungan waktu, latar waktu  yang menunjuk 

realitas  pergeseran satuan waktu, dan latar waktu yang menunjuk realitas satuan 

waktu secara terbatas. Latar waktu tersebut, diungkapkan secara langsung dan 

taklangsung dan dengan mengikuti pola hubungan waktu berurutan dan pola 

hubungan waktu bersamaan (Nurhidayati, 2010).  

 Latar waktu yang ditemukan tersebut, sesuai dengan hasil penelitian Mutiah 

(2005) yang menyatakan bahwa latar waktu pada tulisan narasi siswa berpola waktu 

berurutan dan berpola waktu bersamaan. Pola hubungan waktu tersebut sebagaimana 

dikemukakan Longacre (1983) yang menyatakan bahwa berdasarkan sifat hubungan 

waktu terdapat dua jenis hubungan waktu, yaitu hubungan waktu bersamaan dan 

hubungan waktu berurutan.  

 Latar waktu yang dilukiskan dengan pola berurutan menunjukkan bahwa 

mayoritas tulisan narasi fiksi mahasiswa berplot kronologis. Ada beberapa tulisan 

narasi fiksi yang berplot sirkuler, namun plot tersebut belum dikonstruksi dengan 

sempurna. Penulisan dan penceritaan kejadian pada masa lalu sifatnya hanya untuk 

memperjelas cerita. Selain itu,  juga terdapat latar waktu yang digunakan untuk 

menyajikan peristiwa yang terjadi dengan pola hubungan waktu bersamaan atau 

hampir sama. Ungkapan yang digunakan untuk menyatakan waktu bersamaan adalah 

pada saat baru saja, suatu malam, pagi yang tenang dan dingin menggigil, sesudah 

solat dluhur, pada saat berbelanja, pada saat itu, ketika itu.  

 Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyatakan latar waktu tersebut, 

tidak semuanya merupakan penanda latar waktu yang mempunyai makna waktu 

bersamaan. Ungkapan-ungkapan saat baru saja, suatu malam, pagi yang tenang dan 
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dingin menggigil, sesudah solat dluhur, bisa juga digunakan untuk menyatakan waktu 

pada peristiwa yang terjadi secara berurutan. 

 

  

a. Latar Waktu yang Menunjuk Realitas Penghitungan Waktu  

 Latar waktu yang menunjuk realitas penghitungan waktu berupa ungkapan 

jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Latar waktu tersebut misalnya latar yang 

menggambarkan waktu terjadinya  sebuah seminar ilmiah, yaitu ّYaumats tsulatsa:i fi 

a:khiri syahri Desember  ‘pada hari selasa di akhir bulan Desember’, latar waktu 

berupa ungkapan jam, tanggal, dan tahun peristiwa terjadi. Latar waktu yang dipilih 

menambah keautentikan peristiwa yang dikisahkan. Latar waktu berhubungan dengan 

kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan. Masalah waktu dalam karya naratif dapat 

bermakna ganda. Pertama, latar waktu menyaran pada waktu penceritaan dan waktu 

penulisan cerita. Kedua, latar waktu menunjuk  pada waktu urutan terjadinya kisah. 

Unsur waktu terbagi dalam masa kini, masa lalu, masa depan, dan masa tak tentu. 

 

b. Latar Waktu yang Menunjuk Realitas Pergeseran Satuan Waktu  

 

     Beberapa ungkapan yang menunjuk realitas pergeseran satuan waktu yang 

dapat digunakan penulis berupa ungkapan waktu pagi, siang, sore, dan malam. 

Misalnya, latar waktu berupa ungkapan dza:tal laili  ‘suatu malam’. Latar waktu 

suatu malam merupakan latar waktu yang menunjukkan pergeseran waktu dari 

malam, pagi, siang, sore. Latar waktu tersebut diungkapkan secara langsung. 

 Adapun latar waktu yang menunjukkan pergeseran waktu yang diungkapkan 

secara taklangsung dapat diungkapkan melalui ucapan selamat siang „naha:run 

sa‟i:d‟. Ungkapan ucapan selamat siang  menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi 

pada waktu siang. Ungkapan waktu pagi diungkapkan melalui kata persamaan dari 

kata pagi yaitu kata mubakkiron  ‘pagi-pagi benar’.  
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 Latar waktu pagi dapat diungkapkan dengan cara mendeskripsikan 

karakteristik waktu pagi yaitu berupa suara kokok ayam dan matahari terbit kemerah-

merahan. Ungkapan yang mengimplikasikan waktu pagi tersebut merupakan bentuk 

taklangsung dari ungkapan yang menunjuk realitas pergeseran satuan waktu.  

 Ungkapan latar tersebut sebagaimana terdapat pada data tulisan mahasiswa 

berikut. 

ٌوم الثالثاء فى اخر شهر دٌسمبر كانت ...تمٌم الندوة العلمٌّة ... وكان فى ذلن  ا.( 12)       
 الولت خٌّر بودى أحمد ألن ٌكون رئٌس اللجنة فى ذلن البرنامج

 الساعة الواحدة نهارا انتهى الدرس... ب.            

 لٌال، فً ٌوم االحد الرابع19-22الساعة: ج.        

 نا )ابً( سنة ماضٌة بال أّي خبرلد ترك د.          
 

 Contoh penggunaan latar waktu yang menunjukkan pergeseran waktu juga 

dapat dilihat pada cerpen berjudul        و  karya Al Ami:r (1983:5) berikut. 

حِصّجٌّؼ(13ّ)ّ  ّ ذ١ٔ س،ّٚجٔطٙصّج١ٌٍٍسّأخشّج١ٌٍحٌّٟفّٝ٘زجّجٌرٍذّجٌغش٠د.ّفرحـّج١ٌَّٛجٔطٙصّجٌك

جٌطذ١ٌهّٚأفشغصّجٌؼحٍِسّأخشّٚؾرسِّّٓأوذجطّجٌط١ّٓجالعٛدّػٍّٝجالٔكحءّجٌّش٠نسِّّٓ

ّؾغّٙح.
 

Pada kutipan cerpen tersebut dijelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di ujung 

akhir malam menjelang pagi dan di awal pagi. 

 

c. Latar Waktu yang Menunjuk Realitas Satuan Waktu secara Terbatas. 

Selain diungkapkan melalui latar waktu yang menunjuk realitas penghitungan 

waktu dan  realitas pergeseran satuan waktu, latar waktu lain yang ditemukan adalah 

latar waktu yang menunjuk realitas satuan waktu secara terbatas. Misalnya, ungkapan 

sesudah sholat dluhur, ketika... , sekarang , sekarang, ketika, dan hari ini . Latar 

waktu sebagaimana disebutkan menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi khusus pada 

saat itu. Selain bertujuan untuk mendeskripsikan waktu terjadinya peristiwa, latar 

waktu tersebut juga bertujuan untuk mendeskripsikan waktu penceritaan terjadinya 
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peristiwa. Sebagaimana dapat dilihat pada kutipan cerpen berjudul ٌمبدَ اٌغذ٠ذ  karya Al 

Amir (1983:27) berikut. 

ؿحسجشِّرؾشزّجالخّذزوشّؾذ٠ذ،ّق١ٌّٓٚذّجٌطفًّجٌطحعغّٚجسضفؼصّصغحس٠ذّجٌ(14ّ)

ٙحّذحٌغالِس،ّٚجِطٕؼصّػّٓسأ٠سّج١ٌٌٛذّٚذؼذِّشٚسّعرؼسّ  ِ ذ٤ّ  ّ ضطك سشّّٟ٘الّ  لش 

ٙح....ّأ٠ حَ  ِ ّأٔزسشّأ
 

Pada nukilan cerpen tersebut digambarkan tentang sikap para tetangga yang 

tidak mau memberi ucapan selamat dan menjenguk putra yang dilahirkan pada waktu 

kelahiran anak kesembilan dari tokoh yang diceritakan. 

 

2.3 Latar Sosial 

Latar sosial merupakan informasi tentang  lingkungan sosial  terjadinya 

peristiwa dalam cerita yang memberi nuansa karakteristik tertentu. Latar sosial dapat  

berupa (a) kebiasaan tokoh, (b) keyakinan dan pandangan hidup  tokoh, (c) cara 

berpikir, berprilaku, dan bersikap tokoh, (d) penggunaan bahasa daerah atau negara 

tertentu (e) pilihan nama (penamaan) tokoh, (f) pengelompokan tokoh berdasarkan 

latarbelakang pendidikan dan lingkungan tempat tinggal tokoh, dan (g) status 

ekonomi sosial dan pekerjaan. 

Latar sosial yang jarang digunakan oleh penulis pemula adalah pendeskripsian 

karakteristik budaya khas atau tradisi suatu daerah atau  negara tertentu. Pelukisan 

latar sosial biasanya baru mencapai pada deskripsi kebiasaan dan sikap hidup, 

keyakinan, status ekonomi, dan penamaan tokoh. Latar sosial yang digunakan 

merupakan lingkungan sosial yang melingkupi kehidupan penulis dan merupakan 

lingkungan hidup yang sesuai dengan pengalaman personal penulis.  

 Penulis fiksi dalam bahasa asing termasuk dalam bahasa Arab sering 

mendapat kesulitan. Hal ini dikarenakan aspek keterbatasan kosakata yang mereka 
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miliki. Kemampuan mahasiswa  selaku penulis kemampuan kosakatanya masih 

terbatas dan input kebahasaan yang mereka terima belum sempurna. 

Keterbatasan kosakata dan penguasaan struktur menjadikan mahasiswa 

membatasi aspek tulisan yang dapat mendukung pada kesempurnaan penyajian latar. 

Hal ini sepadan dengan hasil penelitian Silva (1993) yang menyatakan ada perbedaan 

antara tulisan bahasa pertama dan  tulisan pada bahasa kedua. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tulisan pada bahasa kedua cenderung lebih terbatas, lebih sulit, 

dan kurang efektif dibanding dengan tulisan pada bahasa pertama. Penulis bahasa 

kedua sedikit membuat perencanaan, sedikit melakukan revisi pada konten, kurang 

lancar, dan sedikit atau kurang tepat dibanding penulis bahasa pertama. 

Latar yang ditulis mahasiswa juga mengimplikasikan makna yang bernuansa 

agama, status sosial, keyakinan hidup, sesuatu yang dirasakan oleh tokoh, sesuatu 

yang mendukung tema cerita, dan sesuatu yang mendukung penampilan tokoh yang 

berfungsi mendukung keautentikan peristiwa yang dikisahkan. Pemakaian latar pada 

aspek-aspek yang sudah dikenal oleh penulis sepadan dengan yang dinyatakan Weigle 

(2002:19) bahwa aspek sosial dan kultural sangat berperan penting pada wujud 

pengembangan tulisan seseorang “Writing not solely as the product an individual, but 

as a social and cultural act. Writing is an act that takes place within a contex, that 

accomplishes a particular purpose”.  

Hal tersebut diperkuat oleh Hayes (1996:5) yang menyatakan “(Writing) is 

also social became it is a social artifact and is carried out in a social setting. What we 

write, how we write, and who we write to is shaped by social convention and by our 

history of social interaction”. 

Latar sosial yang ditemukan pada tulisan mahasiswa selaku penulis pemula  

ditandai dengan ciri-ciri  (a) kebiasaan tokoh, (b) keyakinan dan pandangan hidup 
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tokoh, (c) cara berpikir, berprilaku, dan bersikap tokoh, (d) penggunaan bahasa daerah 

atau negara tertentu (e) pilihan nama (penamaan) tokoh, (f) latar belakang pendidikan 

dan lingkungan tempat tinggal tokoh, dan (g) status ekonomi dan pekerjaan 

(Nurhidayati, 2010), sebagaimana dapat dilihat pada data berikut. 

  Data )15a) merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh kecil bernama 

Fathimah yang bertubuh cacat. Tokoh Fathimah ini mempunyai kebiasaan berteriak-

teriak memanggil kakaknya dengan panggilan ukhti-ukhti „kakak-kakak’ dan 

mengetuk-ketuk kamar kakaknya yang tidak mau mempedulikannya. Adapun data 

kedua merupakan data yang menunjukkan kebiasaan menonton sepakbola yang 

dilakukan oleh tokoh. Kebiasaan yang dilakukan oleh adik tokoh ini diungkapkan 

oleh kakaknya melalui dialog kakak tokoh dengan temannya.  

  Penulis juga menggambarkan keyakinan tokoh cerita yang menganggap bahwa 

perempuan tidak boleh mempunyai hobi melihat sepak bola sehingga ia 

membicarakannya dengan teman karibnya (data 15b). Pada akhir cerita diungkapkan 

tentang perubahan kebiasaan adik tokoh yang tidak lagi menjadi penggemar para 

pemain sepakbola. Perubahan kebiasaan tokoh ini disebabkan karena kegiatan agama 

yang diikuti tokoh memberikan penjelasan bahwa seorang muslim tidak boleh 

mengidolakan orang non-muslim agar tidak terkena pengaruh terhadap pikiran dan 

makna hidup yang dianutnya.  

أختً ... أختً ... أختً ...أه ...أزعج أختً الصغٌرة، فاطمة التى تنادٌٌنً   ا.  (15) 
 وتطرق باب غرفتً

أختً ... أختً ... أختً ...  ٌسمع الطرق من الخارج  ...دون ... دون ...                   
 شٌأ فشٌأ دون... طرلت الباب لّوة فسٌٌغرب الباب 

طّٟجٌقغ١شز؟ّجعأيّجيّفحتض،ّفذ٠مّٟجٌك١ُِّّٕزّأخٟ،ّو١فّو١ف١سّجٔفحرّأخّ خ.ّ   

حّ .ّأٔحّأقرٙ   ٟ ّوشزّجٌمذَّأِشّهر١ؼ دخٌّٟٛجٌؿحِؼس.ٌّّحرجّأٔصّلٍك؟ّفّٝرجوشض٠ّٟكد 

.ّّ...ّأٔظشّٔذّٞضطٍكّفٛسّفّٝؾذجسّغشفطٙح.ّ...ّفّٝج٢ِظّ  ٟ أ٠نح.ّلحيّفحتضّجٌ

ّجٌؾكـِّكرٛذحّ٘ٛ  ْ سعٛيّهللاّّق١ّٕحّجؽطشوصّضؼ١ٍُّجٌنكٝ،ّج٢عطحرّأقّذّلحيّأ

ّؽكقحّغ١شِّغٍُّفزٌهّخط١شٌّٕحّفغٕمٍذّفىشُّ٘ٚخٍٛلُٙ. ّٚأفكحذٗ.ّجرجّٔكد 
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Pada data (16.a)berikut terdapat pernyataan bahwa kelompok masyarakat yang 

tinggal  di pondok pesantren terdiri dari para ustadz dan santri mempunyai keyakinan 

terhadap keberadaan ilmu ladunni, yang dimiliki oleh salah seorang santri pondok 

pesantren yang bernama Alim. 

Data (16.b) menunjukkan pandangan hidup dan keyakinan tokoh yang bernama 

Budi. Budi meyakini dan berpandangan bahwa hidupnya tidak lagi berarti ketika ia 

melihat istrinya bekerja di klub malam. Budi akhirnya memutuskan untuk tidak lagi 

bersama istrinya dan pergi menjauhinya. 

Data (16.c) menggambarkan latar sosial yang digambarkan berupa prilaku 

seorang tokoh cerita yang bernama Najma Zuhaira yang memperlakukan adiknya 

yang cacat secara tidak layak. Hal ini dilakukannya bukan karena ia tidak sayang pada 

adiknya, tetapi karena menurut keyakinannya adik yang cacat itu merupakan aib 

baginya, dan akan menyebabkannya tidak lagi dikagumi oleh teman-temannya. 

  Data (16.d) menggambarkan latar sosial yang digambarkan berupa perkataan 

tokoh cerita yang muncul sebagai hasil dari perenungan pikiran dan keyakinan bahwa 

segala yang terjadi di alam ini merupakan rahasia Allah yang kita tidak mengetahui 

hikmah di balik peristiwa yang kita alami. Penulis menunjukkan pandangan hidup 

tokoh terhadap keberadaan takdir yang telah menimpa kekasihnya. Takdir dianggap 

sebagai rahasia Allah yang tidak bisa dielakkan. Penulis menunjukkan karakteristik 

latar sosial  yang ditandai oleh keyakinan dan pandangan hidup masyarakat tempat 

hidup tokoh atau para tokoh itu sendiri. 

لال  احد منهم اّن لعالم علم لدنًّ فهو ٌستطٌع ان ٌفهم العلم باتّم الفهم وٌنال ( ا. 16(     
   اكمل الدراٌة بدون التعلّم

بعد ما عرف بودى أنشطة  زوجته ٌشعر أّن حٌاته التنفع مّرة ... فٌمّرر لترن ب.            
 البٌت وزوجته دون اذن.

٘س.ِّحرجّع١مٛيّأفذلحتٟ.ّأٔحّٔؿّسّص١٘شز!ّجٌطّٟجعطك١ّٟأّْضىّْٛأخط    ؼ.              ٛ ِّٟؾ

ّٟؾ١ٍّسّٚرو١ سّالضمغّ وٕصّست١غس١ّ٘ثسّجٌطٍرسّفِّٟذسعطّٟٚأٔحِّؼرٛدز.ّل١ًّإٔٔ 
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ّٚجٌغؼحدز.ّٚأعطك١ّٟأّْضىّْٛأخطّٟ ٚؽؼششّٔكّٛٞذحٌكد  ّػ١ّٓجٌٕحطّجالّ   ٟ ػٍ

٘س.  ٛ  ِؾ

،ّٚالّأقذ٠ّغطط١غّأ٠ّْؼ   د.             شقّػّٓٚلٛعّجٌغذ،ٌّّٚحرجّٚلؼصّ٘زّٖجٌك١حزّّٟ٘جٌغش 

ّجٌكٛجدظ.ّٚهللاٌّّٗجٌطمذ٠شّٚضمذ٠شّٖوحٍِسّٔكّٓجٌؼرذّفّٝجسجدضٗ.
 

  Data (17.a) menunjukkan bahwa tokoh yang berperan sebagai ayah dari tokoh 

utama yang bernama Najma: Zuhairoh mempunyai pandangan bahwa yang terpenting 

dalam keluarga adalah uang. Ayah Najma tidak pernah menyadari bahwa anaknya 

juga membutuhkan kasih sayang orang tua. Data (17.b) menyatakan sikap bijaksana 

dari ustadz pemilik pondok terhadap lelaki yang ditemukan para santri sedang 

dihakimi massa karena ia telah mencuri. Data (17.c) menunjukkan sikap menerima 

dan tidak serakah dari seorang miskin yang telah bersahabat dengan raja yang 

menyamar sebagai seorang miskin. Adapun data (17.d) menunjukkan sikap seorang 

anak yang sangat membenci dan marah pada ayahnya karena sang ayah telah 

meninggalkan keluarga selama satu tahun.  

والدّي الٌهتمان بحال البٌت. هما مشغوالن بعملهما...وال ٌسكنان فى البٌت ( ا. 17)     
 مّرةّ 

سأخبرن  الشٌخ ٌمول لبودى: كل واشرب واغتسل وصّل ... بعد ذلن    ب.            
ّجمٌعا.

ع١ ذٌّٞمذّفّٙص،ٌّىِّٓحّ٘زجّجٌزّٞفؼٍطِّٗؼٟ...ّّجؾحذّٗجٌفم١شّلحتال:ؼ.ّ

فّٟ٘زجّجٌّٛمغّجٌّظٍُّٚضؾحسوِّّّٕٟٟ٘ٛٚضمحعّّٕٟ  ضؿٍظِّؼّٟ

حّجٔحّفمذّٚ٘رصٌّّٟ  ِ جقضجٟٔ...ٌّمذّلذِصّذىػ١شِّّٓجٌؼطح٠حّجٌػ١ّٕسّج

ّرجضه.

 أحٌانا شعرت بغضب عظٌم ألبً لد تركنا سنة ماضٌة بال أّي خبر   د.      
  

Narasi pada data (18) berlatar belakang kehidupan penulis yang sedang tinggal 

di negara Mesir. Disamping bahasa Mesir,  penulis juga menyelingi tulisannya dengan 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

Bahasa Indonesia digunakan penulis karena kekurangmampuan penulis untuk 

mengkomunikasikan beberapa ungkapan dalam bahasa Arab. Selain itu, penulis 

merupakan penutur asli bahasa Indonesia sehingga latar cerita berada di negara 
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Indonesia. Adapun penggunaan bahasa Inggris disebabkan karena mahasiswa masih 

ragu-ragu untuk menerjemahkan ungkapan-ungkapan tertentu ke dalam bahasa Arab. 

Berikut lagu yang ditulis dengan menggunakan bahasa Mesir yang menunjukkan 

bahwa latar cerita bertempat di negara Mesir.  

 لو خاٌفة اضمن تاللى اآلمان لو تاٌة فى للبً تاللً الحنان . اه.. اجٌلن لو( 18)
انّنً فى ابعد مكان. حبٌتن وفى بعدن للبً معن. حبٌتن مش ممكن انسى هوان. 
انا حاسس كانًّ لابلتن زمان. انا عاٌز الولن بحبّن كمان. لولً لً حاجلن انّور 

 سمان. حكاٌتنا حكاٌة كتبها مالن.
Nama yang ditemukan pada data (19a) adalah Jesika. Nama Jesika merupakan 

nama yang biasa digunakan oleh para artis ibukota atau para artis di kota besar. Lain 

halnya dengan nama Mi‟un yang terdapat pada data (19b), nama Mi’un menunjukkan 

bahwa ia berasal dari desa. Nama Mi’un menunjuk pada karakteristk wanita pedesaan 

yang masih lugu dan tidak mengenal kehidupan kota. Nama Bik Nah pada data (19c) 

menunjukkan bahwa latar sosial tokoh adalah seorang pembantu  dengan latar 

pendidikan yang tidak terpelajar dan kondisi ekonomi yang kurang mapan.  

 ؾحع١ىح!ّٔغّغّؾحع١هّفٛش٠ّٕطّٝضٕحد٠ٙحج(ّج.11ّ)

اصل اسمها مٌؤن هً تكره باصل اسمها هذا الّن عند راٌها اسمها ب.  
 هذا لرويّ 

 ّّذ١هّٔحِّٖشأزّػؿٛصّالّجقذ٠ّؿؼًّفحهّسّضرغ ّصّعٛج٘حؼ.ّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

  Data )20 a dan b menunjukkan deskripsi latar masyarakat perkotaan. Latar 

perkotaan ditunjukkan oleh deskripsi lampu berwarna-warni yang ada sepanjang 

jalan. Deskripsi demikian menunjukkan latar perkotaan (data 20a). Pada data 20b  

penyebutan latar perkotaan diungkapkan secara langsung dengan kata madi:nah 

‘kota’. Penulis menjelaskan keadaan kota dengan karakteristik tertentu. 

  Data 20c menunjukkan suasana masyarakat pedesaan yang berupa masyarakat 

petani dengan deskripsi tempat dan waktu mereka bekerja serta sikap hidup mereka 

yang selalu ceria. Data 20d menggambarkan dunia kampus dengan tokoh mahasiswa 
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dan aktivitasnya berupa kuliah, ke perpustakaan, serta mengerjakan tugas kuliah. 

Adapun data 20e dan f menunjukkan latar sosial yang berupa dunia pesantren meliputi 

deskripsi suara azan mengalun, para santri berangkat sholat, dan belajar. Latar 

sosial berupa pengelompokan masyarakat tersebut sebagaimana terdapat pada data 

berikut. 

 ٌرى السماء مظلم رغم أّن المصابح منّورة طول الطرٌك( ا. 22)

رٌح مساء ٌحمل متخٌّلً )خٌالً( ارجع الى مدٌنتً. مدٌنتً جمٌلة. ب.       
 مدٌنتً هادئ. مدٌنتً نظٌفة. مدٌنتً خضراء

... وسّكانها بشوشون وأكثرهم فالّحون، كّل الصباح هم ٌذهبون   فى احدى المرى،ج.      
 .ارعهمالى مز

     ّ ّج١ٌٙحّد. ّضز٘دّجِٕزج ّٚجٌشجذؼس.... ّجٌػحٌػس ّجٌّحد ز ّجٌّىطدّذؼذ ّجٌٝ عطز٘دّجِٕز

ّقٛجٌّٟ ّجٌّىطرس ّفٝ ّٚلطٙح ّجِٕزج ّضغطغشق ٌّٛظحتفٙح. ّجٌّشجؾغ ّوطد ٌطٍد

ّعحػط١ّٓٚجٌٕقف

 ٠ؼٍّٛفٛشّج٢رجِّّْٓجٌّغؿذّفّٝ٘زّجٌّؼٙذٖ.ّ   

   ّ ّجٌٚ. ٌّقالز ّجٌّؼٙذ ّجٌّغؿذ ّجٌٝ ّجٌطال خ ع ّف٠ّٝطغش  ٠ّذسعْٛ  ُ ّغ ّؾّحػس قرف

ّجٌّذسعسّجٌٛجلؼسّخٍفِّغحوُٕٙ.

 
   Latar sosial miskin dapat dijumpai pada tiga data berikut, dan salah satunya 

sebagaimana terdapat pada data 21a. Data 21a menunjukkan gambaran masyarakat 

dengan strata sosial dari keluarga miskin. Penulis menggambarkan keadaan rumah 

tokoh yang kecil dan bocor, serta apa yang dilakukan tokoh dengan kondisi rumah 

yang sederhana. Adapun data 21b-d menggambarkan masyarakat dengan strata sosial 

ekonomi mewah. Data 21b menggambarkan seorang wanita berkendaraan mobil 

berbelanja ke sebuah supermarket. Keadaan tokoh demikian menunjukkan strata 

sosial ekonomi dari tokoh yang tidak mungkin dari kalangan bawah. Data 21c 

menunjukkan deskripsi  rumah tokoh yang besar dengan empat pembantu. Deskripsi 

tersebut, menunjukkan bahwa latar sosial tokoh adalah latar sosial yang menunjukkan 

status ekonomi sebagai anak orang kaya. Adapun data 21d merupakan deskripsi strata 

sosial masyarakat yang menampilkan tokoh dengan gaya hidup para bisnisman 

dengan kunjungan kerja ke Paris, membeli oleh-oleh dari luar negeri, dan memberi 
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uang kepada anaknya melalui ATM dan staf. Berikut data yang menunjukkan 

gambaran masyarakat dengan strata ekonomi yang berbeda. 

تغتسل وتتغّوط فاطمة وأمها فى النهر جانب البٌت. اذا جاء موسم   ا. (21) 
 الالمطار تستعمل فاطمة وأّمها المعطف ولو فى البٌت الّن بٌتها مخروق.

مرأة تلبس المال بس األزرق نازلة من السٌاّرة وتتّجه الى ذلن السوق ب.     
 افذة السٌّارة.المركزّي بدون مظلّة. ثالثة اخوة المضحكة ظاهرون وراء ن

 ال اسكن فى هذ ا البٌت الكبٌر االّ مع اختً الصغٌرة واربعة خادمٌنج.           
رجعت من بارس لبل االن بمرٌب واشترٌت دمٌة لن! ٌمول ابً: ارسل د.        

 نمودا شهرٌّا الى كشفن اذا نمص النمود فتمولً لسٌّد فارمٌن.
 

Penulis seharusnya dapat mengembangkan latar sosial dari tulisannya 

sebagaimana latar sosial  yang ditemukan pada penelitian Soedjijono (2007) yang 

mengklasifikasi latar sosial dari cerita legenda menjadi lima tipe masyarakat, yaitu (a) 

masyarakat primitif yang tingkat kebudayaannya masih biadab, (b) masyarakat 

tertutup yang terputus kontaknya dengan masyarakat luar, (c) masyarakat tradisional 

yang hidupnya tidak mudah berubah dari tradisi yang telah ada, (d) masyarakat 

pedesaan yang hidup di daerah agraris, dan (e) masyarakat urban yang hidup di 

perkotaan yang ditandai sikap mental individualistik, budaya materialistik, dan 

sekuler. 

Latar sosial mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku 

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan. Hal itu dapat berupa 

kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan 

bersikap. Penggunaan bahasa daerah atau dialek-dialek tertentu dan penamaan tokoh 

juga dapat digunakan untuk memperkuat latar sosial. 

 Berikut contoh latar sosial yang dinukil dari cerita pendek berjudul ّخط١ثس

جٌّحمّٝال٠ّؼٛدّ karya Muhammad Alkhali:m ‘Abba:d dalam kumpulan cerpennyaٚغفشجّْ

. 
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شّػّٓ(22ّ) وحٔص١ٌّحٌٕحّخح١ٌس،ّخقٛفحّفّٝجٌؾطحء،ّففّٝ٘زّجٌفقًّوحّْجذ٠ّٟطأخ 

ٍّٝشؾٛع...وحِّْٛظ فحّفغ١شجّأّٚػحِالّور١شجّفّٝجقذِّٜكط حشّجٌغى سّجٌكذ٠ذّػجٌ

 ّذٖ،ّفٙزجّأ٠غشّػ١ٍّٗٚأسخـٌّٗ.هش٠كّجٌؿرً.ّٚوح٠ّْإغ شّأ٠ّْؼ١ؼّٕ٘حنّٚق

ّ
Pada nukilan cerpen tersebut digambarkan kondisi sosial dari tokoh cerita yang 

menjelaskan bahwa tokoh berlatar belakang keluarga miskin dengan ayah yang 

menjabat sebagai pegawai rendah di jajaran kereta api, yang tidak mampu untuk 

membawa keluarganya ke tempat ia bekerja. 

 

2.4 Latar Suasana  

 Latar suasana adalah jenis latar yang menunjuk pada suasana berlangsungnya 

peristiwa dalam narasi fiksi yang membawa efek psikologis tertentu pada unsur-unsur 

narasi fiksi yang lain dan kedudukannya dalam narasi fiksi tidak dapat diganti dengan 

latar suasana narasi fiksi yang lain. Latar suasana pada narasi fiksi dapat diklasifikasi 

atas  latar suasana sedih, latar  suasana cemas, latar suasana haru, latar suasana 

senang,  latar suasana takut, latar suasana malam, latar suasana pedesaan, latar 

suasana perkotaan, dan seterusnya.  

 

Latar suasana sedih merupakan salah satu latar suasana yang dibentuk oleh 

penulis untuk mengiringi penokohan dan menyajikan peristiwa pada narasi fiksi. 

Atmosfir rasa sedih yang tercermin pada latar suasana yang terdapat pada narasi fiksi 

membentuk karakter tokoh. Pembentukan karakter tersebut sesuai dengan tema dan 

alur cerita. Hal tersebut sesuai dengan kaidah penulisan cerpen yang merupakan salah 

satu genre sastra bahwa setiap unsur dari tulisan fiksi khususnya cerpen harus 

mengandung kaidah kepaduan. Unsur kepaduan adalah kesatuan antar berbagai unsur 

tulisan. 

Latar suasana pada data 23 disusun untuk menunjukkan suasana sedih. 

Suasana sedih  digambarkan penulis melalui gambaran suasana pagi yang berkabut 
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dan berawan. Sikap ibu Fira yang cemas, kekasih Fira (Nafis) yang meninggalkannya, 

dan lagu yang selalu didengar oleh tokoh. Kondisi tersebut  mendukung latar suasana 

sedih. Penulis memperjelas latar suasana dengan ungkapan dunia sedang berkabung, 

dunia bersedih dan berduka. Suasana yang digambarkan mendukung tema dan isi 

cerita yang menceritakan kedukaan hati yang menimpa tokoh cerita Safira.  

 Dari segi aspek kebahasaan, latar suasana dilukiskan dengan ungkapan 

langsung dan ungkapan tak-langsung. Latar suasana dengan ungkapan langsung 

adalah latar suasana yang secara langsung mengungkapkan apa yang ingin dituju oleh 

penulis, misalnya ungkapan sedih, cemas, dan haru. Ungkapan untuk kata sedih 

dipaparkan dengan ungkapan langsung kata sedih, tampak tanda-tanda kesedihan di 

wajahnya, dan airmata berlinang dari kedua matanya.  

 Yang dimaksud dengan ungkapan tak-langsung adalah ungkapan  yang 

mempunyai konotasi dengan kata yang dimaksudkan. Ungkapan rasa sedih 

diungkapkan dengan matahari belum bersinar di pagi ini (23a). Penulis melukiskan 

suasana sedih dengan gambaran alam berupa matahari yang belum bersinar di pagi 

hari. Ungkapan lain yang mendukung suasana sedih berupa kata menangis,  berapa 

banyak airmata yang telah mengalir, mengguncangkan hati, rasa sakit karena putus 

cinta, dan airmata berlinang di kedua mata dan membasahi wajahnya (data 23b). 

 Ungkapan tak-langsung juga ditemukan pada latar suasana yang menyatakan 

rasa haru. Ungkapan latar suasana yang menyatakan rasa haru tidak diungkapkan 

dengan kata langsung haru, tetapi diungkapkan melalui sikap dan perbuatan para 

tokoh cerita yang menunjukkan rasa haru, yaitu pada kata rasa hangat menyelinap di 

hatiku, berpelukan, terpaku, dan menangis (data 23a dan b). Latar suasana yang baik 

menurut Suwarjo (2001:38) adalah latar yang dapat menggetarkan hati, 

menggerakkan pembaca, dan mengarahkan pembaca untuk mencapai berbagai macam 
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suasana, yaitu kesedihan, kecintaan, kebencian, kemarahan, kebahagian, khayalan 

yang melambung, dan menakutkan. 

Data 23b menggambarkan latar suasana yang menyelimuti hati tokoh. Suasana 

yang digambarkan adalah suasana hati tokoh yang memendam rasa cinta, tersiarnya 

kabar bahwa Firman mencintai gadis lain, sikap yang terpaksa diperlihatkan yaitu 

pura-pura mendengarkan cerita tentang Firman dengan ikhlas. Semua deskripsi 

suasana tersebut merupakan pendukung suasana sedih yang menyelimuti kehidupan 

tokoh. 

شعرها. ضباب الصباح مازال فتحت سافٌرا النافذة فى غرفتها، دخل النسٌم متحّرن ( ا. 23
ٌزٌّن الهواء، والشمس لم ٌشرق فى هذا الصباح، كأّن العالم فى الحزن، ماذا به؟ لماذا 
ٌكون فى الحزن والشماء.... فٌرا هل انت مرٌضة؟ سالت الالم الى فٌرا بملك. ... اآلن 

 صار نافس رجال موسوسا فى اٌّامها وحلمها بل فى حٌاتها. 
  

قرٙحِّٚح٠ّخطشّذرحٌٙحّفِّٝزو شزّفغ١شز.ّوطرص١ٌٍّّٝؽؼٛس٘حّعىرص١ٌٍّّٝٚخ.ّ

ّ  ْ ِّىطَّٛفّٝلٍرٙح....ٚعّغّجٌخرشّج حٌّفشِحّْف١س،ّٚال٠ّضجيّجٌكد  ٚجقغحعٙحّذكرٙ 

ّجِشجزّجخشٜ،ّجٌّشأزّجٌؿ١ٍّس،ّٚرو١ س،ّٚضٍّهّّجٌقٛشّجٌؿ١ًّّوحٌّز٘د،ّ فشِح٠ّْكد 

ّجٌّطىغ شّجؽ ّلٍد١ٌٍّٝ،ّٚجالٌٍَّكد  ج٢٢َ،ٌّٛالّضقرش١ٌٍّّٝضغطط١غّٚ٘زجّجٌخرش٠ّٙض  ذّ 

جّْضغّغّجٌمقـّػّٓٔؿّٜٛٚفشِحّْدجتّحّذحخالؿ.ّجٌمقـّجٌّطؼذ دزّػّٓجقٛجيّ

ّفّٙح،ّعّؼصّ فشِحّْضذغذؽّأرأ١ٌٍِّّْٝشجسجِّّٓفُّٔؿٜٛ،ّٚجالذطغحَّجٌخف١ف٠ّض٠ٓ 

حّالّضؼشفّذفشٍِٓ،ّٚوحّْفشِحِّْػٍٙح،٠ّطظح٘شّ ١ٌٍّٝلق سّفذ٠مطٙح.ّضطظٍٙش١ٌٍّّٝجٔٙ 

ّّٗال٠ّؼشفّذ١ٍٍٝ.جٔ ّ
 

 

 Latar suasana cemas adalah latar yang menunjukkan suasana yang 

mencemaskan. Penulis mendeskripsikan kalimat dan ungkapan yang menunjukkan 

perasaan cemas yang menyelimuti lingkungan para tokoh.  Data 24 menggambarkan 

latar suasana cemas yang melingkupi lingkungan tokoh. Ungkapan hari telah sore, 

Nadia belum juga pulang, dia tidak menelpon, ini tidak biasa, wajah ayah dan ibu 

yang cemas, jawaban  teman Nadia yang bernama Zahrah dan Zahwi yang 

mengatakan bahwa Nadia telah pulang merupakan ungkapan yang menambah rasa 

cemas yang melingkupi para tokoh.  

ّٟذمٍك.ّوحٌؼحدزّالّوّػًّرٌه.(24ّ)  ِ ّ"جِغّٝج١ٌَّٛ،ٌّّٚىٌّّٓحرجّٔذ٠حٌُّّضشؾغ؟؟"ّلحٌصّج
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ّجٌّٝجٌر١ص"ّلحيّجذّٟج٠نحّٚر٘دّجٌىٍخحسؼّجٌر١ص.  "ّٚفٛقّرٌهّّٟ٘الضطٍفٓ 

 "٠ّىّّٟٓ٘ضؼًّّجٌٛجؾدّفّٝذ١صّفذ٠مطٙح"ّلٍصّجعى ّٕٙح.

.ٟ  ِ حّفّٝؽ١ةّ"ّلحٌصّج  "ٌؼٍّ 

ٟ.ّجٔحّالّّلرًّغشٚخّجٌؾّظٌُّّّٟ٘ضشؾغ.ّظٙش  ِ جٌخحهشّفّٝٚؾّٗجذّٟٚج

ّص٘شزّفذ٠مطٙحّجٌك١ّّس.  جعطط١غّجّْجعىص.ّأخزّجٌٙحضفّٚجضٍفٓ 

"ّٔؼُّلذّػٍّصّجٌٛجؾد،ٌّٚىّّٟٓ٘لذّسؾؼصِّغّص٘ٛ"ّعّؼصّجٌقٛشّفّٝ

ّص٘ٛ. خّجّْجضٍفٓ   هشفّجٌطٍفْٛ.ّفحؾش 

ّجٌٛؾٙسّجٌّٝجٌر١صِّؼحوظ.ّجقططّصّجٌطٍفّْٛٚجٔحّ  ْ ٔكّٓٔفحسقّفّٝجٌطش٠كّال

جخطّٟجٌّٝج٠ّٓجٔص؟ّٔكّٕٓٔطظش٘حّفّٝغشفسّجٌن١ٛف.ّكّؾذ ج.ّجعطغفشهللالٍ  
    

 Latar suasana haru merupakan latar yang menunjukkan rasa haru. Rasa haru 

itu ditunjukkan penulis melalui deskripsi yang menyatakan suasana haru yang 

menyelimuti lingkungan tokoh. Data 25a merupakan latar suasana yang mendukung 

rasa haru yang melingkupi penyajian peristiwa. Penulis menggambarkan suasana haru 

melalui  peristiwa yang dideskripsikan pada saat ulang tahun tokoh bernama Salma. 

Peristiwa kedatangan ayah, ibu, keluarga Salma, dan saling berpelukan, menunjukkan 

suasana haru yang melingkupi keberadaan tokoh.    

Data 25b merupakan latar suasana yang mendukung rasa haru yang berupa 

ungkapan kemudian ia menempelkan tanganku ke pipinya denga tulus. Wah ... maha 

suci Allah rasa hangat menyelinap di badanku, dia mencium pipiku. dan ungkapan ia 

mengucapkan salam pada saya dan meminta maaf. Ibu aku minta maaf, selamat 

malam... Ia berkata dengan tulus. Ungkapan-ungkapan tersebut mendeskripsikan 

suasana haru yang dirasakan orang tua atau ibu dari tokoh anak yang bernama Dili.  

ّلحيّأذّٛعٍّٝ،ّغذج١َِّٛ٠ّالد٘ح،٠ّش٠ذّأ٠ّْؼط١ٙحّؽ١أ١ٌّغؼذّعٍّٝ.(ج.25ّ)

ّفّٝجٌّغحءر٘رطحّ،ّص٘شزّٚعٍّّٜٛذغٍّّٝجٌّٝجٌّىحّْجٌّطفكّذّٗٚأعشزّعٍّّٝ...ّ

ّذؼذّل١ًٍّؾحءّٚجٌذّعٍّىّغّأػنحءّج٢عشزّج٤خش٠ٓ.ّ

ّعٍِّّٝٙرٛعسّٚفحِطس،ّّٟ٘ضش٠ذّأّْضرىٟ،ّ٘زِّٖفحؾأزّؾذ ج..ّ..جّ

.ؽىششّّّ  ٓ ٠ّطؼحٔم  ٓ ّعٌٍّّٝض٘شزّٚعٍٜٛ،ّٚأخ١شجّ٘

ّؽؼششّذطؼدّخ.ّ ِحّجظٍُّج١ًٌٍ،ٌُّضغّلّذٕطّٟجالورشّػ١ٕ١ٙح.ّلذّلشجشٌّهّوػ١شجّقطٝ 

ّ ُ ّضشجٚد٠ّذ٠ٙحّجٌّٝخذٞ  ّّذحجٌٕظشّجٌّٝٚؾٟٙ،ّغ ًّػٕٟ   ِ ٌٚىٕ هٌُّّضُٕ".ّجهٍدِّٕٙح.ّّٟ٘ضطح

.ّذؼذّل١ًٍ،ّّفف١ ح.ّّٚجّٖ...عركحشّهللاّدخٍصّجٌغخٛٔسّجٌّٝذذٟٔ،ّ...ٟ٘ ّٕٟػٍّٝخذٞ   ّ ضؾ



69 

 

حٌَّطٕظ١فّجالعٕحٌٍّْٚرٛي.ّغٍرٙحّجٌَٕٛ،ّلرًّرٌهّلحٌصّجٌغالَّ  ّ عحٌطٌّّٕٟشجفمطٙحّجٌّٝجٌك

. ّٚهٍرصّجٌؼفِّٕٟٛ   ٟ ٟ...ّجسؾِّٕٛىُّجٌؼفٛ.١ٌٍّسّعؼ١ذز..."ّلحٌصّفف١ ح.ّّػٍ  ِ ٠ّحّج
 

3. Fungsi Latar 

 Latar berfungsi memberi informasi tentang situasi (ruang atau tempat, waktu, 

lingkungan sosial, dan suasana) yang juga berfungsi sebagai proyeksi keadaan batin 

para tokoh. Latar menjadi metafor dari keadaan emosional dan spiritual tokoh. 

Nurgiantoro (1995:241-244) menyebutkan bahwa ada dua fungsi latar cerita, yaitu 

latar sebagai metafor dan latar sebagai atmosfer. Latar sebagai metafor mengacu pada 

suatu pembandingan yang dapat berupa sifat keadaan, suasana, ataupun sesuatu yang 

lain. Latar suasana yang berfungsi sebagai metaphor cerita sebagaimana digambarkan 

pada nukilan cerita pendek yang berjudul  Khothi:ah wa ghufro:n  karya Abdullah 

Abdul Halim berikut. 

وٕ حّفّٝجٌذجسّٚقذٔحّٚجٌذجسػٍّٝقذٚدّجٌمش٠سأِحِٙحجٌطشػسّٚخٍفٙحّجٌكمٛيّٚخو ِّّٓجالؽؿحسّ(26ّ)ّ

ّجٌّخطٍفس

Latar yang digambarkan pada nukilan cerpen tersebut menunjukkan latar suasana 

pedesaan yang sepi dengan suasana asri pedesaan yang diliputi ladang dan tumbuhan 

berjajar. 

Metafor merupakan cara memandang sesuatu melalui sesuatu yang lain. 

Fungsi pertama metafor adalah menyampaikan pengertian atau pemahaman. Metafor 

berkaitan erat dengan pengalaman kehidupan manusia baik fisik maupun budaya yang 

berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. 

 Latar juga merupakan atmosfir. Istilah atmosfir dalam cerita berarti udara 

yang dihirup pembaca sewaktu memasuki dunia rekaan yang berupa deskripsi kondisi 

latar yang mampu menciptakan suasana tertentu, misalnya suasana ceria, romantis, 
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sedih, muram, maut, dan  misteri. Suasana tersebut diungkapkan secara implisit  yang 

dapat ditangkap pembaca melalui kemampuan imajinasi dan kepekaan emosional. 

 Latar yang memberikan atmosfir cerita merupakan latar penyituasian yang 

berupa situasi tertentu yang mampu menyeret pembaca ke dalam cerita dan yang akan 

menyebabkan pembaca terlibat secara emosional. Atmosfir cerita adalah emosi yang 

dominan yang merasukinya yang berfungsi mendukung elemen-elemen cerita yang 

lain untuk memperoleh efek yang mempersatukan. Elemen-elemen cerita tersebut 

dideskripsikan melalui detil-detil, irama tindakan, tingkat kejelasan, kualitas dialog, 

dan bahasa yang digunakan. 

 Menurut Sugihastuti & Suharto (2002: 55), latar berfungsi memberikan 

informasi tentang situasi sebagaimana adanya dan sebagai proyeksi keadaan batin 

para tokoh cerita. Latar yang baik dapat mendeskripsikan secara jelas peristiwa-

peristiwa perwatakan tokoh dan konflik yang dihadapi tokoh cerita, sehingga cerita 

terasa hidup dan segar, seolah-olah sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan nyata. 

 

4. Bagaimana Mengembangkan Latar pada Narasi Fiksi? 

Untuk mengembangkan latar pada tulisan narasi fiksi, kita dapat 

mengembangkannya  dengan menjawab pertanyaan berikut. 

 ؟ لقطه أقذجظ ضمغ أ٠ٓ

 ٠ىْٛ لذ جٌكذظ ِٛلغ فطؿ١ٙض قحي أ٠س ٚػٍٝ,  ِح ذّىحْ ضكذظ أْ لقس وً ػٍٝ ٠طؼ١ٓ
  ذحٌمقس ج٤قذجظ ذّؿش٠حش مؼ١ف أٚ لٜٛ ضأغ١ش ٌٗ

 -: جٌطح١ٌس ج٤عثٍس ٌٕفغه ٚؾٗ

 ِٓ ِىحْ فٝ أَ , ِٕضٌه فٕحء فٝ,  جٌق١ٓ فٝ,  جٌفنحء فٝ ؟ لقطه أقذجظ ضمغ أ٠ٓ -
  هخ١حٌ ئذذجع

  ذحٌّغطمرً أَ,  ذحٌكحمش,  ذحٌّحمٝ ؟ جٌمقس أقذجظ ضمغ ِطٝ -

  ؟ جٌرطً ؽخق١س ِالِف ٚضفؼ١ً ئظٙحس فٝ ضغحػذ ذح٤قذجظ جٌّك١طس جٌطؿ١ٙضجش ً٘ -

 ؟ جٌرطً ضٛجؾٗ جٌطٝ جٌشت١غ١س جٌّؾىٍس ػٍٝ ضأغ١ش جٌّك١طس ٌٍطؿ١ٙضجش ٠ىْٛ و١ف -

ّ~WwW.7be.CoMّ~~ 
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Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan latar pada 

narasi fiksi adalah (1) di mana peristiwa terjadi?; (2) kapan peristiwa itu terjadi?; (3) 

apakah kontek peristiwa membantu dan mendukung  karakteristik tokoh utama?; (4) 

bagaimana konteks lingkungan mendukung masalah pokok yang dihadapi tokoh 

utama?. 

 

Latihan Pengayaan 

1. Apa pengertian latar pada narasi fiksi? 

2. Apa perbedaan latar esensial dan latar dekoratif? 

3. Jelaskan fungsi umum latar pada narasi fiksi! 

4. Jelaskan fungsi latar sebagai metaphor cerita! 

5. Jelaskan fungsi latar sebagai atmosfir cerita! 

6. Jelaskan empat unsur latar narasi fiksi! 

7. Jelaskan kaitan antar unsur-unsur latar dalam membentuk narasi fiksi! 

8. Tentukan jenis latar pada kutipan cerpen berikut! 

ّجٌٝ ّؽّظّالضك١ٍٙح ِّٓ ّذمح٠ح ّغحِمس، ّخنشجء ّغحذس ّجٌٕحفزز، ِّٓ ّعىٛشّّضطٍ ؼص عٛجد.

ّ جص،ّقشوطّٗفح٘طض  ّجٌٙض   ٟ ػ١ّك٠ّغطّٝجٌىّْٛذشدجءّالّجٔػٕحءّف١ٗ.ّػحدشّضؿٍظّػٍّٝجٌىشع

ّج١ٌَّٛصلضلطٗ  ٟ .١ٌّظٌّىشع حٌُّّّ٘ٛضٙطض  جٌّؼطحدز.ِّّٓأ٠ّٓضأضّٟذحّجٌقٛشّفٌّّّٝ٘ٛٚىٕٙ 

 ّ٘زجّجٌقّص؟ّفطكصّجٌّز٠حع.ّفحسضفغّجٌقٛشّذحٌىالَّجٌغش٠د"ِّحرج٠ّفٛيّجٌّز٠حع؟

9. Kembangkan latar tempat narasi fiksi yang menggambarkan suatu latar 

perkotaan yang diliputi persaingan, individualitas, dan tidak ada norma yang 

dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut. 

10. Gunakan ungkapan-ungkapan berikut untuk mengembangkan latar waktu dan 

latar  suasana narasi fiksi! 



72 

 

ّق١ّٕحٌّم١صّذه-ّّلرًّهٍٛعّجٌؾّظّ-

ّفّٝجٌغحػسّجٌٛجقذزّٔٙحسجّ-ّّق١ّٕحّوٕصّفغ١شج-

ّجٌطش٠كِّضدقُّّٚجٌغّحءِّغ١ُ ّ-ّّجٌٙٛجءّقحسّ ّ-

ّوحّْجٌٕحطِّغشٚسجّٚعؼحدزّ-ّّوُٕصِّطؾحتّحّّ-ّّ

ّجٌطال خّلذّسؾؼٛجِّّٓجٌؿحِؼسّ-ّجٔطٙصّفشفسّٚلصّجالِطكحّْ-  
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BAB III 

TOKOH, PENOKOHAN, DAN PENGEMBANGANNYA 

 

Tokoh dan penokohan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari 

unsur-unsur intrinsik narasi fiksi yang lain. Berikut dipaparkan tentang hakikat tokoh,  

penokohan, dan jenis-jenis tokoh. 

 

1. Hakikat Tokoh  ّ ةالشخصي  

Tokoh dalam ungkapan bahasa Arab disebut الشخصٌة. Tokoh adalah karakter 

yang menjadi pelaku plot atau kejadian baik pada cerita pendek maupun drama. 

Tokoh dibagi atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh pada cerita telah 

berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah peradaban manusia, yaitu tokoh 

setengah Tuhan, tokoh raja, tentara, orang yang mulia, rakyat, orang desa, atau 

manusia sederhana sebagaimana yang kita saksikan setiap hari, sebagaimana 

diungkapkan berikut ini. 

لمصة المصٌرة أو التً تتركز حولها الحبكة أو األحداث،فً ا هًالشخصٌة 
المسرحٌة.وٌمسم إلى بطل رئٌسً وثانوي.ولد تطور البطل فً المصص حسب 

تطّور الحٌاة اإلنسانٌة نفسها.فمد تحّول إلى األشكال التالٌه:نصف 
إله،ملن،فارس،نبٌل،مواطن،لروي،أو إنسان بسٌط كالذي نراه كل ٌوم.ومتى تم 

 إلى نفسه التعارف بٌن المارئ والشخصٌة أصبحت المصة ألرب

(http://www.panoora.com/vb/showthread.php) 
 

Berikut contoh pelukisan tokoh aku dan Salma pada nukilan cerpen Gibran 

(1992:145) berjudul Al-Ajnikhatul Mutakassiratu berikut.  

ّٟ فّٝجٌػحّ (ّوٕص1) ّػ١ٕ يِّّٕسّػؾشزّػٕذِحّفطفّجٌكد   ٚ ذأؽؼ طّٗجٌغكش٠ س،ٌّّٚظّٔفغ٤ّٟ

زّذأفحذؼّٗجٌٕحس٠ س.ّٚوحٔصّعٍّّٝوشجِسّجٌّشأزّجالٌّٚٝجٌطّٝأ٠مظصّسٚقّٟذّكحعٕٙح،ّ ِش 

ّج٠٤ حَّوحّجالقالَ،ّٚضٕمنّٝج١ٌٍحٌّٟحِأِٚؾصّ ِّٝجٌّٝؾٕ سّجٌؼٛجهفّجٌؼ٠ٍٛ سّق١عّضّش 

ّّطّٕٝػرحدزّجٌؿّحيّذٍ ّعٍّّٝوشجِسّّٟ٘جٌطّٝػّوح٤ػشجط. ؿّحٌٙح،ّٚأسضّٕٟخفح٠حّجٌكد 

يّذ١صِّّٓلق١ذزّجٌك١حزّجٌّؼ٠ٕٛس...ّعٍّّٝ  ٚ ذحٔؼطحفٙح،ّّٟٚ٘جٌطّٝأٔؾذشّػٍِّٝغّؼّٟأ

http://www.panoora.com/vb/showthread.php
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جٌؿ١ٍّسّجٌؼزذسّلذّر٘رصّجٌِّٝحٚسجءّجٌؾفكّجالصسق،٠ٌُّٚركِّّٓأغحس٘حّفّٝ٘زجّجٌؼحٌُّعّٜٛ

ؽؿحسّجٌغشٚ،ّفزٌهّجٌمرشٚ٘زجّٚلرشّسخحِِّٟٕطقدّفّٝظاليّأغق حشّأ١ٌّسّفّٝلٍرٟ،ّ

ِّحّذم١ٌّٟكذ ظّجٌٛؾٛدّػّٓعٍّّٝوشجِس.  ً ّجٌمٍدّّ٘حّو

            Pada nukilan cerpen tersebut penulis melukiskan tokoh utama melalui 

sudut pandang aku dan kisah cinta pertama tokoh bersama tokoh istrinya 

bernama Salma, yang diakhiri dengan kisah duka ketika harus berpisah dengan 

Salma karena ajal telah menjemput Salma. 

              Tokoh merupakan unsur cerita yang penting. Penulis meletakkan tokoh di 

panggung cerita seperti dalamkehidupan nyata. Pembaca diharapkan dapat 

memperlakukan dan memahami tokoh cerita dengan perlakuan yang lembut, sesuai 

dengan pergaulan manusia di alam nyata. Penulis harus dapat menciptakan tokoh 

seakan dia hidup dialam nyata, yang dapat dilihat dan didengar secara nyata, 

sebagaimana diungkapkan berikut ini.  

 

فُّٙج٤ذطحي.ُِّّٚ٘قذسّ ِّٓأُّ٘ػٕحفشّجٌكرىس، ٤ؽخحؿّفّٟجٌمقسج

جٌمققٟ،ّ ج٤ػّحي.ّٚجٌىحضد٠ّخٍمُّٙػٍِّٝغشـّلقطٗ،١ٕ٠ّوّذُّٙع١شّجٌؼًّ

ػحهف١حّ ف١طقشفّْٛٚفحلحٌّغّٕٓجٌك١حز،ّٚذطقشفُّٙ٘زج٠ّطفحػًّجٌمحسبِّؼُّٙضفحػال

حّٚؽخق١سِّّٓٚفىش٠حّٚٔفغ١حّٚهر١ؼّٟأِّّٔٗٓجٌقؼدّأّْضٛؾذّذ١ّٓأٔفغٕ

جٌطٌُّّٟٔؼشفٙحٌُّّٚٔفّٙٙحّٔٛػحِّّٓجٌطؼحهف،ِّّٕٚٓ٘حّوحٔصّأ١ّ٘سّ جٌؾخق١حش

فمرًّأ٠ّْغطط١غّجٌىحضدّأ٠ّْؿؼًّلحست٠ّٗطؼحهفّٚؾذج١ٔحّ جٌطؾخ١ـّفّٟجٌمقس،

جٌؾخق١سّق١س.ّفحٌمحسب٠ّش٠ذّأ٠ّْشج٘حّّٟٚ٘ ِغّجٌؾخق١س٠ّؿدّجّْضىّْٛ٘زٖ

 . طّىِّّٓٓأ٠ّْشج٘حّسؤ٠سّجٌؼ١ٓ.٠ ضطكشن،ّٚأ٠ّْغّؼٙحّّٟٚ٘ضطىٍُ.٠ّش٠ذّأْ

 http://www.bab.com/articles/full_article.cfm? 
 

            Tokoh tidak harus dipaparkan berupa manusia saja, tokoh dapat berbentuk 

hewan, zaman, tempat, atau alam yang lain. Jika penulis membuat penokohan berupa 

zaman atau tempat, maka penulis tidak memerankan tempat atau waktu tersebut 

sebagai latar waktu dan tempat peristiwa itu terjadi, namun waktu dan tempat tersebut 

berperan sebagai bingkai untuk memahami waktu dan tempat sebagai kumpulan 

peristiwa yang menimpa tokoh; sebagaimana diungkapkan berikut ini.  

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=5849
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جٌشٚج٠سّال٠ّؾطشهّأ٠ّْىّْٛئٔغحٔحً،ّلذّ فحٌؾخق١سّجٌشت١غ١سّأّٚجٌرطًّفّٟجٌمقسّأٚ

جٌّخٍٛلحشّجٌط٠ّٟغطقغش٘حّج٦ٔغحْ،ّ ٠ىّْٛجٌضِحْ،ّأّٚجٌّىحْ،ّأّٚجٌطر١ؼس،ّأّٚأقذ

ٚجٌطأًِّفٍِّٟىٛشّجٌخحٌك،ّٚٔكّٓ فارجّّٟ٘ضمَّٛذأػّحيّخحسلسّضرؼعّػٍّٝجٌك١شز

فإٔحّالّٔطكذظّػّٓفٍغفسّ ورطًٌّمقسِّح،ػٕذِحّٔطكذظّػّٓجٌّىحّْـِّػالًّـّ

ج٦هحسّجٌز٠ّّٞىّٓأّْ جٌضِـٓ،ّٚالّػّٓجٌضِّٓذّؼٕحّٖج١ٌّىح١ٔىٟ،ّذًّذحػطرحسٖ

ِؼح١٠شّ ٠غطٛػدِّؿّٛػسِّّٓج٤قذجظّٚجٌؾخق١حش..٠ّطكىُّفّٟضٛؾ١ٙٙحّٚفك

 ِؼ١ٕس١ٌّقرفّّ٘ٛجٌرطًّجٌكم١مّٟفّٟجٌٕٙح٠س،ّٚوزٌهّػٕذِحّٔطكذظّػّٓجٌّىحّْـ

ّٓالّٔطكذظّػِّٓح١٘سّجٌّىحْ،ّٚالّػّٓجٌّىحّْذّؼٕحّٖجٌٕٙذعٟ،ّذًِّػالّـّفٕك

ذؼذجًِّحد٠حًٌٍّٛجلغ،ّأّٞجٌك١ضّجٌزّٞضؿشّٜف١ّٗـّالّػ١ٍّٗـّج٤قذجظ،ّ ذحػطرحسٖ

ضطكشنّف١ٙحّـّالّػ١ٍٙحّـّجٌؾخق١حش.ّذّؼّٕٝأّْضأغ١ش٠ّٖقًّئٌّٝقذّ ٚجٌّغحقسّجٌطٟ

ذؼ١ّٓجالػطرحسّأّْجٌّمقٛدّّج٤قذجظّٚجٌؾخق١حش،ِّغّج٤خز جٌطكىُّفِّٟغحسّضٍه

ذحٌطحس٠خ،ّقطّٝال٠ٍّطرظّػ١ٍٕحّج٤ِش،ّٚٔظّٓأّْوًّسٚج٠سّ ذحٌضِّٕٓ٘حّالّػاللسٌّٗ

جٌضِٓ.ّوّحّأّْجٌّمقٛدّذحٌّىحّْٕ٘حّالّػاللسٌّّٗ أّٚلقسّضحس٠خ١س..ّذطٍٙح

ج٤ِش،ّٚٔظّٓأّْوًّسٚج٠سّأّٚلقسّرجشّ ذح٠٤ذ٠ٌٛٛؾ١ح،ّقطّٝال٠ٍّطرظّػ١ٍٕح

جػطرحسّذطًّلقسّ)ّفّٟمٛءّجٌمّشّ(ّ ..ّذطٍٙحّجٌّىحْ..٠ّّٚىٓأ٠ذ٠ٌٛٛؾ١حِّكذدز

سٚج٠سّ)ّج٤سكّجٌط١رسّ(ّ ٌؿّٟدِّٞٛذحعـحّّْ٘ٛجٌضِٓ.ّذ١ّٕح٠ّّىّٓجػطرحسّذطً

  .ٌر١ـشيّذحنّّ٘ٛجٌّىحْ
m?idhttp://www.bab.com/articles/full_article.cf 

 

Tokoh merupakan individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan 

dalam berbagai peristiwa dalam cerita (Sudjiman, 1991:16). Dinyatakan oleh 

Nurgiantoro (1995) bahwa tokoh dapat diklasifikasi atas tokoh utama dan tokoh 

tambahan, tokoh statis dan tokoh dinamis, tokoh protagonis dan tokoh antagonis, 

tokoh tipikal dan tokoh netral. 

Tokoh sering diistilahkan dengan karakter (character) yang dalam bahasa 

Inggris bermakna tokoh cerita yang ditampilkan, dan sebagai sikap, ketertarikan, 

keinginan, emosi, dan prinsip moral yang dimiliki oleh tokoh. Karakter dapat 

bermakna pelaku cerita atau perwatakan (Nurgiantoro, 1995:165). Tokoh cerita 

menurut Abrams (1981:20) adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya 

naratif yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan 

tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan tindakan tokoh.  

Tokoh cerita adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan 

di dalam berbagai peristiwa cerita dan merupakan bagian atau unsur dari suatu 

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id
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keutuhan artistik karya sastra (Sudjiman, 1991:16). Tokoh dilengkapi dengan watak 

atau karakteristik tertentu. Watak adalah kualitas tokoh yang meliputi kualitas nalar 

dan jiwa yang membedakannya dengan tokoh cerita yang lain. Watak menggerakkan 

tokoh untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga cerita menjadi hidup (Sugihastuti 

& Suharto, 2002:50). Tokoh dalam sebuah cerita harus diperkenalkan secara wajar 

dengan segala sifat dan kehidupan batinnya. Pelukisan watak tokoh sebagaimana 

digambarkan pada nukilan cerpen berjudul Al-Ajnikhatul Mutakassiratu  karya Gibran 

(1992) berikut. 

ٚوحٔصّعٍّّٝوشجِسّجٌّشأزّجالٌّٚٝجٌطّٝأ٠مظصّسٚقّٟذّكحعٕٙح،ِّٚؾصّأِحِّٝجٌّٝ(2ّ)

ّج٠٤ حَّوحّجالقالَ،ّٚضٕمنّٝج١ٌٍحٌّٟوح٤ػشجط  ؾٕ سّجٌؼٛجهفّجٌؼ٠ٍٛ سّق١عّضّش 

  

Pada nukilan cerpen tersebut penulis menggambarkan kemuliaan seorang 

tokoh bernama Salma yang telah membawa perubahan dan semangat baru pada 

kehidupan tokoh aku. 

 Menurut Atmowiloto (1982: 51), tokoh dapat berupa manusia, binatang, 

benda, atau suasana. Benda dan suasana dapat ditokohkan dan diberi perasaan-

perasaan seperti manusia. Tokoh digunakan untuk memandang, menguraikan 

persoalan, dan menjemput penyelesaian. Tokoh merupakan titik tolak pengarang 

memandang persoalan. Dalam menggambarkan tokoh, penulis dapat memakai model 

aku atau nama tertentu. Keuntungan model aku adalah bisa menggambarkan perasaan 

hati, pikiran, lamunan, secara lebih dalam.  

Tokoh cerita adalah individu yang dipilih oleh pengarang dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk ditampilkan dalam suatu karya naratif. 

Tokoh memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan 

dalam ucapan dan tindakan tokoh. Tokoh yang ditemukan pada narasi fiksi 

mahasiswa ditengarai dari aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologisnya. 
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  Dari aspek fisik, pemaparan tokoh dapat ditempuh melalui penyebutan nama 

dan deskripsi fisik tokoh. Dari aspek sosial, karakteristik tokoh ditengarai melalui 

nama, panggilan, strata ekonomi, profesi atau pekerjaan, dan latar kehidupan atau 

tempat tinggal tokoh. Aspek psikologis tokoh ditengarai melalui cara beripikir, 

bereaksi, bertindak, bersikap, berpendapat, dan berkeyakinan tokoh. Berdasarkan 

nama tokoh diketahui jenis kelamin tokoh dan berdasarkan deskripsi fisik tokoh 

diketahui karakteristik fisik tokoh. Melalui nama, penulis mendeskripsikan 

karakteristik fisiologis tokoh, yakni berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. 

Melalui nama, pembaca juga dapat memahami fisiologis, psikologis, dan sosiologis 

tokoh. Melalui  deskripsi fisik tokoh pembaca dapat mengenal apakah ciri-ciri fisik 

yang menempel pada tokoh.  

Melalui nama, penulis mendeskripsikan karakteristik fisiologis tokoh, yakni 

berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nama-nama yang menunjukkan jenis 

perempuan sebagaimana terdapat pada data 3a yang menyebutkan tokoh utama 

bernama Salma, Salwa, dan Zahrah. Melalui nama, pembaca dapat memahami 

fisiologis, psikologis, dan sosiologis tokoh. Nama Salma, Salwa, dan zahrah 

digunakan untuk menggambarkan bahwa tokoh adalah wanita dengan pendidikan 

tinggi, berparas cantik, berasal dari keluarga kaya. 

Pada data 3b  penulis mendeskripsikan karakteristik fisik tokoh melalui 

ungkapan cantik,  berwajah ceria, matanya berkilau, dan hidungnya mancung, di pipi 

kanan terdapat tahi lalat kecil hitam yang menambah kecantikannya, dan  ia 

berpostur tinggi kurus. Begitu juga pada data 3c,  penulis mendeskripsikan aspek fisik 

tokoh secara langsung melalui ungkapan cantik, matanya sipit, hidungnya mancung,  

bibirnya tipis, rambutnya lurus seperti rambutku, umurnya belum mencapai 6 tahun, 

ia lucu dan menggemaskan, akan tetapi...sayang sekali ia cacat bawaan. Yang 
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membedakan deskripsi fisiologis pada data 3b dengan data 3c adalah adanya impresi 

penulis pada data 3c. Impresi penulis disebutkan pada akhir kalimat yang menyatakan 

bahwa ia lucu dan menggemaskan namun sayang sekali ia cacat bawaan. Pada dua 

data tersebut sudah dideskripsikan karakteristik wanita cantik sesuai yang diidamkan 

gadis zaman sekarang. Rambut lurus merupakan idaman gadis pada masa kini, 

sementara itu pada tahun 70-an para gadis merasa bangga dengan rambutnya yang 

keriting. Yang perlu disempurnakan dari paparan aspek fisiologis tokoh adalah belum 

digunakannya berbagai tipologi fisik manusia sesuai dengan realitas kehidupan dan 

kurang adanya impresi penulis tentang karakteristik fisik tokoh.   

 جلست سلمى أمام بٌتها ....وصلت زهرة وسلوى وسلمى فى مكان جمٌل   ( ا. 3)

وحٔص١ٌٍّّٝجِشجزّؾ١ٍّس،ٌّٙحّذؾحؽسّجٌٛؾٗ،ّٚػ١ٕح٘حّالِؼطحْ،ّجٔفٙحّجل٠ّٕٝؾرّٗجٔفّ    ة.

سّفغ١شزّعٛدجءّضض٠ذّؾّحٌٙح،ّّٟ٘ه٠ٍٛسّجٌم  ِ حّج١ٌّّٕٝؽح حِسّفط١حشّجٌؼشخّػٍّٝخذ٘ 

ّٚ٘ض٠ٍسّجٌؿغُ.

ً جمٌلة ولها عٌن صغٌرة وانف النى وشفتان رلٌمتان، وشعرها مسترسل مثل ه   ج.
شعري  وهً لم تتخّط السادسة. هً مضحكة ومغناطة. لكن اسفة جدّا!!! هً 

 مشّوهة السجٌّة.
 

Karakteristik sosiologis tokoh juga dapat ditunjukkan penulis melalui nama, 

kata panggilan,  strata ekonomi, keturunan keluarga, pekerjaan/profesi, dan 

kepandaian/intelegensi tokoh. Nama-nama yang digunakan penulis harus sesuai 

dengan sosiologi tokoh. Kata panggilan yang digunakan juga harus sesuai dengan 

aspek sosiologis tokoh. Misalnya, Penulis dapat menggunakan kata panggilan mang 

untuk tokoh sopir, bik untuk tokoh pembantu, sayyid untuk pengusaha sukses, ustadz 

untuk tokoh guru agama, syekh untuk tokoh masyarakat yang dihormati. Kata 

panggilan yang menunjukkan makna kerabat misalnya penggunaan kata ayah, ibu, 

paman, tante, kakak, dan adik. 

Berikut contoh data yang diambil dari tulisan fiksi mahasiswa yang 

menggambarkan karakteristik sosial ekonomi tokoh. 
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تغتسل وتتغّوط فاطمة وأمها فى النهر جانب البٌت. اذا جاء موسم لالمطار   ( ا.4)  
 عمل فاطمة وأّمها المعطف ولو فى البٌت الّن بٌتها مخروق.تست
 ال اسكن فى هذ ا البٌت الكبٌر االّ مع اختً الصغٌرة واربعة خادمٌنب. 
الشّحاذ لٌس مظاهر غرٌب فى بٌئة الجامعة. أفّكر احٌانا، الٌنبغً على الشّحاذ ج. 

 مان ٌطلب فلوسا منّا  كا لطالّب الذٌن لم ٌنالوا الفلوس نفسه
 

Data 4 a menunjukkan bahwa latar sosiologis tokoh dipaparkan sebagai anak 

dari keluarga yang tidak mampu. Rumah tempat tinggal tokoh digambarkan sebagai 

rumah yang tidak layak huni, karena tidak ada fasilitas yang dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. Adapun data 4b menunjukkan bahwa tokoh adalah berlatar 

belakang dari keluarga yang kaya melalui ungkapan rumah besar dan empat 

pembantu. Adapun data 4c menunjukkan bahwa tokoh berlatar sosial mahasiswa. 

Tokoh menceritakan tentang keadaan kampus yang selalu dipenuhi para pengemis. 

Hal terakhir yang dapat digunakan untuk menengarai aspek sosiologis tokoh 

adalah aspek kepandaian atau inteligensi. Kepandaian adalah kecerdasan yang bersifat 

umum. Kepandaian ini dapat dijadikan prediksi tentang keberhasilan seseorang dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan atau tingkat pendidikan yang dijalani. Penulis dapat 

mendeskripsikan intelegensi tokoh secara langsung melalui ungkapan kata dzakiyyah 

„cerdas’ dan ma:hir ‟pandai’, maupun tak langsung dengan kalimat yang mengandung 

makna sama dan semisalnya. Misalnya, untuk melukiskan kecerdasan dan kemahiran 

tokoh,  penulis dapat melukiskannya melalui penggambaran tokoh sebagai ketua 

OSIS dan diidolakan oleh semua orang, prestasi di sekolah, nilai yang diperoleh, atau 

tanggapan teman-temannya terhadap tokoh yang dianggap pandai. 

Melalui pelukisan kepandaian tokoh tersebut, penulis menunjukkan pada 

pembaca tentang karakteristik sosiologis tokoh sebagaimana terdapat  pada data narasi 

fiksi mahasiswa berikut. 
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، وٌكون فضائٌّا متفّولا هنا. NASAفى الدخول هو )محّمد عزم( ناجح ( ا. 5)
 ذلن الحال ٌسبّب مارٌا متعّجبة به. مارٌا هً خبٌرة من فرنسا.

انا نجمة زهٌرة! التى كنت رئٌسة هٌئة الطلبة فى مدرستً وانا معبودة. لٌل أنّنً ب. 
 جمٌلة وذكٌة

ًّ ومجتهد.ج.     كان )بودى( هو طالب ماهر ذك
   

Pada data tersebut penulis melukiskan karakteristik sosial tokoh melalui 

profesi, kecakapan, dan prestasi yang dicapai oleh para tokoh yang berprofesi sebagai 

antariksawan, siswa, dan mahasiswa. 

Untuk melengkapi aspek fisiologis dan sosiologis tokoh penulis harus 

melengkapi pemaparan dengan aspek psikologis tokoh, yang dapat dilihat dari aspek 

watak, kepribadian, dan latar belakang kehidupan tokoh. Watak mempunyai sedikit 

kesamaan dengan kepribadian. Watak lebih tepat digunakan jika dimaksudkan untuk 

mengadakan penilaian, sedang kepribadian lebih tepat digunakan jika seseorang 

bermaksud menggambarkan apa adanya. Watak adalah keseluruhan kemungkinan-

kemungkinan bereaksi secara emosional dan volisional seseorang, yang terbentuk 

selama hidupnya oleh unsur-unsur dari dalam (berupa naluri dasar, keturunan, dan 

faktor-faktor endogen) dan unsur-unsur dari luar (berupa pendidikan, pengalaman, 

dan faktor-faktor eksogen) (Suryabrata, 1990:2). Watak adalah kepribadian yang 

dipengaruhi oleh motivasi yang menggerakkan kemauan sehingga orang itu bertindak.   

Watak merupakan sifat-sifat yang dibawa sejak lahir yang hampir tidak pernah 

bisa diubah. Aspek watak tokoh yang ditemukan pada data  adalah watak tertutup 

(introvet), konsisten dalam memegang teguh norma yang ia yakini, kasar, egois, dan 

keras hati.  

 Penulis  mendeskripsikan watak yang melekat pada diri tokoh. Tokoh 

dilengkapi dengan watak atau karakteristik tertentu. Watak adalah kualitas tokoh yang 

meliputi kualitas nalar dan jiwa yang membedakannya dengan tokoh cerita yang lain. 
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Watak menggerakkan tokoh untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga cerita 

menjadi hidup. 

Watak tokoh yang dipaparkan dapat meliputi watak baik dan watak tidak baik. 

Pemaparan dua watak ini mempunyai tujuan agar pembaca dapat mengambil hikmah 

dibalik watak masing-masing tokoh. Pemaparan watak tokoh dengan kepribadian 

tertentu tersebut sesuai dengan pendapat Abrams (1981:20) yang menyatakan bahwa 

tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, yang oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang 

diekspresikan dalam ucapan dan tindakan tokoh. 

Data 6 menunjukkan paparan penulis akan watak para tokoh. Penulis 

menyajikan tokoh dengan deskripsi watak tertentu, sebagaimana diungkapkan Laila 

jatuh cinta pada Firman, Laila menuangkan rasa cinta (kepada Firman) dan apa 

yang tersirat di benaknya di buku catatan harian.... Ia senantiasa memendam 

cintanya di dalam hati....  Melalui ungkapan tersebut, penulis mendeskripsikan watak 

tokoh yang tertutup dan memegang teguh norma yang ia yakini. Tokoh selalu 

memegang teguh keyakinannya untuk tidak bercinta sebelum melaksanakan aqad 

nikah. Tokoh tambahan yang diceritakan adalah Firman dan Najwa yang juga 

merupakan tokoh antagonis. Kedua tokoh itu menjadi penyebab konflik yang dialami 

oleh tokoh utama, setelah kedua tokoh tambahan ini menjalin cinta tanpa mengetahui 

dan menyadari perasaan Laila yang sebenarnya masih mencintai Firman. 

كانت لٌلى امرأة جمٌلة، لها بشاشة الوجه، وعٌناها المعتان...تعارف لٌلى بذلن    (6)  
الرجل اسمه فرمان...فجاء الحّب الى للوب لٌلى سكبت لبلى وحبّها وما ٌخطر ببالها 
فى مذّكرة صغٌرة... وال ٌزال الحّب مكتوم فى للبها... وسمع الخبر اّن فرمان ٌحّب 

وذكٌّة... وهذا الخبر ٌهّز للب لٌلى وااللم للحّب المتكّسر امراة اخرى. المراة الجمٌلة 
لوال تصبر لٌلى تستطٌع ان تسمع المصص عن نجوى وفرمان دائما  اشدّااللم.

 باخالص.
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Data 7 merupakan contoh penggambaran tokoh dengan watak kasar dan kejam. 

Penulis mendeskripsikan watak tokoh melalui ungkapan tokoh dan penjelasan penulis 

dengan sudut pandang aku. Ungkapan-ungkapan yang menyatakan watak tokoh  

sebagaimana terdapat pada kalimat bodoh sekali dia!!! Saya buka pintu dengan 

kasar. Kakak...kakak...kakak... ia berkata sambil tersenyum saya mendorongnya ke 

depan. Pergilah... kedatanganmu di sini membuat repot. Saya berteriak dengan 

keras. Bik Nah!!! Bawa Fathimah ke kamarnya. Sebagaimana saya katakan ia tidak 

boleh masuk ke rumah. Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan sikap tokoh yang 

kejam terhadap adiknya yang cacat. Ia tidak mau menerima keadaan adiknya dengan 

ikhlas. 

ّدٚن...دٚن...دٚن...(0ّ)

زّفغ١غشخّجٌرحخّؽ١ثحّفؾ١ثح...!!!ّجعط١معّغحمرس...ِّحّجقّمٙحّّهشلصّجٌرحخّّ  ٛ ل

ٟ٘!!!ّجفطفّجٌرحخّخؾٕس.ّجٔظشّج١ٌٙحّغحمرسّّٟٚ٘ضمَّٛجِحَّغشفطٟ.ّٚجٔظشّجٌّٝ

ّٕٟجخطّٟجٌّٝفذس٘حّفحفضع.ػ١ٕٙحّجٌىش٠ٚ س  ّ ّ...ّفؿحزّضن

 جخطٟ...جخطٟ...جخطٟ...ّضمٛيِّرطغّسّجدفؼٙحّجٌّٝجالِحَ. 

ّجٌِّٝطحػدّوػ١شزّجف١فّؾٙشجّذ١هّٔحٖ!!!ّجقٍّّٟ جر٘رٟ...ّقنٛسنّٕ٘حّع١إدٞ 

 فحهّسّجٌّٝغشفطٙح.ّوّحّلٍصّعحذمحّال٠ؿٛصٌّٙحّجّْضىّْٛفّٝجٌر١ص.

جٌّطرخّٚالّجػشفّجٔٙحّضذخًّجٌر١صّضؿش٘حّؾحتصّذ١هّٔحّٖػفٛج٠ّحّجٔغسّجهرخّفّٝ

ّٚضذػٛ٘حّجٌّٝجالعفً.
 

Hal kedua yang menengarai aspek psikologis tokoh adalah aspek kepribadian. 

Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis dalam 

individu yang menentukan keunikan penyesuaian diri terhadap lingkungan (Pasaribu 

& Simanjuntak, 1984:95). Kepribadian dapat diamati dari penampilan seseorang 

secara umum yang dapat berwujud  sikap, motivasi, keinginan, ketabahan, dan 

penghargaan pada orang lain. Penulis dapat menambahkan aspek motivasi, keinginan, 

ketabahan, dan penghargaan untuk menyempurnakan karakteristik sosiologis tokoh. 

Data 8 menunjukkan bahwa penulis mendeskripsikan kepribadian tokoh 

melalui  sikap tokoh yang bernama Safira. Sikap Safira dilukiskan sebagai gadis yang 
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tegar dan optimis, meskipun telah ditinggal oleh kekasihnya. Sikap Safira tersebut 

ditunjukkan penulis melalui ungkapan  ia berpikir bahwa kesedihan tidak akan 

menyelesaikan masalah dan tidak akan berguna baginya. Fira menyadari bahwa 

yang menyinari bumi tidak hanya matahari, namun bulan dan bintang juga menyinari 

semua penjuru bumi.  

 

...شعرت فٌر بان هذه الدنٌا مازالت ممتعة ولو تركها نافس وهو )هً( تفّكر  (8)
له )لها(الفائدة. ادركت فٌرا ان   اّن الخزن الٌستطٌع ان ٌحاول المشكلة ولٌس 

ما ٌنٌر العالم لٌس شمس واحدة بل هنان نجوم ولمر كلّها تعطى النور انحاء 
 العالم.

 

Hal ketiga yang dapat digunakan untuk menengarai aspek psikologis tokoh 

adalah latar belakang kehidupan tokoh. Penulis dapat memanfaatkan aspek latar 

belakang kehidupan tokoh untuk mempertajam aspek sosiologis tokoh. Latar belakang 

kehidupan adalah lingkungan tempat seseorang dibesarkan. Latar belakang kehidupan 

seseorang mempengaruhi kondisi psikologinya. 

Data 9 berikut menunjukkan bahwa penulis mendeskripsikan tokoh dengan 

menyebutkan asal kehidupan tokoh, hobi tokoh, dan keluarga tokoh. Latar belakang 

kehidupan tokoh yang menyukai sepak bola tersebut membentuk pribadi tokoh yang 

juga menyukai sepakbola. Deskripsi latar kehidupan tokoh tersebut dapat dilihat pada  

ungkapan Anwar tinggal di desa yang jauh dari kota yang bernama Baroka. Ia sangat 

menyukai sepak bola dan mahir memainkannya. Keluarga Anwar menyukai hobi 

Anwar, meskipun ia dari keluarga miskin. Pada data tersebut seharusnya dapat 

ditambahkan hal-hal yang menjadi latar belakang atau tujuan keluarga Anwar 

memotivasi Anwar untuk menyukai sepakbola.  

٠غىّٓجٔٛجسّفّٝجٌمش٠سّجٌطّٟذؼ١ذزّػِّٓذ٠ٕس.ّجعّٙحّذحسجن.ّجٔٛجسّّ٘ٛهحٌدّفّٝ(1ّ)

ّؾذ جّوشزّجٌمذَ،ِّٚح٘شّ ِذسعسّجذطذجت١ س.٠ّؿٍظّفّٝجٌفقًّجٌشجذغّ،٠ّّٛ٘ٚكد 

١ٌٍؼرٙح.ّجٔٛجسّٚجفذلحؤ٘حّغحٌرح٠ٍّؼرحّوشزّجٌمذَّف١ِّٝذجّْجٌمش٠سِّغحء٠ّٚشؾغّجٌّٝ

ْ ُِّّٓجٌّغحو١ٓ.ّجٌر١صّلرًّجٌّغشخ.ّجعشزّجٔٛجس٠ّكرٛ  ّػٍّٝ٘ٛج٠سّجٔٛجسٌّّٛجٔٙ 
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2. Hakikat Penokohan 

Penokohan atau karakterisasi bermakna pemeranan dan pelukisan watak tokoh 

dalam karya fiksi (Minderop, 2005 :2). Penokohan adalah pelukisan gambaran yang 

jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Istilah penokohan 

mempunyai makna yang lebih luas daripada tokoh. Penokohan mencakup masalah 

siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, dan bagaimana  penempatan dan 

pelukisannya dalam cerita. Penokohan dengan menggunakan nama tertentu dapat 

menggambarkan perasaan hati, pikiran, dan lamunan imajinasi tokoh lain.  

Pickering (1993:19) menyatakan bahwa penokohan dapat ditempuh melalui 

pembentukan kepribadian tokoh, identifikasi intelegensi, emosi, dan kualitas moral 

para tokoh. Pradopo (1995:19) menglasifikasi pengembangan tokoh atas (a) deskripsi 

fisik (physical description), (b) deskripsi jalan pikiran pelaku (portrayal of thought 

stream or of concious thought),(c) reaksi pelaku terhadap peristiwa yang dihadapi 

(reaction to event) (d) analisis penulis secara langsung  (direct author analisys) (e) 

pengarang melukiskan situasi sekitar pelaku (discussion of environment)  (f) 

pandangan atau tanggapan pelaku bawahan terhadap pelaku utama  (reaction of others 

to character) dan (g) pembicaraan pelaku terhadap pelaku yang lain (conversation of 

other about character).  

Ada dua teknik pelukisan tokoh yaitu pelukisanّ tokoh secara langsung dan 

pelukisan secara tidak langsung yang oleh para ahli berikut diungkapkan dengan 

istilah yang berbeda yaitu teknik uraian dan ragaan (Abrams, 1981:21) dan teknik 

diskursif, dramatik, dan kontekstual (Kenney, 1966:34-36). 

 Pelukisan batin seorang tokoh misalnya ditemukan dalam tokoh Charlie pada 

cerpen Chief Setting Bill karya Umar Kayam. Charlie adalah orang yang sudah tua, 
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tetapi kekakekan Charlie tidak digambarkan dengan rambut putih, pakai tongkat, dan 

gigi ompong, tetapi digambarkan dengan tindakannya yang kekanak-kanakan. Dengan 

memperlihatkan nafasnya yang tersengal-sengal dan susah diatur dan dengan 

memperbincangkan menantunya. Yang dimaksud dengan penggambaran tokoh secara 

tidak langsung adalah penggambaran tokoh yang tidak memerlukan alinea tersendiri 

untuk menguaraikan keadaan tokoh, melainkan penggambaran tokoh melalui 

penyajian peristiwa. Masalah penokohan dalam cerita tidak semata-mata berhubungan 

dengan pemilihan jenis dan perwatakan tokoh cerita saja, melainkan juga cara 

melukiskan kehadirannya secara tepat sehingga mampu menciptakan dan mendukung 

tujuan artistik karya yang bersangkutan. 

 Nurgiantoro (1995:194) menyatakan, ada dua teknik pelukisan tokoh yaitu 

pelukisan secara langsung dan pelukisan secara tidak langsung. Teknik pelukisan 

tokoh secara langsung dan taklangsung tersebut,  oleh para ahli berikut diungkapkan 

dengan istilah yang berbeda yaitu teknik uraian dan ragaan (Abrams, 1981:21), teknik 

diskursif, dramatik, dan kontekstual (Kenney, 1966:34-36). Adapun metode 

penokohan menurut Hudson (dalam Sugihastuti & Suharto, 2002:50) adalah (a) 

metode analitik atau metode langsung , (b) metode tak langsung (ragaan)/dramatik), 

dan (c) metode kontekstual.  

Teknik pelukisan langsung disebut juga teknik analitis. Pelukisan tokoh cerita 

dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung, 

tidak berbelit-belit berupa sikap, sifat, watak, tingkah laku, atau bahkan juga ciri 

fisiknya yang biasanya diungkapkan pada tahap perkenalan. Metode pelukisan tokoh 

secara langsung ini menurut Mido (1994:22) dapat digunakan untuk melukiskan aspek 

fisiologis, sosiologis, dan psikologis tokoh melalui penggunaan nama dan penampilan 

tokoh. Teknik pelukisan tokoh seperti itu kurang melibatkan pembaca untuk berperan 
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serta secara aktif imajinatif, penuturannya bersifat mekanis dan kurang alami. 

Artinya, dalam realitas kehidupan sulit ditemui deskripsi kedirian seseorang yang 

sedemikian lengkap. 

Penokohan dengan teknik pelukisan langsung sebagaimana dapat dilihat pada 

nukilan cerpen berjudul Hika:ya:tul Ja:rra:t karya Najib Makhfudh (1988:17) berikut 

ini. 

ّٚجٌؾٍص،ّٔغطن١ةّّف١ٌّٝحٌّٟجٌق١فّٔغٙشّفٛقّجٌغطف،ّٔفشطّجٌكق١شز(17ّ)

،ّضٍؼدِّّٓقٌٕٛحّجٌمطو،٠ّإٔغٕحّٔم١كّجٌذؾحؼ.ّٚضٕنُّذأٔٛجسّجٌٕؿَّٛأّٚجٌمّش

ّ  َ ٔسِّّٓأ  ٛ ّذؾ١ش.ّّٟٚ٘أعشزّؽح١ِسِّى ج١ٌٕحّفّٝذؼلّجالق١حّْأعشزّؾحسٔحّجٌكحؼ 

ّفّٝأٚلحشّجٌغشٚسّأ٠ّْغ١ِّٕٓؼحّ  ٓ ّفّٝجٌؼحؽشز.٠ّكٌٍّٛٙ  ٓ ٚغالظّذٕحشّورشج٘

ٕحءّذؾغف٠ّمحسخّؽغفّٟذحّجٌرؾشزّجٌر١نحءّٚج٤ػ١ّٓأغ١ٕحشّؾر١ٍ سّفأضحذغّجٌغ

ٔس.  ٛ ّجٌٍّ

 ّ
 ّّPada nukilan cerpen tersebut penulis melukiskan secara langsung apa yang 

dilakukan oleh tokoh melalui sudut pandang kami.  Penulis mengisahkan secara 

langsung bahwa tokoh sedang menghabiskan waktu malamnya dengan duduk-duduk 

di atas atap rumah dengan diterangi cahaya bulan, dan ditemani kucing serta suara 

kokok ayam.            

Teknik dramatik atau pelukisan taklangsung mempunyai arti bahwa pengarang 

tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat, sikap, dan tingkah laku tokoh. Pengarang 

membiarkan para tokoh cerita untuk menunjukkan kediriannya melalui berbagai 

aktivitas mereka baik verbal maupun nonverbal dan melalui peristiwa yang terjadi. 

Kelebihan teknik ini adalah memberi kesempatan pembaca secara aktif, kreatif, dan 

imajinatif untuk memaknai sendiri sifat para tokoh. 

Pelukisan teknik dramatik atau taklangsung dapat dilihat pada  nukilan cerpen 

berjudul Hika:ya:tul Ja:rra:t karya Najib Makhfudh (1988:18) berikut ini. 

ٌّٚذ!ّضمٛيّؾحسضٕح:ِّحّأقٍّٝفٛضه٠ّح

ّٟرجش٠َّٛ:  ِ ّٚضمٛيّؾحسضٕح٤ّ

 جٌٌٛذٌّّٗفٛشّؾ١ًّ. -
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ّٟذغشٚس: -  ِ  فطمٛيّأ

 قم ح؟ -

 ال٠ؿٛصّجّ٘حٌٗ! -

ّو١فّ -  ٓ  ؽحءّفّٙٛأفنًِّّٓجٌؼفشضس.ف١ٍغ

 أالّضٛد ٠ّٓأ٠ّْىّْٛجذٕهِّطشذح؟... -

ّٟ  ِ ّسأعٙحّذأعفّّٚضطّطُ:فزجش٠َّّٛأسّٜأ ّضٙض 

 ٠حٌٍخغحسز! -

ح٠ّإعفٙحّفطمٛي: -  ّ  فأعأٌٙحّػ

 رّْٛسجقٍّْٛجٌّٝذشّجٌؾحَ.ؾ١شجٕٔحّجٌط١ ّ -

ّٟالأق١وّذأذؼحدّجٌخغحسزّٚأعأي: ٠ّٕمرلّلٍرّٟذحّجٌشغُِّّٓإٔٔ 

ّأّ٘ٛذؼ١ذ؟-

ّفطؿ١دّذكضْ:

حّٔغطط١غّأّْٔرٍغٗ.-  ّ ّأذؼذِّ

ِّٓف١ُّّلٍرّٟأّْأسؾغّجٌضِّٓجٌّٝأِظ،ٌّٚىّٓو١ف؟ ّأٚدّ 

  
 Pada kutipan cerpen tersebut, penulis melukiskan tokoh melalui teknik dialog. 

Melalui dialog penulis hendak menyampaikan pada pembaca apa yang sedang 

dipikirkan tokoh. Melalui perbincangan tokoh ibu dan tetangga dapat diambil 

kesimpulan bahwa keduanya merupakan sahabat yang akrab sehingga digambarkan 

kesedihan ibu ketika harus berpisah dengan tetangga yang disayangi. 

Penggunaan teknik dramatik dapat berupa teknik cakapan, teknik tingkah laku, 

teknik pikiran dan perasaan, teknik arus kesadaran, teknik reaksi tokoh, teknik 

pelukisan latar, dan teknik pelukisan fisik. Watak tokoh dapat disimpulkan dari 

bahasa yang digunakan narator yang mengacu kepada tokoh cerita (Sudjiman, 

1991:26). 

Di samping kedua teknik pelukisan tokoh tersebut, penulis dapat 

menggunakan  teknik pelukisan tokoh gabungan yang meliputi pelukisan tokoh 

langsung dan pelukisan tokoh taklangsung. Pelukisan tokoh langsung kurang 

melibatkan pembaca untuk berperan serta secara aktif imajinatif, bersifat mekanis, 

dan kurang alami. Artinya, dalam realitas kehidupan tak akan ditemui deskripsi 

kedirian seseorang yang sedemikian lengkap. 
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Pelukisan tokoh gabungan sebagaimana digambarkan pada nukilan cerpen 

ٟ  اٌغؼ١ذ  .karya Al Amir (1983:39) berikut اٌج١ذ اٌؼشث

ِّٚغحقسّ  ٟ غشفسّجٌّىطرسِّنحءز..ِّحّػ١ٍٙح،ّم١ٛفّصجدّػذدُّ٘ػٍّٝػذدّجٌىشجع

فسّجٌَٕٛ..عش٠ش٘حّفّٝجٔطظٍش٘ح.غشفسّجٌؿٍٛطّفٍؿأٚجّجٌّٝجٌّىطرس..ِّحّػ١ٍٙح..غش  

فّٝجٌّىطرس،ّجر٘رّٟج١ٌٙح.ؾحء٘ح٠ّمٛي:ّٚق١ذز،ّػٕذنّم١فسّ  

ّم١فسٌّٟ!ِّّٟٓ٘؟ّ-

ّصٚؾسّفذ٠مٕحّالّضغطط١غّجٌؿٍٛطِّغّجٌشؾحي،ّجٔٙحِّكؿرس.ّ-

؟!ّصٚؾطِّٗكؿرس؟!ّصٚؾطِّٗكؿرس؟!ّ-  ٟ ّصٚؾسّفذ٠مٕح؟!ّفذ٠مٕحّجٌطمذِ 

ٌّغصّصٚؾٙحٌّطكحعر١ٕٟ.ّ-

شّػٍّٝص٠حسضٙح..ٟٚ٘،ّّٟ٘ٚجعطغٍّصّٚق١ذز ١ِ ١ِّٓكؿرسّأفش  .ّصٚؾسّجقذّجٌطمذّ 

ٌغسّقٛجسّ٘حضّٗجٌٕغحء.ًّّّ٘جٌطّٝالضكغّٓجٌكذ٠عّجٌّٝجٌغ١ ذجشّجٌّكؿرحش،ّالضؼشف

ّ  ٓ ّػّٓجالٚالد؟١ٌّظٌّٙحٌّٚذ.ًّّ٘ضكذغٙ  ٓ ّػّٓجالٚالد؟١ٌّظٌّٙحٌّٚذ.ًّّ٘ضكذغٙ  ٓ ضكذغٙ

ٌّّؼشفسّأع ّػّٓجٌَّّٙٛػِّٓؾحوًّجٌؿ١شجْ؟١ٌّظٌّٙحّفنٛيّقطٝ   ٓ ّحتُٙ.ّضكذغٙ

ّػّٓػّٓجخشّوطحخّلشأضٗ؟ّجٌضٚؾسجٌّكؿرس،ِّحرجّضمٛيٌّٙح؟  ٓ ّجٌغ١حع١س؟ّضكذغٙ

 
 Pelukisan tokoh taklangsung mempunyai arti bahwa pengarang tidak 

mendeskripsikan secara eksplisit sifat, sikap, serta tingkah laku tokoh. Pengarang 

membiarkan para tokoh untuk menunjukkan kediriannya melalui berbagai aktivitas 

tindakan baik secara verbal maupun nonverbal dan juga melalui peristiwa yang 

terjadi. Kelebihan teknik ini adalah memberi kesempatan pembaca secara aktif, 

kreatif, dan imajinatif untuk memaknai sendiri sifat para tokoh. Wujud penggambaran 

teknik dramatik dapat berupa teknik cakapan, teknik tingkah laku, teknik pikiran dan 

perasaan, teknik reaksi tokoh, teknik pelukisan latar, dan teknik pelukisan fisik. 

Teknik gabungan ini digunakan untuk mengurangi kelemahan-masing-masing 

teknik dan memanfaatkan kelebihan dari masing-masing teknik. Teknik pelukisan 

tokoh secara langsung cenderung ekonomis, sederhana, penulis dengan cepat dan 

singkat dapat mendeskripsikan karakteristik tokoh. Dengan demikian, pembaca dapat 

dengan mudah memahami ciri-ciri tokoh tanpa ada kekhawatiran akan timbul salah 

tafsir. Hal ini sekaligus juga merupakan kelemahan dari teknik langsung, karena 

pembaca kurang diberi kesempatan secara aktif untuk memberikan tanggapan secara 
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imajinatif, terhadap tokoh cerita sesuai dengan persepsi pembaca. Selain itu, 

kelemahan dari teknik pelukisan langsung adalah sifatnya yang mekanis dan kurang 

alami. 

  Kelebihan dari teknik pelukisan tokoh tak langsung adalah untuk memberi 

kesempatan pada pembaca agar aktif menginterpretasi sendiri karakter tokoh tanpa 

campur tangan dari penulis. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran adanya salah 

pengertian dalam memahami karakter tokoh. Selain itu, teknik dramatik ini akan 

menimbulkan pemborosan kalimat karena inti dari cerita tidak disampaikan secara 

langsung.  

Dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari pelukisan tokoh langsung dan 

pelukisan tokoh taklangsung tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelukisan tokoh 

secara gabungan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih alamiah 

(hidup), rinci, menarik, spontan, dan mengejutkan terhadap pengukuhan,  perubahan, 

dan harapan dari setiap pikiran, sikap, pandangan, dan keyakinan para tokoh. 

Berdasarkan temuan penelitian (Nurhidayati, 2010), tokoh yang ditemukan 

pada cerpen yang ditulis mahasiswa didominasi oleh tokoh dengan peran mahasiswa 

dan siswa. Tokoh yang ditemukan pada data dilukiskan melalui nama, kata panggilan, 

gelar profesi atau pekerjaan, dan kata ganti. Melalui nama dan kata ganti dapat 

diketahui jenis kelamin tokoh yang merupakan salah satu karakteristik fisiologis 

tokoh. Nama dan kata panggilan juga dapat menunjukkan status sosial ekonomi 

tokoh. 

 Ungkapan yang paling banyak digunakan penulis mahasiswa untuk melukiskan 

karakteristik fisiologis tokoh adalah melalui penyebutan nama. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Wellek &Warren (1993:287) bahwa bentuk penokohan yang paling 

sederhana adalah melalui pemberian nama. Melalui penyebutan nama,  penulis akan 
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dengan mudah melukiskan tokoh tanpa harus memikirkan kata ganti yang cocok 

untuk tokoh tersebut.  

 Melalui nama, penulis dapat menyesuaikan nama tokoh dengan peran yang 

diembannya. Misalnya, tokoh sebagai seorang pembantu diberi nama dan panggilan 

yang disesuaikan dengan peran dan kebiasaan para tokoh. Nama pembantu dipanggil 

dengan bik Sumi, bik Inah. Nama seorang yang berprofesi sebagai pengusaha diberi 

kata panggilan sayyid  di depan nama tersebut, sebagai contoh ungkapan sayid 

Marwan. Nama seorang mahasiswa diberi nama Rina Ayu Salsabila, Salwa, Zahra, 

Salma, dan seterusnya. Nama seseorang dapat digunakan untuk menunjukkan profesi 

dan status sosial seorang tokoh. 

Penyebutan tokoh dengan menggunakan kata ganti (pronomina) 

 juga mendominasi pemakaian pada narasi fiksi mahasiswa.  Penyebutan kata ganti 

juga dapat digunakan untuk menunjukkan karakteristik fisiologis tokoh. Penggunaan 

kata ganti dalam bahasa Arab diklasifikasi atas kata ganti untuk jenis laki-laki dan 

jenis perempuan, karena itu melalui kata ganti ini dapat diketahui karakteristik 

fisiologis tokoh.  

Dominasi penggunaan kata ganti pada pelukisan tokoh ini diduga karena 

mahasiswa sudah menguasai bentuk-bentuk kata ganti dalam bahasa Arab yang 

memang ada sedikit perbedaan dengan konstruksi kata ganti dalam bahasa Indonesia. 

Namun demikian, mahasiswa berkecenderungan menggunakan kata ganti ini ketika 

pada kalimat sebelumnya sudah disebutkan nama dari tokoh tersebut. Penggunaan 

kata ganti setelah penyebutan nama merupakan hal yang harus dilakukan, karena 

menjadi tidak lazim dan tidak berterima jika mahasiswa menulis kalimat dengan 

penyebutan nama berulang-ulang tanpa ada jeda kalimat lain.  
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Kata panggilan yang digunakan penulis untuk melukiskan tokoh cerita 

menunjukkan (a) hubungan keluarga yaitu ayah dan ibu, paman, kakak, suami, dan 

istri; (b) status yaitu pembantu dengan panggilan bik, sopir dengan panggilan mang; 

dan (c) rasa sayang dengan panggilan humairo:” ‘yang kemerah-merahan 

pipinya/sayangku’, yang merupakan kata panggilan seseorang pada orang yang 

disayanginya. 

Penulis juga dapat menggunakan ungkapan yang bermakna profesi atau 

jabatan untuk melukiskan tokoh cerita. Ungkapan yang bermakna profesi tersebut 

mengimplikasikan makna kehurmatan misalnya kata syeikh, santri, ustadz, tuan, ratu, 

murid, dan ustadz.  Kosakata yang berkaitan dengan profesi  dapat digunakan secara 

lebih variatif.  

Penulis dapat juga melukiskan tokoh dengan kata julukan. Kata julukan 

membantu pelukisan tokoh lebih autentik, lebih menarik, dan dapat membantu 

pelukisan karakteristik tokoh secara lebih utuh. Kata julukan yang digunakan penulis 

misalnya kata  irhab: ‘teroris’, ummu hirri:roh ‘ibu kucing’,  dan asy-syahha:dz 

’pengemis’. Kata-kata julukan tersebut membantu penulis menyajikan peristiwa dan 

mengembangkan tema narasi serta unsur-unsur fiksi yang lain secara lebih variatif..   

 Penggunaan teknik pelukisan tokoh langsung dan taklangsung sesuai dengan 

pendapat Nurgiantoro (1995:194) yang menyatakan bahwa ada dua teknik pelukisan 

tokoh yaitu pelukisan tokoh langsung dan pelukisan tokoh tidak langsung. Pelukisan 

tokoh secara langsung disebut juga dengan teknik uraian, teknik penjelasan 

ekspositori, teknik diskursif, dan metode analitik, sedang pelukisan tokoh secara 

taklangsung disebut juga dengan teknik ragaan, dramatik, dan ragaan (Abrams, 

1981:21; dan Kenney, 1966:34-36).  
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Pelukisan tokoh langsung digunakan penulis untuk mendeskripsikan, 

menjelaskan, dan menginterpretasi tokoh, sedang pelukisan tokoh taklangsung yang 

digunakan penulis berupa teknik dialog, teknik tindakan, teknik pikiran, dan teknik 

reaksi tokoh. Teknik pelukisan tokoh taklangsung tersebut dapat menggambarkan 

kepribadian tokoh meliputi sikap, sifat, dan keyakinan tokoh serta dapat menyajikan 

konteks peristiwa terjadi (Perrine, 1983). Penggunaan kedua macam pelukisan tokoh 

ini sesuai dengan pendapat Pickering (1993:19) yang menyatakan bahwa beberapa hal 

yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan tokoh adalah melalui 

pembentukan kepribadian tokoh, identifikasi intelegensi, emosi, dan kualitas moral 

para tokoh.  

Kalsifikasi pengembangan tokoh sebagaimana pendapat Pradopo (1985:19) 

adalah melalui (a) pelukisan jasmani pelaku; (b) pelukisan jalan pikiran pelaku; (c) 

pelukisan reaksi pelaku terhadap peristiwa yang dihadapi; (d) analisis watak pelaku; 

(e) pelukisan situasi sekitar pelaku; (f) pandangan atau tanggapan pelaku bawahan 

terhadap pelaku utama; dan (g) pembicaraan pelaku terhadap pelaku yang lain.   

Hal yang jarang ditemukan dari pengembangan tokoh bagi penulis pemula 

adalah belum ditemukan analisis pengarang terhadap situasi sekitar pelaku. 

Penokohan dengan memanfaatkan situasi sekitar pelaku ini disebut pelukisan tokoh 

secara kontekstual. Penulis kurang memanfaatkan latar cerita untuk menguatkan 

penokohan sebagaiman dinyatakan Hudson (dalam Sugihastuti & Suharto, 2002:50) 

bahwa pengarang dapat memanfaatkan aspek latar untuk melukiskan tokoh yang 

disebutnya sebagai metode kontekstual. 

 

3. Jenis Tokoh 

ّّج
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Tokoh cerita dapat dibedakan atas tokoh utama dan tokoh tambahan, tokoh 

protagonis dan tokoh antagonis, tokoh sederhana dan tokoh bulat, tokoh statis dan 

tokoh berkembang, tokoh tipikal dan tokoh netral (Nurgiantoro, 1995: 176-190). Hal 

tersebut sepadan dengan klasifikasi tokoh yang dipaparkan oleh Mido (1994:36) yang 

didasarkan atas dua tinjauan yaitu dari peranan tokoh dan macam perwatakannya. 

Dari segi peranan, tokoh diklasifikasi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh 

utama yang paling penting peranannya disebut tokoh inti, sedang tokoh tambahan 

adalah tokoh yang mendukung cerita dan perwatakan tokoh utama. Kehadiran tokoh 

tambahan mempertajam dan memperjelas peranan tokoh utama dalam cerita.  

 Tokoh utama dan tokoh tambahan dibedakan berdasarkan peranan atau tingkat 

pentingnya tokoh atau peran tokoh dalam pengembangan plot.     

Tokoh yang tergolong penting dan ditampilkan terus menerus sehingga terasa 

mendominasi sebagian besar cerita disebut tokoh utama, sedang tokoh yang hanya 

dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita dalam porsi penceritaan yang 

relatif pendek disebut tokoh tambahan. 

 Sebagai contoh tokoh utama yang digambarkan pada cerpen berjudul Al 

Ajnikhatul Mutakassirotu karya Gibran (1992) yang melukiskan tokoh utama aku dan 

tokoh tambahan Salma. Pada cerpen tersebut dikisahkan betapa besar cinta tokoh aku 

pada Salma. Tokoh aku mempunyai porsi penceritaan yang lebih panjang dari pada 

tokoh tambahan Salma, sebagaimana digambarkan pada kutipan cerpen berikut. 

يّ  ٚ ّذأؽؼ طّٗجٌغكش٠ س،ٌّّٚظّٔفغ٤ّٟ  ٟ ّػ١ٕ وٕصّفّٝجٌػحِٕسّػؾشزّػٕذِحّفطفّجٌكد 

زّذأفحذؼّٗجٌٕحس٠س. ٚوحٔصّعٍّّٝوشجِسجٌّشأزّج٤ٌّٚٝجٌطّٝأ٠مظصّسٚقِّّٟش 

ّوح٤قالَ،ّذّكح  َ ّجال٠ح عٕٙح،ِّٚؾصّأِحِّٟجٌّٝؾٕ سّجٌؼٛجهفّجٌؼ٠ٍٛس،ّق١عّضّش 

ّٚضٕمنّٟج١ٌٍحٌّٟوحّجالػشجط...

ّوُٕصّقحتش جّذ١ّٓضأغ١شجشّجٌطر١ؼسِّٚٛق١حشّجٌىطدّٚج٤عفحسّػٕذِحّعّؼُصّجٌكد 

٠ّٙظّذؾفطّٟعٍّّٝفّٝأرجّْٔفغٟ.ّٚوحٔصّق١حضّٟخح١ٌسِّمفشزّذحسدز،ّؽر١ٙسّ

ذغرحشّأدَّفّٝجٌفشدٚط،ّػٕذِحّسأ٠صّعٍِّّٕٝطقرسّأِحِّٟوّٙٛدّجٌٕحس،ّفغٍّّٝ
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أفّٙطّٗوّٕٗ٘زّقٛيءّ٘زجّجٌمٍدّجٌٍّّٛءّذح٤عشجسّٚجٌؼؿحتد،ّّٟ٘جٌطّّٝوشجِس

ّجٌٛؾٛد،ٚأٚلفطّٗوحٌّشجزّأِحَّ٘زّٖج٤ؽرحـ.

 ّ

           Sudjiman (1988:17) menyebut tokoh utama sebagai tokoh sentral dan 

memasukkan tokoh protagonis sebagai tokoh sentral atau tokoh tambahan, karena 

tokoh protagonis selalu menjadi sentral cerita. Kriteria yang digunakan untuk 

menentukan tokoh utama bukan frekuensi kemunculan tokoh itu dalam cerita, 

melainkan intensitas keterlibatan tokoh dalam peristiwa-peristiwa yang membangun 

cerita.  

 Tokoh protagonis dan antagonis dibedakan berdasarkan fungsi penampilan 

tokoh. Tokoh protagonis adalah tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-

norma dan nilai-nilai yang ideal. Adapun tokoh antagonis adalah tokoh yang 

menyebabkan konflik terjadi pada tokoh protagonis. Sebagai contoh pada cerpen 

berjudul  ayrak وه و وجو   ت AlHakim (1981), pada cerpen tersebut Romio dan 

Yuliet berperan sebagai tokoh protagonis, sedangkan yang berperan sebagai tokoh 

antagonis adalah keluarga dari kedua tokoh tersebut yang saling bermusuhan. 

Keadaan keluarga tokoh protagonis tersebut yang menjadi sumber konflik yang 

dihadapi kedua tokoh tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada kutipan berikut. 

ذؼذّأؾ١حي٠ٍّم١حّْفّّٝػحػّ٘زجّجالعّحّْجٌؿ١ّالْ:ّ"س١ِّٚٛٚؾ١١ٌٛص"ّأؾ١حال

ّجٌؿ١ًّّجٌؼ١ٕف.ّٚلذ٠ّٕغّٝجٌٕحطّوػ١شجِّّٓجٌ طفحف١ًّج٤ر٘حّْأذشصّفٛسزٌٍّكد 

سّ"ؽىغر١ش".ّٚلذّالضؼّٝرجوشضُّٙأغٍدّجٌّٛجلف.ٌّٚىّٕٓ٘حٌهّؽ١ث١ّٓ فّٝلق 

ّٔؾأّذ١ّٓص٘شضّٟذ١ط١ّٓفشلصّذ١ّٕٙحّجٌؼذجٚزّ ّ٘زجّجٌكد   ْ يّأ  ٚ ال٠ٕغحّ٘حّجٌٕحط:ّج٤

ّٚقذّٖأ٠ّْؿح٘ذّؾٙحدّجٌّغط١ّصّػٍّٝ ٍسّٚجالقمحدّجٌذف١ٕس،ّفىحّْػٍّٝجٌكد  جٌّطأف 

حّخٍمحّؽفحّضٍهّجٌٙٛزّجٌٍّطٙرسّجٌطّٟض فقًّذ١ّٓلٍر١ّٓسل١م٠ٌُّّٓ١خٍمحٌٍّرغنحء،ّٚجّٔ 

ّ  ١ٌطأٌ فح٠ّٚرطغّح٠ّٕٚؾشجّػٍّٝجالسكّجٌقفحء!ّ

  

Berdasarkan perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan atas tokoh 

sederhana dan tokoh bulat atau kompleks. Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya 
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memiliki satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat, dan watak tertentu saja. Tokoh ini 

tidak diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya. Sifat dan tingkah laku 

tokoh sederhana adalah datar dan monoton. Tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki 

berbagai kemungkinan sisi kehidupan, kepribadian, dan jati diri. Ia dapat 

menampilkan watak dan tingkah laku yang bermacam-macam bahkan bertentangan 

dan sulit diduga. Tokoh bulat atau kompleks ini sulit dipahami, tingkah lakunya 

sering tidak terduga, dan memberikan efek kejutan pada pembaca. Tokoh sederhana 

dalam bahasa Arab diistilahkan dengan الجاهزةّأوّالمسطحةّّالشخصية , sedang tokoh bulat 

atau kompleks disebut dengan istilah  ّالشخصيةّالناميةّأوّالمستديرة Hal tersebut 

sebagaimana diungkapkan berikut. 

و الشخصٌة  الجاهزة أو المسطحة  الشخصٌةهً  ،الشخصٌةهنان نوعان من 
الجاهزة هً التً تظهر فً المصة بشكلها   الشخصٌة. النامٌة أو المستدٌرة 

الشخصٌة النامٌة أو  النهائً منذ اللماء األول وال تتغٌر صفاتها حتى نهاٌة المصة.
تمال األحداث واك التً نعرف عنها الملٌل ثم تنكشف لنا مع نموّ هً  المستدٌرة

ّ.http://www.panoora.com/vb/showthread.المصة

        

Hal tersebut sepadan dengan pendapat berikut yang menyatakana bahwa tokoh 

dapat dikelompokkan atas tokoh jadi dan tokoh berkembang. Tokoh jadi ialah tokoh 

yang tetap baik sifat , kepribadian, maupun tingkahlakunya mulai awal cerita hingga 

akhir cerita.  Adapun tokoh yang berkembang adalah tokoh yang sifat dan 

kepribadiannya berkembang sesuai dengan perkembangan cerita, sebagaimana 

dijelaskan berikut ini.   

قحٌِّّٗٓأٚيّجٌمقسّ رمّٝػٍٕٝٚ٘حنّٔٛػحِّّْٓج٤ؽخحؿ،ّجٌٕٛعّجٌؿح٘ضّجٌز٠ّّٞ

ؽ١ثحّفؾ١ثحّ جٌّٝخحضّطٙحّٚال٠ّكذظّف١ّٗضغ١شّو١حٟٔ،ّٚجٌٕٛعّجٌػحّٟٔجٌز٠ّٞطىؾف

٠ّٚططٛسِّغّجٌّٛجلفّضطٛسجّضذس٠ؿ١حّذك١عّال٠ّطُّضى٠ّٕٛٗجالّذطّحَّجٌمقس

 (لقسّجٌؾخق١س) ٕٚ٘حٌهِّح٠ّغّٛٔٗ (جٌؾخق١سّجٌّغطكسّٚجٌؾخق١سّجٌّغطذ٠شز

ٚجٌّٛجلفّلرًّجال٘طّحَّذح٤قذجظّ ٙطُّذح٤ؽخحؿّٟٚ٘ذخالفّلقسّجٌكحدغسّض

 .ِّح٠ّٛجفك ٚجٌٛلحتغ،ّفطشوضّج٤ؽخحؿّغُّضخطحسٌُِّّّٙٓج٤ػّحي

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?idّ

 

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id
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  Tokoh statis dan tokoh dinamis dibedakan berdasarkan kriteria perkembangan 

perwatakan tokoh. Tokoh statis adalah tokoh cerita yang secara esensial tidak 

mengalami perubahan perwatakan sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi.  Tokoh 

dinamis adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan 

perwatakan sejalan dengan perkembangan peristiwa dan plot yang dikisahkan. 

Perwatakan dinamis biasanya terdapat pada tokoh bulat dan tokoh utama. 

Kekomplekan watak yang dimunculkan harus merupakan kekomplekan yang padu 

dan ada konsistensi dalam perwatakan (Kenney, 1980:26). 

 Sebagai contoh tokoh statis digambarkan pada cerpen berjudul ّ  ٞ  جٌكحضُّجٌغكش

karya Al Hakim (1981:32). Pada cerpen tersebut digambarkan tokoh yang mempunyai 

sifat statis hingga ia meninggal. Tokoh tersebut tidak dilukiskan dengan 

menggunakan nama, namun penulis hanya memaparkannya dengan ungkapan ar 

rojulu (seorang lelaki). Tokoh tersebut mempunyai keyakinan yang sangat kuat akan 

tuah dari sebuah cincin yang ia peroleh dari langit. Tokoh tersebut tetap pada 

keyakinan akan karomah cincin tersebut hingga ia meninggal dan mewasiatkan pada 

keturunannya untuk senantiasa menjaga cincin tersebut dengan baik, sebagaimana 

digambarkan pada kutipan cerpen berikut.  

فّٝعحٌفّج٤صِحّْػحجػّسؾًّأٌمصّج١ٌّٗجٌغّحءّذخحضُّّٔحدسّجٌٛؾٛد،ّخحضُِّّٓقؿشّ

ِّّٓقٍّّٗٚأِّٓذّٗفمذّ  ٞ وش٠ُّضٕرػكِّٕٙأؽؼ طّٗػؿ١رسِّخطٍفسّج٤ٌٛجْ،ّخحضُّعكش

سمّٟػّٕٗهللاّٚسم١صّػّٕٗجٌٕحط.ّفكشؿّػ١ٍّٗجٌشؾًّٚٚمؼّٗفّٝأفرؼّٗ

خ١شّجٌخٍفّػّٓخ١شّجٌغٍف.ّّٕٙحّلو .ّٚسأّٜأ٠ّْكفظّٗفّٝذ١ط٠ّٗطٛجسغٗال٠ٕضػِّٗ

ّأٚالدّٖج١ٌٗ،ّٚأِشّأ٠ّّْٛسغّٗ٘زجّجٌٌٛذّ يّ٘زّجٌخحضُِّّٓذؼذ٤ّٖقد   ٚ فأٚفّٝأ٠ّْإ

ّأذٕحتّٗػ١ٍٗ. ٤ّػض 

  

Tokoh tipikal dan tokoh netral dibedakan berdasarkan kemungkinan 

pencerminan tokoh cerita terhadap manusia dari kehidupan nyata. Tokoh tipikal 

adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan individualitasnya dan lebih 
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banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau kebangsaannya. Tokoh netral adalah tokoh 

cerita yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. Ia merupakan tokoh imejiner yang 

hanya hidup dan bereksistensi dalam dunia fiksi. Kehadirannya tidak berpretensi 

untuk mewakili atau menggambarkan sesuatu di luar dirinya, sehingga pembaca 

mengalami kesulitan untuk menafsirkannya. 

 Ketipikalan seorang tokoh  tak harus meliputi seluruh kediriannya, melainkan 

hanya beberapa aspek yang menyangkut kediriannya. Misalnya reaksi dan sikap tokoh 

terhadap suatu masalah yang dihadapi tokoh itu sendiri, tutur kata, tindakan, dan 

kejadian-kejadian tertentu. Unsur ketipikalan sebuah cerita tidak hanya menyangkut 

masalah tokoh saja tetapi juga menyangkut pokok permasalahan, cerita, tema, plot, 

dan latar. 

 Sugihastuti & Suharto (2002: 52) mengklasifikasi tokoh berdasarkan cara 

menampilkan tokoh dan peranannya dalam cerita. Berdasarkan cara menampilkannya, 

tokoh cerita dibedakan menjadi tokoh datar atau sederhana dan tokoh bulat atau 

kompleks. Tokoh datar disoroti dari satu segi watak saja, bersifat statis, sedang tokoh 

bulat adalah tokoh yang mempunyai lebih dari satu segi watak, kepribadian, dan 

jatidirinya berganti-ganti, lebih menyerupai kehidupan manusia sesungguhnya karena 

memiliki berbagai kemungkinan sikap dan tindakan serta sering memberikan kejutan. 

 Berdasarkan peranan tokoh, tokoh pada cerita fiksi dibedakan atas tokoh 

sentral atau utama dan tokoh bawahan atau tambahan. Kriteria penentuan tokoh utama 

bukan pada frekuensi kemunculan tokoh itu dalam cerita, tetapi intensitas 

keterlibatannya di dalam peristiwa-peristiwa yang membangun cerita.  

Tokoh utama terdiri atas tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis 

merupakan pengejawantahan dari norma-norma dan nilai yang ideal bagi pembaca. 

Tokoh utama memegang peran pimpinan dalam cerita,  berhubungan dengan semua 



98 

 

tokoh yang ada di dalam cerita, dan menjadi pusat sorotan di dalam cerita. Adapun 

tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan konflik pada tokoh protagonis. 

Tokoh bawahan adalah tokoh yang kedudukannya tidak sentral, tetapi kehadirannya 

diperlukan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama.   

 

4. Bagaimana Mengembangkan Tokoh pada Tulisan Narasi Fiksi? 

Untuk mengembangkan tokoh pada tulisan narasi fiksi penulis dapatmengikuti 

langkah-langkah sebagaimana digambarkan berikut. 

 سعّٗ ضٜٙٛ ؽ١ثح جٌشت١غ١س ؽخق١طه فحؾؼً ٚجٌطق١ُّ جٌشعُ ضٜٙٛ وٕص جرج 
 : جٌطح١ٌس ج٤عثٍس ذطٛؾ١ٗ أذذأ دِٚح

  ؟ لقطه ؽخق١حش ذ١ٓ جٌشت١غٝ جٌرطً ٘ٛ ِٓ -

  ؟ ٠ىش٘ٗ أٚ ٠كرٗ جٌزٜ ِح -

  ؟ جٌمقس ذطً ؽخق١س ِالِف ٘ٝ ِح -

 ؟ ٌٍرطً جٌؼحَ جٌؾىً ٠رذٚ و١ف -

 دجتشز فحفٕغ,  ِؼٍِٛحش ػٍٝ ٚضكقً ج٤عثٍس ٝػٍ ج٦ؾحذس فٝ ضؾشع ػٕذِح
 ٌٙزٖ ج١ٌّّضز جٌخقحتـ مغ غُ,  ذذجخٍٙح جٌؾخق١س جعُ ٚمغ جٌٛسق ػٍٝ

 ضكطحؼ سذّح ؽؼحع ذؾىً جٌخحسؼ جٌٝ جٌذجتشز ِٓ ضٕرؼع خ١ٛه ذؾىً جٌؾخق١س
 ؽىٍٙح ٠رذٚ و١ف ٌطؼشف ٌؾخق١طه ضمش٠ر١س وشض١ٔٛس فٛسز ٌشعُ

http://www.panoora.com/vb/showthread.php)) 

  

Berdasarkan paparan tersebut, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk 

mengembangkan tokoh narasi fiksi adalah melalui tahapan berikut.  

(1) Menentukan siapa tokoh utama dan siapa tokoh tambahan? 

(2) Menentukan siapa tokoh protagonis dan siapakah tokoh antagonis? 

(3) Sifat, kepribadian, dan sikap apa yang akan dilekatkan pada para tokoh? 

(4) Bagaimana penampilan umum para tokoh? 

Jawaban dari pertanyaan tersebut hendaknya dituangkan dalam sebuah kertas, dengan 

cara meletakkan tokoh utama pada sebuah lingkaran. Sifat, kepribadian, dan sikap 

para tokoh tersebut hendaknya digambarkan dengan dihubungkan pada tali-tali yang 

menghubungkannya dengan tokoh yang dimaksudkan. Untuk lebih jelasnya 
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tokohtersebut dapat digambar seperti kartun agar dapat jelas terlihat bagaimana wujud 

tokoh yang akan ditampilkan pada cerita.  

 

Latihan Pengayaan 

1. Jelaskan perbedaan tokoh dan penokohan! 

2. Jelaskan teknik-teknik penokohan! 

3. Jelaskan cara pelukisan tokoh pada narasi fiksi! 

4. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis tokoh pada narasi fiksi! 

5. Sebutkan jenis-jenis tokoh yang lazim digunakan pada narasi fiksi khususnya 

cerita pendek! 

6. Kembangkan tokoh dengan perwatakan tetap! 

7. Kembangkan tokoh Ahmad sebagai tokoh protagonis dan tokoh shuma sebagai 

tokoh antagonisnya  yang dilengkapi dengan watak dan kepribadian masing-

masing tokoh! 

8. Tentukan tokoh dari kutipan cerpen berikutّ dan jelaskan jenisnya!  

ّلشأشّهحتفسِّّٓسعحتًِّٚمحالشّٚلطغّأدذ١ س،ّذؼعّذٙحّ ٌُّألشأّوطرحّ٘زجّجالعرٛع.ٌّٚىٕٟ 

جٌّٝأدذحءِّؿٌْٙٛٛ،٠ّطّغّذؼنُّٙفّٝجٌٕؾش،ّٚال٠ّشؾّٛجٌرؼلّج٢خشّجالّأّْأهحٌغِّحّ

فٍمذّسأ٠صّػذدجّور١شجِّّٓ  عطش.ّفطحٌؼصّٚ٘زجّٚجؾدّؾذ٠ذ،ّأفشمّٗج١ٌَّٛػٍّٝٔفغٟ.

فّٝأًِ،ّػحسمحِّٛج٘رّٗػٍّٝجٌّؾطغٍ ١ّٓذٗ،ّوّحّضؼشكّػٍّّٝجٌؾرحخ٠ّط ؿّٗجٌّٝجالدخ

ّالّ ّقحٔٛضّٟجٌمذ٠ُ  ْ ّٚأ ّػ٠ٍّّٟؿًّأ٠ّْط غغِّذجٖ،  ْ ّفأ٠مٕصّأ ّٚجٌؿٛج٘ش.  ٝ ّجٌكٍ  ّ جٌقحٔغ

٠ٕرغّٟأ٠ّْمطقشّػٍّٝجٌق١حغس،ّذ٠ًّطؼذ جّ٘حّجٌّٝجٌغؼ٥ٌّٟعطىؾحفّفّٝجٌركحسّجٌؼ١ّمس،ّ

ّج ّذح ٙ ذ٘ح ٌقمًّٚجٌطٙز٠د،ّٚػشمٙحّػٍّٝجٌٕحطّالِؼسّٚجعطخشجؼّج٣ٌٌةّجٌّخرٛءز،ّٚضؼ

سّلق١شز:ّ)ّذشجلس. ِ الشّقٛيّضؾؿ١غّجٌٕحؽث١ّٓ،ٌّطٛف١كّجٌكى١ُلق  ّ(66،ّؿ:ّضأ

9. Tentukan teknik pelukisan tokoh dari kutipan cerpen berikut! 
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ز(ّفغ١غشخّجٌرحخّؽ١ثحّفؾ١ثح...!!!ّجعط١معّغحمرس...ِّحّجقّمٙحّ  ٛ هشلصّجٌرحخّل٠ٛ سّ)ل

جفطفّجٌرحخّخؾٕس.جٔظشج١ٌٙحّغحمرسّّٟٚ٘ضمَّٛجِحَّغشفطٟ.ّٚجٔظشّجٌّٝػ١ٕٙحّّٟ٘!!!

ّٕٟجخطّٟجٌّٝفذس٘حّفحفضع.  ّ ّجٌىش٠ٚ س...ّفؿحزّضن

ّجخطٟ...جخطٟ...جخطٟ...ّضمٛيِّرطغّسّجدفؼٙحّجٌّٝجالِحَ. -

ّجٌِّٝطحػدّوػ١شزّجف١فّؾٙشجّذ١هّٔحٖ!!! -  جر٘رٟ...ّقنٛسنّٕ٘حّع١إدٞ 

ّوّحّلٍصّعحذمحّال٠ؿٛصٌّٙحّجّْضىّْٛفّٝجٌر١ص.ّجقٍّّٟفحهّسّجٌّٝغشفطٙح.ّ -

ؾحتصّذ١هّٔحّٖػفٛج٠ّحّجٔغسّجهرخّفّٝجٌّطرخّٚالّجػشفّجٔٙحّضذخًّجٌر١صّضؿش٘حّ

ّٚضذػٛ٘حّجٌىحالعفً.
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BAB IV 

PLOT DAN PENGEMBANGANNYA 

 

Plot juga merupakan unsur intrinsik narasi fiksi yang penting. Plot dalam 

istilah bahasa Arab disebut alhabakah. Plot merupakan manifestasi perbuatan, sifat, 

dan sikap tokoh utama cerita. Untuk memperoleh pemahaman tentang plot, berikut 

dipaparkan tentang pengertian plot, kaidah pengeplotan, penahapan plot, dan jenis-

jenis plot.  

 

6. Pengertian Plot 

Plot adalah urutan kejadian yang melibatkan tokoh dalam situasi konflik. Plot 

cerita didasarkan pada tujuan dari satu atau lebih tokoh dalam proses mencapai 

tujuan, kejadian cerita menggerakkan tokoh untuk mengatasi konflik, mencapai 

tujuan, dan memecahkan masalah (Tompkins, 1994:316).  

هً الطرٌمة التً ٌسلسل فٌها المؤلف األحداث للوصول إلى  plot/ /-لحبكةا ا
والمصة المدٌمة تبدأ عادة باألحداث بطرٌمة التسلسل من أولها  الهدف أو النهاٌة.

دأ فٌتعرف المارئ على البطل واألجواء التً تدور فٌها المصة.ثم تب إلى آخرها،
األحداث بالتوتر والتعمٌد إثر حادث غٌر عادي ٌشكل انعطافاً فً حٌاة البطل أو 

(.بعدها تبدأ األحداث بالتراخً حتى climateاألبطال حتى ٌصل إلى األزمة)
تصل إلى النهاٌة أو ما ٌشبه الحل.ٌخرج بعدها األبطال وهم ٌنظرون إلى الحٌاة 

لترتٌبً لٌس حتمٌاً،فمد ٌعمد المؤلف والتسلسل ا واألمور بطرٌمة أخرى مختلفة.
إلى خلك ترتٌب جدٌد،فتبدأ المصة من الممة أو من النهاٌة أو من أي موضع 

 آخر.وعندها على المارئ أن ٌعٌد هذا الترتٌب فً ذهنه لفهم المصة فهماً جٌداً.

http://www.panoora.com/vb/showthread.php 
 

 Plot adalah cara yang ditempuh penulis untuk merangkai peristiwa untuk 

tujuan tertentu. Cerita kuno biasanya selalu diawali oleh peristiwa awalsecara runtut 

hingga mencapai puncak atau klimak cerita hingga diakhiriri dengan penyelesaian 

cerita, namun tidak semua cerita dikisahkan secara runtut bahkan bisa dimulai dari 
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klimaks, bahkan dapat juga dimulai dari akhir cerita, atau dari mana saja sesuai 

dengan keinginan penulis. 

جٌكرىسّ جٌكرىسِّّٟ٘ؿّٛػسِّّٓجٌكٛجدظِّشضرطسّص١ِٕحّ،ِّٚؼ١حسّ جٌؼمذز 

  ٠ّىٌٍّٓمحسبّأ٠ّْغأئّفغّٗج٤عثٍسّجٌطح١ٌس ٚقذضٙحّ،ٌّٚفُّٙجٌكرىس جٌّّطحصزّ٘ٛ

ِحّأُّ٘جٌكٛجدظّ - .ِحّجٌقشجعّجٌزّٞضذٚسّقٌّٛٗجٌكرىسّ؟ّأّ٘ٛدجخٍّٟأَّخحسؾٟ؟ -

  ٔغكّضحس٠خّٟأَّٔفغٟ؟ػٍّٝ جٌطّٟضؾىًّجٌكرىسّ؟ًّّٚ٘جٌكٛجدظِّشضرس

  ِحّجٌطغ١شجشّجٌكحفٍسّذ١ّٓذذج٠سّجٌكرىسّٚٔٙح٠طٙحّ؟ -

  ِفطؼٍس؟ ًِّّٟٚ٘٘مٕؼسّأَ -

 . ًّ٘جٌكرىسِّطّحعىس -

٠ًّّ٘ىّٓؽشـّجٌكرىسّذحالػطّحدّػٍّٝػٕحفش٘حِّٓػشكّٚقذظّفحػذّ -

  ٚأصِس،

  ?http://www.bab.com/articles/full_article.cfmٚقذظّٔحصيّٚخحضّس   

 

Plot adalah kumpulan peristiwa yang dipaparkan dengan ikatan waktu tertentu. 

Untuk memahami plot dapat dipahami melalui pertanyaan berikut: (a) apa konflik 

yang terjadi antar tokoh? (b) apakah berupa konflik internal atau eksternal? (c) apa 

peristiwa yang terjadi? apakah peristiwa diurutkan berdasarkan secara kronologis atau 

tidak? Apakah ada perubahan peristiwa yang terjadi ? apakan peristiwa berakhir 

dengan memuaskan atau tidak? Apakah plot tersebut padu?dan apakah plot 

dipaparkan berdasarkan unsure-unsurnya? 

Nurgiantoro (1995:113) menyajikan beberapa pendapat dari para ahli tentang 

pengertian plot. (a) Plot adalah proyeksi keadaan batin para tokoh cerita. Plot yang 

baik dapat mendeskripsikan secara jelas peristiwa perwatakan tokoh dan konflik yang 

dihadapi tokoh cerita, sehingga cerita terasa hidup dan segar seolah-olah terjadi dalam 

kehidupan nyata. (b) Plot merupakan peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam 

cerita yang tidak bersifat sederhana, karena pengarang menyusun peristiwa-peristiwa 

itu berdasarkan kaitan sebab akibat (Kenney,1966:14). (c) Plot dimanifestasikan lewat 

perbuatan, sifat, dan sikap tokoh utama cerita (Abrams, 1981:137).   

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?
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Menurut Stantont (1965:14), plot atau alur adalah cerita yang berisi urutan 

peristiwa yang setiap peristiwa merupakan hubungan kausal. Alur merupakan 

cerminan atau perjalanan tingkah laku para tokoh dalam bertindak, berpikir, 

berbicara, dan bersikap dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Menurut 

Atmowiloto (1982: 19), plot adalah jalan cerita atau alur cerita yang merupakan 

masalah dasar sebelum penulisan. Dalam sebuah cerita, ada yang terdiri atas satu plot 

atau lebih yang dapat berbentuk sebab akibat, sebab saja, atau akibat saja. 

 Plot tersembunyi di balik jalan cerita. Jalan cerita bukan plot, tetapi 

merupakan manifestasi, bentuk wadah, dan bentuk jasmaniah dari plot cerita. Plot 

berbeda dengan jalan cerita. Jalan cerita memuat kejadian dan suatu kejadian ada 

karena ada sebabnya. Plot berfungsi menggerakkan cerita dan merupakan segi 

rokhaniah dari kejadian. Suatu kejadian baru dapat disebut cerita kalau di dalamnya 

ada perkembangan kejadian dan kejadian berkembang kalau ada penyebabnya, dan 

inilah yang disebut konflik (Sumardjo & Saini, 1991:48-49). 

 Plot adalah konflik. Elemen-elemen plot adalah pengenalan, timbulnya 

konflik, konflik memuncak, klimaks, dan pemecahan masalah. Kekuatan sebuah 

cerita terletak pada bagaimana pengarang membawa pembaca mengikuti timbulnya 

konflik, memuncaknya konflik, dan berakhirnya konflik. Hal ini berhubungan dengan  

unsur watak, tema, dan setting. 

Dalam cerpen, konflik digambarkan sebagai pertarungan antara protagonis dan 

antagonis. Protagonis adalah pelaku utama cerita, sedangkan antagonis adalah tokoh 

yang berperan sebagai lawan yang tidak perlu berupa manusia atau makhluk hidup, 

tetapi dapat berupa situasi, alam, Tuhan, kaidah moral, sosial, dan diri sendiri. Kunci 

untuk mencari  plot suatu cerita adalah menanyakan tentang konflik dan konflik bisa 



104 

 

ditemukan  setelah mengikuti jalan cerita. Plot merupakan segi yang menarik dari 

cerpen.   

Pengenalan awal konflik dapat berupa sebab-sebab sumber adanya konflik, 

tempat terjadinya konflik, dan para tokoh yang mengalami konflik.Tahap komplikasi 

merupakan tahapan struktur plot yang terletak sesudah tahap eksposisi yang berisi 

pengembangan dan deskripsi konflik yang dialami tokoh cerita. Deskripsi konflik ini 

merupakan peristiwa fungsional yang dilengkapi pemaparannya dengan peristiwa 

kaitan dan acuan. Tahap komplikasi ini merupakan hakikat cerita yang sesungguhnya, 

karena pada tahapan ini konflik cerita yang sudah diperkenalkan pada tahap 

pendahuluan dikembangkan.  

 Konflik merupakan pertentangan tindakan, ide, hasrat, atau keinginan dari 

para tokoh (Perrine, 1983:42). Konflik merupakan proses yang terjadi dalam diri 

individu, yang disebabkan adanya macam-macam motif yang masing-masing 

menuntut pemuasan (Pasaribu & Simandjuntak, 1984:58). Konflik yang disajikan 

pada tulisan narasi fiksi mahasiswa memuat konflik internal dan konflik eksternal. 

Jenis konflik internal yang ditemukan berupa konflik internal psikologis dan konflik 

internal fisik, begitu juga konflik eksternal yang ditemukan juga sebanyak dua jenis, 

yaitu konflik eksternal fisik dan konflik eksternal psikologis.  

Konflik internal fisik merupakan konflik pribadi yang membawa efek pada 

gangguan fisik tokoh cerita. Tahap inti yang berisi konflik internal fisik ini 

menyajikan peristiwa yang mengganggu pikiran dan perasaan tokoh yang berakibat 

pada gangguan fisik tokoh, baik berupa penyakit,  kecelakan, maupun gangguan fisik 

lain, misalnya upaya bunuh diri. Latar yang dikembangkan pada tahap pendahuluan 

ini meliputi latar waktu, latar tempat, latar sosial, maupun latar suasana.  



105 

 

Pengenalan tokoh yang dapat dikembangkan penulis meliputi pengenalan 

nama tokoh, kebiasaan tokoh, status tokoh, sifat tokoh, sikap tokoh, dan pikiran 

tokoh. Pengenalan awal konflik yang ditemukan pada tulisan narasi fiksi mahasiswa 

berupa sebab-sebab sumber adanya konflik, tempat terjadinya konflik, dan para tokoh 

yang mengalami konflik (Nurhidayati, 2010). 

Tahap komplikasi merupakan tahapan struktur plot yang terletak sesudah 

tahap eksposisi yang berisi pengembangan dan deskripsi konflik yang dialami tokoh 

cerita. Deskripsi konflik ini merupakan peristiwa fungsional yang dilengkapi 

pemaparannya dengan peristiwa kaitan dan acuan. Tahap komplikasi ini merupakan 

hakikat cerita yang sesungguhnya, karena pada tahapan ini konflik cerita yang sudah 

diperkenalkan pada tahap pendahuluan dikembangkan.  

 Konflik merupakan pertentangan tindakan, ide, hasrat, atau keinginan dari 

para tokoh (Perrine, 1983:42). Konflik merupakan proses yang terjadi dalam diri 

individu, yang disebabkan adanya macam-macam motif yang masing-masing 

menuntut pemuasan (Pasaribu & Simandjuntak, 1984:58). Konflik yang disajikan 

pada tulisan narasi fiksi mahasiswa memuat konflik internal dan konflik eksternal. 

Jenis konflik internal yang ditemukan berupa konflik internal psikologis dan konflik 

internal fisik, begitu juga konflik eksternal yang ditemukan juga sebanyak dua jenis, 

yaitu konflik eksternal fisik dan konflik eksternal psikologis.  

Konflik internal fisik merupakan konflik pribadi yang membawa efek pada 

gangguan fisik tokoh cerita. Tahap inti yang berisi konflik internal fisik ini 

menyajikan peristiwa yang mengganggu pikiran dan perasaan tokoh yang berakibat 

pada gangguan fisik tokoh, baik berupa penyakit,  kecelakan, maupun gangguan fisik 

lain, misalnya upaya bunuh diri.  
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Konflik yang ditemukan pada cerpen hasil tulisan mahasiswa adalah masalah 

yang sering dialami atau mungkin hanya disaksikan oleh penulis dalam realitas 

hidupnya sebagai mahasiswa. Kejadian yang berupa sakit, kecelakaan, atau bunuh diri 

merupakan realitas yang sering dijumpai mahasiswa baik dari lingkungan nyata 

maupun dunia fantasi yang disaksikan melalui media massa (Nurhidayati, 2010). 

Konflik internal psikologis merupakan konflik yang dialami oleh tokoh secara 

pribadi yang berupa gangguan pikiran, perasaan, maupun keyakinan tokoh. Tahap inti 

pada tulisan narasi fiksi yang berupa konflik internal psikologis adalah tahap narasi 

yang menyajikan peristiwa dengan konflik psikologis yang dialami oleh tokoh itu 

sendiri, tanpa ada kaitan dengan tokoh lain. 

Penulis sebagai pengarang pemula seharusnya memperlakukan kenyataan-

kenyataan yang dialami, dilihat, dibaca, dan didengar, melalui cara manipulatif, 

artifisial, dan interpretatif (Siswanto, 2008:79). Melalui daya manipulatif dan 

interpretatif penulis berusaha mereka-reka kenyataan dan pengalamannya dalam 

bentuk narasi fiksi.  

Konflik eksternal fisik merupakan gangguan fisik yang dialami tokoh cerita 

sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh tokoh lain. Konflik eksternal 

psikologis merupakan gangguan pikiran, perasaan, maupun keyakinan yang dialami 

oleh tokoh akibat perlakuan dari tokoh lain, atau merupakan konflik kejiwaan yang 

terjadi antara tokoh cerita dengan tokoh lain. 

Konflik internal fisik merupakan konflik pribadi yang membawa efek pada 

konflik fisik atau gangguan fisik tokoh cerita. Tahap inti yang berisi konflik internal 

fisik ini menyajikan peristiwa yang mengganggu pikiran dan perasaan tokoh yang 

berakibat pada gangguan fisik tokoh, baik berupa penyakit,  kecelakaan, maupun 

gangguan fisik lain misalnya upaya bunuh diri. Berbagai konflik yang dipaparkan 
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penulis menunjukkan bahwa konflik internal fisik merupakan konflik atau masalah 

yang sering dialami atau mungkin hanya disaksikan oleh penulis dalam realitas 

hidupnya sebagai mahasiswa. Kejadian yang berupa sakit, kecelakaan, atau bunuh diri 

merupakan realitas yang sering dijumpai mahasiswa baik dari lingkungan nyata 

maupun dunia fantasi yang disaksikan melalui media massa. 

Tahap klimaks merupakan tahapan plot yang menyajikan puncak peristiwa 

yang membutuhkan atau menguras emosi pembaca untuk mengikuti paparan cerita. 

Tahap klimaks yang dipaparkan belum menunjukkan ada hal-hal yang dapat menarik 

hati pembaca untuk mengikuti kisah berikutnya. Penulis hanya memaparkan tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh tokoh sebagai akibat dari tindakan tokoh lain pada 

tahapan plot sebelumnya. 

Tahap penyelesaian merupakan tahap penutup cerita yang di dalamnya 

dideskripsikan simpulan cerita atau proses penyelesaian cerita. Tahap penyelesaian 

dapat berupa penyelesaian tertutup atau penyelesaian terbuka. Tahap penyelesaian 

tertutup merupakan tahap akhir narasi fiksi yang menunjuk pada keadaan akhir cerita 

yang sudah selesai sesuai dengan tuntutan logika cerita. Tahap penyelesaian terbuka 

adalah tahap akhir narasi fiksi yang memberi kesempatan kepada pembaca untuk ikut 

memikirkan dan mengimajinasikan akhir cerita.  

Cerita hiburan bertumpu pada plot, kurang menggarap tema, watak, dan 

kedalaman. Cerpen kuno mengandalkan pada kekuatan plot yang berpola, meliputi 

permulaan, konflik,  pemecahan konflik dan ditutup dengan surprise. Contoh, karya 

Nugroho Notosusanto dalam bukunya Hujan Kepagian dan Rasa Sayange. Cerpen 

modern tidak begitu banyak memberi penekanan pada plot. Melalui plot pengarang 

tidak bisa banyak mengemukakan sesuatu. Plot hanya dianggap satu elemen cerita 

bukan modal utama seperti penulis-penulis lama.    
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Tompkins (1994:316) menyatakan bahwa plot adalah jalan cerita atau alur 

cerita yang merupakan masalah dasar sebelum penulisan. Plot cerita didasarkan pada 

tujuan dari satu atau lebih tokoh dalam proses mencapai tujuan, kejadian cerita 

menggerakkan tokoh untuk mengatasi konflik, mencapai tujuan, dan memecahkan 

masalah. 

Semua peristiwa mengandung hubungan logis atau hubungan kausalitas 

tertentu. Urutan peristiwa sepenuhnya menyiratkan hubungan waktu kejadian yang 

ditandai dengan penggunaan kata atau frase penghubung waktu atau verba penanda 

waktu. Urutan peristiwa tersebut senantiasa dihubungkan secara logis, yaitu ada unsur 

sebab dan unsur akibat untuk mencapai efek emosional atau artistik tertentu. Hal 

tersebut sesuai dengan konsep plot yang menyatakan bahwa plot berisi urutan 

peristiwa yang berhubungan kausal.  

 Alur merupakan cerminan atau perjalanan tingkah laku para tokoh dalam 

bertindak, berpikir, berbicara, dan bersikap dalam menghadapi berbagai masalah 

kehidupan. Plot adalah jalan cerita yang merupakan masalah dasar sebelum penulisan. 

Dalam sebuah cerita bisa terdapat satu plot atau lebih yang dapat berbentuk sebab 

akibat, sebab saja, atau akibat saja. Dari hasil analisis data tidak ditemukan plot yang 

hanya terdiri atas sebab atau akibat saja Semua plot mengandung unsur sebab dan 

akibat meskipun dalam bentuk sederhana.  

Semua tulisan fiksi harus memaparkan unsur peristiwa fungsional, peristiwa 

kaitan, dan peristiwa acuan. Peristiwa fungsional adalah peristiwa yang 

mempengaruhi perkembangan plot, yang jika ditanggalkan mengganggu logika cerita. 

Peristiwa kaitan adalah peristiwa yang hanya merupakan pengait peristiwa-peristiwa 

penting. Ia merupakan pelengkap cerita yang berfungsi menyambung logika cerita 

dan adegan-adegan peristiwa fungsional. Peristiwa acuan adalah peristiwa yang tidak 
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secara langsung berhubungan dengan perkembangan plot dan mengacu pada unsur-

unsur lain misalnya perwatakan, suasana batin tokoh, atau unsur-unsur fiksi yang lain. 

Beberapa narasi fiksi penulis pemula biasanya terkesan berplot longgar sehingga 

peristiwa fungsionalnya kurang nampak dan peristiwa yang mendominasi adalah 

peristiwa acuan dan kaitan.  Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Stanton (1965:38) 

yang menyatakan bahwa ciri utama dari cerpen adalah aspek kepadatan, hanya satu 

setting, dan satu efek tertentu. 

 Tahap eksposisi hendaknya memuat deskripsi latar, deskripsi pengenalan 

tokoh, maupun deskripsi awal konflik. Latar yang dikembangkan pada tahap 

pendahuluan meliputi latar waktu, latar tempat, latar sosial, dan latar suasana. 

Pengenalan tokoh yang dikembangkan meliputi pengenalan nama tokoh, kebiasaan 

tokoh, status tokoh, sifat tokoh, sikap tokoh, dan pikiran tokoh. Pengenalan awal 

konflik yang ditemukan berupa sebab-sebab terjadinya konflik, tempat terjadinya 

konflik, dan para tokoh yang mengalami konflik. Penyajian eksposisi  tersebut 

sebagaimana dinyatakan oleh Pickering (1993:3) bahwa bagian awal narasi fiksi 

menyajikan informasi latar yang diperlukan, seperangkat pengetahuan tentang 

penentuan situasi, waktu kejadian, pengenalan tokoh, dan konflik. Semua narasi yang 

dijadikan data penelitian memaparkan tahap eksposisi ini. Dengan demikian, tulisan 

narasi fiksi mahasiswa sudah memenuhi standar struktur tulisan fiksi ditinjau dari 

aspek eksposisi. 

 Tahap inti biasanya berupa tahap komplikasi dan klimaks. Tahap komplikasi 

dan klimaks memuat tahap pendakian,  pengembangan konflik, dan klimaks. Konflik 

yang ditemukan diklasifikasi atas konflik internal dan eksternal. Konflik internal 

terdiri atas konflik internal fisik dan psikologis. Konflik eksternal diklasifikasi atas 

konflik eksternal fisik dan psikologis. Tahap inti sesuai dengan pendapat Pickering 



110 

 

(1993:3) adalah merupakan tahap komplikasi yang mengacu pada tahap pendakian 

dan pengembangan konflik cerita. 

Tahap terakhir adalah tahap penutup yang memuat tahap penyelesaian. Tahap 

penyelesaian diklasifikasi atas penyelesaian terbuka dan tertutup. Penulis pemula 

lebih banyak menggunakan tahap penyelesaian tertutup. Penyelesaian tertutup lebih 

banyak digunakan oleh penulis pemula karena penggunaan penyelesaian terbuka 

membutuhkan keterampilan untuk mengkonstruksi kalimat yang sesuai dengan 

peristiwa yang dikisahkan. Di samping itu, belum banyak digunakannya penyelesaian 

terbuka diduga karena penulis pemula belum memahami konsep penyelesaian cerita 

secara terbuka.  

Untuk memahami plot berikut dikutip unsur plot sebagaimana terdapat pada 

kutipan cerpen Al Amir (1983:81)yang berjudul  .عد ن ي لن   ح كن     و 

ِّفطٛقحّٚجٌغطحسزّّّمشخّجٌنٛءّػ١ٕ١ٙح،ّجؽطذ ّ(1ّ)  ٟ جٌنشخّفطكطٙح.ّوحّْجٌؾر حنّجٌخؾر

ِٕضقس.ّأغٍمصّذقش٘ح،ّجٌؾّظّعحهؼسّضنشخّػ١ٕ١ٙحّّٟٚ٘ضّؾّٟػٍّٝعؿحدزِّّٓ

جٌكؾحتؼّجٌخنشجءّجٌٕظ١فسّجٌّغغٌٛسّذ١ّحّٖجٌّطش.ٚضغحءٌصّو١فّضغموّجالِطحسّذٙزّٖ

ز؟جٌغضجسزّٚضغطغّجٌ  ٛ ّؾّظّذٙزّٖجٌم

ُ ّضكًّّفكفّج١ٌَٛ؟ِّحرّقذظٌٍّؼحٌُّجٌؼشذٟ؟(2ّ) ّخرشِّٙ  ٞ ١ٌط٠ّٗكًّّؾذ٠ذجّ أ

ّذؾذ زّ،ّأ٠كًّّس٘وّجٌٕحطّأؾشجعح؟ّدلحشّضنشخّأر١ٔٙح،ّفّٝ٘زّٖ  ْ ِفشقح...ؾشط٠ّش

فؿأزّٚؾذشّٔفغٙحّّ...ججفكشجءّجٌكؾ١ؾ١سِّّٓأ٠ّٓضأضّٟجالؾشجط؟ِّّٚٓج٠ّٓ٠أضّٟجٌمشع؟ّّ

حّلحٌطّّٗضمٛيّجٔٙحّوحٔص ٔفزضٗ.ّٚفّٝفحٌسّجٌغ١ّٕحّجٌّؼطّسّؾٍغصّٚقذ٘حّفّٝٚضؿ١دٌّٚىٕٙ 

جٌّىحّْجٌٍّّٛءّذحجٌقغحس....ٌُّؾحء٘حّفٛشّفذ٠مطٙحّج١ٌَٛ،ّوحٔصّذؼ١ذزّذؼ١ذزّٚجٌكٍُّفّٝ

ّحّأذؼذِّّٓج٢خش؟ ّ...ِطٕحٚي٠ّذ٘ح.ّأ٠ٙ 

ٕ٘ح؟ّو١فّّٚفذ٠مطٙحّأ٠ّٟٓ٘؟ِّّٟٕ٘زّعٕٛجشّفّٝجٌغشذس،ّفى١فٌُّّضخرش٘حػّٓػٕٛجٔٙح(3ّ)

!ٌكجٌٛفٛيّج١ٌٙح؟ّو١ف..؟فٛشّدل حشّػٍّٝجٌرحخّ...ّج ٠ٍُّّؼٛد!..ّجٌك٠ٍُّغطّش 

(4ّ)ّ ّّ ِّّٓصٕ٘حنّغ١ش.ّعأ١ٌّظٌػسّحفمضشِّّٓفشجؽٙح..٘شػصّجٌّٝجٌطٍفّْٛسفؼصّجٌغ

ّؾٛجخ.ّّٓالٔحدج٘ح؟ٌّٚى

جٌقّص. ّأفغصّجٌِّٝحّقٛج١ٌٙحّفٍُّضغّغّجالّ 

ّجالذٛجخّف١ِّٗٛ  ً ّجٌّؼطُّو ١ُّٔحَ،ِّّٓأ٠مظٙح؟ػرششّجٌّّش  ّفذز.ّأًّ٘جٌر١صّوٍٙ 

ّ...أ٘زجّجٌقرحـّأَِّغحء؟

ّ.ٌّٚىّٓجٌقّص٠ٌُّّؿد

ػحؾصّػٍّٝجٌفشجػّعكرصّجٌغطحءّّٚأغّنصّػ١ٕ١ٙحّذؾذ زّٚقذلصّذكذ زّٚجٔطظشش،ّ

ّجٌك٠ٌٍُُّّؼذ.  ٓ ٌّّٚى
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Data (1) menunjukkan tahap eksposisi atau pendahuluan. Pada tahap pendahuluan 

penulis melukiskan latar suasana dan awal kejadian yang dialami oleh tokoh. Yaitu 

peristiwa mimpi yang dialami tokoh. Data (2) merupakan peristiwa yang dialami 

tokoh ia merasa seakan duduk sendiri di ruang bioskop sedang di sekelilingnya 

dipenuhi anak kecil. Data (3) merupakan puncak peristiwa  yang memaparkan 

kejadian ganjil yang dialami tokoh dalam mimpinya. Tokoh merasa aneh dengan 

pertemuannya dengan temannya yang jauh. Dia merasa heran dengan pertemuan itu, 

dari mana temannya mengetahui alamatnya. Data (4) merupakan tahap penutup 

sekaligus tahap penyelesaian masalah yang berupa peristiwa ganjil yang dialami 

dalam mimpi tokoh. Penulis menjelaskan bahwa tokoh telah bangun dari mimpinya 

dan tidak bisa lagi melanjutkan mimpi itu. 

 

2. Kaidah Pengeplotan 

Dalam usaha pengembangan plot, pengarang memiliki kebebasan kreativitas. 

Ada semacam aturan atau kaidah pengembangan plot yang bisa diikuti yang tidak 

mengikat. Kaidah pengeplotan yang dimaksud adalah keterpercayaan (plausibility), 

adanya unsur kejutan (surprise), rasa ingin tahu (suspense), dan kepaduan (unity) 

(Nurgiantoro, 1995:130). 

Keterpercayaan adalah suatu hal yang dapat dipercaya sesuai dengan logika 

cerita.  Suatu cerita disebut terpercaya bila dikaitkan dengan realitas kehidupan, 

sesuatu yang ada dan terjadi di dunia nyata. Akan tetapi, kriteria ini bukan satu-

satunya yang dapat menjamin keterpercayaan cerita.  Pengertian realitas itu menyaran 

pada sesuatu yang kompleks, yang dapat berupa realitas faktual, realitas imajiner, atau 

perpaduan keduanya. 

 Sebuah cerita dikatakan terpercaya jika memiliki kebenaran untuk dirinya 

sendiri. Terpercaya artinya sesuai dengan tuntutan cerita,  tidak bersifat meragukan, 
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dan memiliki koherensi dengan pengalaman hidup. Penampilan tokoh cerita harus 

digambarkan secara konsisten, sehingga tidak terjadi pertentangan dalam penyifatan 

dan penyikapan dalam diri seorang tokoh, misalnya terdapat kesesuaian antara 

tindakan, cara berpikir, dan bersikap. Hal tersebut akan menjadikan kepribadian dan 

motivasinya mudah diimajinasi, dan seandainya terjadi perubahan pada tokoh, hal itu 

harus dapat dipertanggungjawabkan dari hubungan sebab akibat. 

Sebuah cerita juga harus mampu memberikan kejutan. Plot karya fiksi 

dikatakan memberikan kejutan jika sesuatu yang dikisahkan atau kejadian-kejadian 

yang ditampilkan menyimpang atau bahkan bertentangan dengan harapan pembaca 

(Abrams, 1981). Sebuah cerita dikatakan memberi kejutan jika tokoh-tokoh cerita, 

peristiwa, dan dunianya dapat diimajinasi dan ada kemungkinan dapat terjadi 

(Stanton, 1965). 

Plot bersifat misterius. Artinya, kejadian-kejadian penting dalam sebuah cerita 

tidak dikemukakan sekaligus di awal cerita atau dalam sebuah satuan cerita. Untuk 

memahaminya diperlukan kemampuan intelektual.  

Sesuatu yang menyimpang itu dapat menyangkut berbagai aspek pembangun 

karya fiksi, misalnya sesuatu yang diceritakan, peristiwa-peristiwa, penokohan, cara 

berpikir, berasa, dan bereaksi para tokoh cerita, cara pengucapan dan gaya bahasa. 

Novel-novel jenis detektif merupakan bentuk tulisan yang lebih sering memberikan 

kejutan, khususnya yang berkaitan dengan isi cerita pada menjelang akhir kisah. 

Sebuah cerita harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu pembaca untuk 

melanjutkan cerita. Rasa ingin tahu pada fiksi merupakan upaya penulis untuk 

menimbulkan perasaan semacam kurang pasti terhadap peristiwa-peristiwa yang akan 

terjadi, khususnya yang menimpa tokoh yang diberi simpati oleh pembaca atau 

menyaran pada harapan yang belum pasti pada pembaca terhadap akhir cerita. 
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 Sifat kesatupaduan menyaran pada pengertian bahwa berbagai unsur yang 

ditampilkan, khususnya peristiwa-peristiwa fungsional, acuan yang mengandung 

konflik atau seluruh pengalaman kehidupan yang hendak dikomunikasikan memiliki 

keterkaitan satu dengan yang lain. Kehadiran sebuah peristiwa dan konflik tertentu 

mempunyai kaitan dengan peristiwa dan konflik yang lain, atau ada hubungan 

kausalitas yang logis. Plot berfungsi untuk menghubungkan berbagai peristiwa dan 

konflik dalam ikatan dan kesatuan yang padu dan koherensif, yang oleh Abrams 

disebut sebagai an artistic whole.  

Plot yang dikembangkan dalam tulisan fiksi harus memenuhi kaidah 

pengeplotan. Kaidah pengeplotan yang dimaksud adalah masalah keterpercayaan 

(plusibel), adanya unsur kejutan (surprise), rasa ingin tahu (suspens), dan kepaduan 

(unity) (Nurgiantoro, 1995:130). Keterpercayaan adalah suatu hal yang dapat 

dipercaya sesuai dengan logika cerita. Suatu cerita dikatakan terpercaya bila bisa 

dikaitkan dengan realitas kehidupan, dengan sesuatu yang ada, atau terjadi di dunia 

nyata.  Pengertian realitas itu menyaran pada sesuatu yang kompleks, yang dapat 

berupa realitas faktual, realitas imajiner, atau perpaduan keduanya. 

Plot cerita juga harus menunjukkan adanya keterpercayaan.  Sebuah cerita 

dikatakan terpercaya jika tokoh-tokoh cerita, peristiwa, dan dunianya dapat 

diimajinasi dan ada kemungkinan dapat terjadi (Stanton, 1965). Penampilan tokoh 

cerita harus digambarkan secara konsisten, sehingga tidak terjadi pertentangan 

penyifatan dan penyikapan dalam diri seorang tokoh. Misalnya, terdapat kesesuaian 

antara tindakan, cara berpikir, dan bersikap. Kesesuaian tindakan, cara berpikir, dan 

bersikap tersebut menjadikan kepribadian dan motivasi tokoh mudah diimajinasi, dan 

seandainya terjadi perubahan pada tokoh, hal itu harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara sebab akibat. 
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Plot harus mengacu pada usaha memberi kejutan pada pembaca. Plot karya 

fiksi dikatakan memberikan kejutan jika sesuatu yang dikisahkan atau kejadian-

kejadian yang ditampilkan menyimpang atau bahkan bertentangan dengan harapan 

pembaca (Abrams, 1981). Sesuatu yang menyimpang itu dapat menyangkut berbagai 

aspek pembangun karya fiksi, misalnya sesuatu yang diceritakan, peristiwa, 

penokohan, perwatakan, cara berpikir, berasa, bereaksi,  cara pengucapan, dan gaya 

bahasa.  

Aspek kepaduan sudah terealisasi pada seluruh narasi fiksi yang menjadi objek 

kajian. Sifat kesatupaduan menyaran pada pengertian bahwa berbagai unsur yang 

ditampilkan, khususnya peristiwa-peristiwa fungsional, kaitan, dan acuan yang 

mengandung konflik atau seluruh pengalaman kehidupan yang hendak 

dikomunikasikan saling berkaitan. Kehadiran sebuah peristiwa dan konflik tertentu 

mempunyai kaitan dengan peristiwa dan konflik yang lain, atau memiliki hubungan 

kausalitas. Plot berfungsi untuk menghubungkan berbagai peristiwa dan konflik 

dalam ikatan dan kesatuan yang padu dan koherensif, yang oleh Abrams disebut 

sebagai an artistic whole.  

Cerpen atau narasi fiksi harus sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai cerpen 

yang baik. Beberapa kriteria cerpen yang baik menurut Badrun (1993:101) adalah (a) 

mengandung interpretasi pengarang tentang kehidupan baik langsung atau tidak 

langsung, (b)  menimbulkan satu efek dalam pikiran pembaca dan menarik perhatian, 

(c)  mengandung detail dan insiden yang dipilah dan menimbulkan pertanyaan pada 

pembaca, (d) jalan cerita  dikuasai oleh sebuah insiden, (e) harus ada pelaku utama, 

(f) menyajikan suatu kesan tunggal, (g) menyajikan satu emosi, (h) tergantung pada 

satu situasi, (i) jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata, dan (j) bahasa lebih tajam, 

sugestif, dan padat.  
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3. Penahapan Plot 

Ada tiga penahapan plot dalam narasi yaitu (a) tahapan plot awal-tengah-

akhir; (b) tahapan plot yang dirinci oleh Tasrif; dan (c) model diagram (Nurgiantoro, 

1995:142-151). Aristoteles mengemukakan bahwa sebuah plot haruslah terdiri atas 

tahap awal (begining), tahap tengah (midle), dan tahap akhir (end). Tahap awal cerita 

disebut tahap perkenalan. Tahap perkenalan berisi sejumlah informasi penting yang 

berkaitan dengan berbagai hal yang akan dikisahkan pada tahap-tahap berikutnya, 

misalnya pengenalan latar dan pengenalan tokoh cerita. 

Cerita diawali dengan peristiwa tertentu dan diakhiri dengan peristiwa tertentu 

tanpa terikat oleh urutan waktu. Cerita yang diawali dengan peristiwa pertama di 

dalam waktu  urutan terjadinya disebut cerita yang disusun secara ob ovo (dari telur), 

sedang cerita yang diawali dengan peristiwa lanjutan disusul peristiwa yang terjadi 

sebelumnya disebut cerita berawal in medias res (Sudjiman, 1991:31). 

 Di awal cerita diselipkan butir-butir ketidakstabilan yang memancing rasa 

ingin tahu pembaca akan kelanjutan cerita, ketidakstabilan itu berpotensi untuk 

mengembangkan cerita menuju rangsangan yang sering ditimbulkan oleh masuknya 

tokoh baru yang berlaku sebagai katalisator. Unsur-unsur yang mengarah kepada 

ketidakstabilan akan mewujudkan suatu pola konflik, yaitu peristiwa yang timbul 

sebagai akibat dan adanya dua kekuatan yang bertentangan (Sugihastuti & Suharto, 

2002: 48).   

Fungsi pokok tahap awal cerita adalah untuk memberikan informasi dan 

penjelasan seperlunya yang berkaitan dengan pelataran dan penokohan. Dengan 

membaca pelukisan latar yang hidup, pembaca dapat menilai gaya, kejelian, 

ketelitian, serta kepekaan pengarang terhadap keadaan latar yang dilukiskan. Tahap 

awal yang berupa pengenalan tokoh akan membawa pembaca untuk segera 
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berkenalan dengan jati diri para tokoh cerita. Selain itu, pada tahap awal juga sudah 

dikemukakan konflik sedikit demi sedikit. Masalah yang dihadapi tokoh menyulut 

terjadinya konflik dan pertentangan yang akan memuncak di bagian tengah cerita. 

 Tahap tengah disebut juga tahap pertikaian yang menampilkan pertentangan 

dan konflik yang sudah mulai dimunculkan pada tahap sebelumnya. Pada tahap 

tengah ini klimaks ditampilkan. Bagian tengah ini merupakan bagian terpanjang dan 

terpenting dari karya fiksi dan yang merupakan inti cerita. 

 Tahap akhir atau disebut juga tahap peleraian menampilkan adegan tertentu 

sebagai akibat klimaks. Dalam teori klasik Aristoteles, penyelesaian cerita dibedakan 

ke dalam dua macam kemungkinan yaitu kebahagiaan (happy end) atau kesedihan 

(sad end). Disamping itu, terdapat suatu akhir cerita yang masih menggantung, masih 

menimbulkan tanda tanya dan rasa ketakpuasan pembaca. Dengan demikian, ada dua 

jenis penyelesaian cerita yaitu penyelesaian tertutup dan penyelesaian terbuka. 

Penyelesaian tertutup menunjuk pada keadaan akhir sebuah cerita yang memang 

sudah selesai sesuai dengan tuntutan logika cerita yang dikembangkan, sedang 

penyelesaian terbuka adalah jika penulis memberi kesempatan kepada pembaca untuk 

ikut memikirkan dan mengimajinasikan akhir cerita. 

Tasrif (dalam Nurgiantoro,1995) membedakan tahapan plot menjadi lima 

bagian yaitu (a)tahap penyituasian, (b) tahap pemunculan konflik, (c) tahap 

peningkatan konflik, (d) tahap klimaks, dan (e) tahap penyelesaian. Tahap 

penyituasian merupakan tahap yang berisi pelukisan dan pengenalan situasi latar dan 

tokoh cerita. Tahap ini merupakan tahap pembukaan cerita dan pemberian informasi 

awal. Tahap pemunculan konflik merupakan tahap awal munculnya konflik. Pada 

tahap peningkatan konflik, konflik yang telah dimunculkan semakin dikembangkan 

intensitasnya. Tahap klimaks merupakan tahapan yang dapat menguras emosi 



117 

 

pembaca dan mengajuk pembaca unuk mengikuti kisah selanjutnya. Adapun tahap 

terakhir adalah tahap penyelesaian yaitu tahap penyimpulan atau penyelesaian konflik 

yang dapat berupa penyelesaian tertutup atau penyelesaian terbuka.  

 Tahap-tahap pemplotan dapat juga digambarkan dalam bentuk diagram. 

Diagram struktur didasarkan pada urutan kejadian dan konflik secara kronologis atau 

disebut juga plot jenis progresif-konvensional-teoritis, sebagaimana dilukiskan pada 

gambar 1.  

 Disamping itu, diagram plot juga dapat digambarkan dengan plot yang 

memiliki lebih dari satu klimaks sebagaimana digambarkan pada diagram gambar 2. 

Puncak A, B, dan C merupakan klimaks cerita yang tentunya tidak sama kadar 

keklimaksannya. Gambaran cerita dengan struktur plot di atas adalah konflik 

dibangun, dikembangkan dan diintensifkan sampai klimaks, dikendorkan, muncul 

konflik lain lagi yang lebih intensif dan dikembangkan sampai klimaks, dikendorkan 

lagi, dan seterusnya. 

Sugihastuti & Suharto (2002:49) menyajikan struktur dramatik alur menjadi 

tiga bagian. Pertama, tahap awal meliputi paparan (exposition), rangsangan (inciting 

moment), dan gawatan (rising action). Kedua, tahap rumitan  meliputi tikaian 

(conflict), pendakian konflik (complication), dan klimaks. Ketiga, akhiran meliputi 

leraian (falling action) dan selesaian (denonement). 
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Gambar 1. Tahap-Tahap Plot Model Diagram 
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Gambar 2. Tahap-Tahap Plot Model Diagram dengan Plot Lebih dari Satu 

Klimaks 

 

 

4. Jenis Pelukisan Plot 

Menurut Nurgiantoro (1995:153), plot dapat dibedakan berdasarkan urutan 

waktu, jumlah, dan kepadatan. Urutan waktu yang dimaksud adalah waktu terjadinya 

peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Urutan waktu berkaitan dengan logika 

cerita. Urutan waktu kejadian ini ada kaitannya dengan tahap-tahap pemplotan. 

Urutan waktu dapat disajikan dengan pola kronologis dan nonkronologis. Plot 

kronologis disebut juga plot lurus, maju, progresif, sedang plot nonkronologis disebut 

juga plot sorot balik, mundur, flash-back, atau regresif. 

 Plot kronologis sebuah cerita terjadi jika peristiwa yang pertama diikuti oleh 

peristiwa-peristiwa yang kemudian, atau secara runtut cerita dimulai dari tahap awal, 
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tengah, dan akhir atau penyelesaian. Plot sorot-balik adalah jika urutan kejadian yang 

dikisahkan dalam karya fiksi tidak bersifat kronologis, cerita mungkin dimulai dari 

tahap tengah atau bahkan tahap akhir, baru kemudian tahap awal cerita dikisahkan. 

Cerita dengan plot seperti ini langsung menyuguhkan adegan-adegan konflik, bahkan 

barangkali konflik yang telah meruncing. Teknik pembalikan cerita atau 

penyorotbalikan peristiwa ke tahap sebelumnya dapat dilakukan melalui beberapa 

cara yaitu  memberi kesempatan pada tokoh cerita untuk merenung kembali ke masa 

lalunya, tokoh cerita menuturkan masa lalunya kepada tokoh lain secara lisan maupun 

tertulis, tokoh lain yang menceritakan masa lalu tokoh utama, atau pengarang sendiri 

secara langsung menceritakan masa lalu tokoh (Nurgiantoro, 1995:154). 

 Selain itu, terdapat jenis plot sirkuler yaitu jenis cerita yang disajikan secara 

progresif namun di dalamnya sering terdapat adegan-adegan yang mengisahkan masa 

lalu tokoh.  Dengan demikian, pengkategorian sebuah plot cerita ke dalam jenis 

progresif atau sirkuler lebih didasarkan pada mana yang lebih menonjol, karena pada 

kenyataannya sering sebuah cerita fiksi itu mengandung keduanya. 

 Berdasarkan kriteria jumlah plot, plot dibedakan atas plot tunggal dan plot 

sub-plot. Karya fiksi yang berplot tunggal hanya mengembangkan sebuah cerita 

dengan menampilkan seorang tokoh utama protagonis yang hero, dengan  perjalanan 

hidup, permasalahan, atau konflik yang dialami. Dalam karya cerita yang seperti ini 

dimasukkan juga tokoh lain, namun konflik mereka dimasukkan ke dalam cerita jika 

ada kaitannya dengan tokoh utama. 

 Plot sub-plot terjadi jika sebuah cerita memiliki lebih dari satu alur cerita, atau 

terdapat lebih dari seorang tokoh yang dikisahkan, perjalanan hidup, permasalahan, 

dan konflik yang dihadapinya. Dengan demikian, ada plot utama dan plot tambahan. 
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Plot utama lebih berperan dan penting daripada subplot. Subplot merupakan bagian 

dari plot utama. 

 Berdasarkan kriteria kepadatan, plot dibagi atas plot padat dan plot renggang. 

Sebuah cerita dikategorikan berplot padat jika cerita disajikan secara cepat. Peristiwa-

peristiwa fungsional terjadi susul-menyusul dengan cepat, hubungan antarperistiwa 

juga terjalin secara erat, dan pembaca  seolah-olah selalu dipaksa untuk terus menerus 

mengikuti jalan peristiwa. Cerita yang berplot padat kurang menampilkan adegan-

adegan penyituasian yang berkepanjangan.  

 Plot longgar menyajikan cerita dengan pergantian peristiwa demi peristiwa 

penting secara lambat, dan hubungan antarperistiwa itu bersifat longgar. Ada 

peristiwa tambahan yang menyelingi atau digresi. Digresi berasal dari istilah Latin 

digressio yang berarti lanturan yang menyaran pada pengertian penyimpangan dari 

tema pokok untuk mempercantik cerita dengan unsur-unsur yang tidak langsung 

berkaitan dengan tema.      

 Berdasarkan kriteria isi, plot dibedakan atas plot peruntungan (plot of fortune), 

plot tokohan (plot of character), dan plot pemikiran (plot of thought) (Nurgiantoro, 

1995:162). Plot peruntungan berhubungan dengan cerita yang mengungkapkan nasib 

yang menimpa tokoh cerita yang bersangkutan. Plot peruntungan dibedakan menjadi 

plot gerak, plot sedih, plot tragis, plot penghukuman, plot sentimentil, dan plot 

kekaguman. 

 Plot tokohan menyaran pada adanya sifat pementingan tokoh, yaitu tokoh 

yang menjadi fokus perhatian. Plot tokohan dibedakan ke dalam plot pendewasaan, 

plot pembentukan,  plot pengujian, dan plot kemunduran. 

 Plot pemikiran mengungkapkan sesuatu yang menjadi bahan pemikiran, 

keinginan, perasaan, berbagai macam obsesi dan hal-hal lain yang menjadi masalah 
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kehidupan manusia. Jenis-jenis plot berdasarkan kriteria ini adalah plot pendidikan, 

plot pembukaan rahasia, plot afektif, dan plot kekecewaan. 

 Menurut Atmowiloto (1982:20), ada dua jenis plot yaitu plot keras dan 

lembut. Plot keras adalah jenis karangan yang bagian akhirnya keras meledak di luar 

dugaan pembaca. Sebagai contoh cerpen-cerpen Trisnoyuwono yang terkumpul dalam 

Laki-Laki dan Meseu. Selain itu, ada juga plot dengan ledakan yaitu plot yang dapat 

menjebak pembaca dan menuntun perhatian pembaca ke titik tertentu. Plot lembut 

adalah plot yang akhir ceritanya dirangkai tidak mengejutkan atau menjebak 

pembaca, karena dapat diramalkan sebelumnya. Sebagai contoh, cerpen Umar Kayam 

yang berjudul Seribu Kunang-Kunang di Manhattan.   

5. Bagaimana Mengembangkan Plot pada Tulisan Narasi Fiksi? 

 

 Untuk mengembangkan plot narasi fiksi beberapa langkah yang dapat 

ditempuh adalah: (1) buatlah sebuah premis yang akan dikembangkan menjadi 

scenario cerita. Misalnya Ketulusan kasih seorang Ibu yang tak bisa digantikan. (2) 

Berdasarkan  premis tersebut disusunlah peristiwa demi peristiwa yang saling terkait 

dan dapat memperkuat premis tersebut. (3) Mengakhiri kisah atau peristiwa yang 

mendukung premis awal dan memberi kejutan pada pembaca dengan akhir cerita yang 

dapat memberi nilai tambah kesuksesan tokoh dalam memperjuangkan premis yang 

sudah ditentukan oleh penulis (Laksana, 2006: 80-84).  

 Untuk mengembangkan sebuah plot narasi fiksi penulis tidak bisa terlepas dari 

premis utama yang lazimnya disebut juga dengan istilah tema. Tema tersebut yang 

kemudian dikembangkan menjadi kerangka cerita yang didalamnya terdapat pokok-

pokok peristiwa. Pokok peristiwa tersebut harus mencakup tahap pendahuluan, tahap 

inti, dan tahap penyelesaian. Tahap pendahulian merupakan tahap pengenalan tokoh, 

latar, atau awal konflik, sedang tahap inti meliputi tahap komplikasi, klimaks, dan 
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penurunan konflik. Adapun tahap penyelesaian merupakan tahapan penentuan akhir 

peristiwa yang dialami oleh tokoh. Apakah cerita diakhiri dengan bahagia atau sedih. 

Di samping itu penulis dapat memilih apakah cerita diakhiri dengan penyelesaian 

tertutup atau penyelesaian terbuka. 

 

Latihan Pengayaan 

1. Jelaskan pengertian plot menurut beberapa ahli! 

2. Apa hal yang sama dari berbagai pengertian plot tersebut? 

3. Sebutkan dan jelaskan kaidah pengeplotan dalam proses menulis narasi fiksi! 

4. Jelaskan tahapan penulisan plot dan apa hal-hal yang harus ditulis pada tiap 

tahap plot tersebut! 

5. Rancanglah sebuah bagan yang menggambarkan plot narasi fiksi! 

6. Berdasarkan kriteria urutan waktu, plot yang Anda rancang termasuk jenis plot 

apa ! 

7.  Berdasarkan kriteria jumlah plot, plot yang Anda rancang termasuk jenis plot 

apa ! 

8. Berdasarkan kriteria kepadatan, plot yang Anda rancang termasuk jenis plot 

apa ! 

9. Berdasarkan kriteria isi, plot yang Anda rancang termasuk jenis plot apa ! 

10. Sebutkan jenis plot dari kutipan cerpen berikut dan tentukan kalimat atau 

paragrap yang mendukung jenis plot dan tahapannya! 

اآلّم أخذت تمّص عن  اآلّم مشغولة فى صنع زهرة هدٌّة احتفال عروس سارة ونبٌل. 
. تعّهد اب سارة وأب نبٌل بأن ٌنكح ابنٌهما آلنّهما  .الحادثة حٌث خطبها زوجها
الٌهتّم سارة و نبٌل بهذا  هذ العهد ولع لبل وفاة أبٌها. متصاحبان متذ عصر مّر.

ذات ٌوم لابل نبٌل سارة فى أحد  ختلفة عن نبٌل.العهد. درست سارة فى الجامعة الم
 هما  ٌتحبان وسٌتزّوجان. برنامج الجامعة.

 صنعت اآلم اآلزهار الكثٌرة بٌد نفسها حتّى ال تهتّم بصّحتها.     
 تخاف سارة من صّحة أّمها وأمرت اآلّم أن تمف فى العمل.
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 "جس٠ذّجّْجفٕغّقٛجٌّٟجٌفّغقٌّٓرشٔحِؿهّجٌمحدَ" 

ٟ،ّالّضقٕؼ١ٙحّذٕفغه.ّعحهٍدِّّٓصِالتٌّّٟغحػذضهّفّٝجٔٙحءّ٘زّٖجٌؼ٠ًّّحّ"ٌّٚى٠ّٓ  ِ حّج

ٌّٟىّٟالّضقرهّجٌّشكّ.  ِ  ج

.ّجٔصّذٕصّجخ١شز.ًّّ٘جخطةّذقٕؼسّ٘زّّٖ  ٞ "ٌّحرج؟ّالجقطحؼّج١ٌُّٙ،ّجس٠ذّجّْجفٕؼٙحّذ١ذ

جالص٘حس؟ّجّٚجٔصّالّضكر ١ّٓجرجّفٕؼطٙحٌّرشٔحِؿه؟ٌّشخ١ـّغّٕٙح؟ٌّٚرغحهٙح؟ّضؾؼش٠ّٓ

ّعٛف١ٕشنِّّٓجالص٘حسذ  ْ جٌقٕحػ١ سّفمو؟"ّ حّجٌك١حءّال  

س،ّالّجس٠ذّجٌّشكّجفحذه"ّ  ٟ،ّجس٠ذنّفّٝجٌقك   ِ "جالِش١ٌّظّوزٌه٠ّحّج  

"ٌّّٛضذفؼ١ّٓ٘زّٖجالص٘حسّجٌقٕحػ١ سّعحػط١ٙحٌّؾخـّأخش!"ّّ        

جٌزٔد.ّّ   ّ ّجٌىػ١شِّؼٟ،ّجؽؼشّذىح ٟ،ّالّضش٠ذٌّطىٍُ   ِ خطش!!ّغنرصّج  

 سرة سارة من خارج المدٌنة.لد جاءت أ       
 لد صنعت اآلم ألف زهرة  لسوفنر عروس سارة.

 اآلزهار الصناعٌّة عالمة لحّب أّم سارة الٌها.
 لبل زواج سارة لد توفٌّت أّمها بترن ألف زهرة البنتها.

 

10. Susunlah kerangka cerita fiksi yang menggunakan plot linier dengan tahapan 

pendahuluan yang menggambarkan pengenalan tokoh dan latar tempat, tahap 

komplikasi, klimaks, dan penyelesaian tertutup. 

11. Tulislah sebuah cerita yang menggambarkan konflik internal psikologis tokoh 

utama! 

12. Tulislah sebuah cerita yang menggambarkan konflik eksternal psikologis 

tokoh utama! 

13. Tulislah sebuah cerita yang menggambarkan tahap penyelesaian terbuka! 

14. Apa jenis penyelesaian cerita berikut? 

ٌا بنتً، ذلن الكالم خطأ، آلنّنا نستطٌع ان نعطً جٌراننا الخضروات من   

حدٌمتنا الصغٌرة. ...سنكون من االغنٌاء عندما استطعنا ان نعطً غٌر. 

...فّكري فى الحال اللذي تستطٌعٌن ان تعطً الى صدٌماتن. ... لالت فاطمة 

. لكن ماهرت فى ساعطٌهّن المّصة آلّن ما عندي نمودا كثٌرة او غٌر ذلن  

 ...كالمً لذلن سالّص الى صدٌماتً كّل ٌوم حتّى ٌشعرن بالسرور.

15. Apa jenis konflik yang dialami tokoh pada kutipan cerpen berikut?  



124 

 

... ذات ٌوم لالت اّم فاطمة لفاطمة: لماذا التزمت الصمت؟ ثّم سالت فاطمة الّمها: ٌا   

الت صدٌماتً فى المدرسة: انّنً مسكٌنة النّنً ما عندي اّمً هل نحن مسكٌنتان؟ ... ل

ثّم ذكرت فاطمة الحادثة فى  اموال كثٌرة وبٌت كبٌر وحدٌمة جمٌلة وسٌّارة غالٌة.

المدرسة بٌنها وبٌن بنت. اّن بنت تلمٌذة غنٌّة وجمٌلة ولكنّها تلمٌذة خفٌفة العمل. لذلن 

 ....لمدّرسونا احهتحسدها فاطمة، آلّن لفاطمة صدٌمات كثٌرة وٌمد
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BAB V 

TEMA DAN PENGEMBANGANNYA 

 

Pembahasan tentang tema narasi fiksi mencakup pengertian tema dan 

penggolongan tema. Kedua topik tersebut dibahas berikut ini. 

 

1. Pengertian Tema  

Tema merupakan makna keseluruhan yang didukung cerita, tema tersembunyi 

di balik cerita yang mendukungnya. Sebagai sebuah makna, tema tidak dilukiskan 

tetapi implisit dalam cerita. Tema dapat dipandang sebagai dasar cerita atau gagasan 

dasar umum yang sudah ditentukan sebelumnya oleh penulis untuk mengembangkan 

cerita, sehingga semua unsur narasi atau cerita diusahakan mencerminkan gagasan 

dasar umum tersebut ( Nurgiantoro, 1995:69-70). 

 Tema adalah makna sebuah cerita yang secara khusus menerangkan sebagian 

besar unsurnya dengan cara yang sederhana (Stantont, 1965:21). Tema sama dengan 

ide utama atau tujuan utama cerita atau gagasan dasar. Tema tidak sama dengan 

masalah. Masalah adalah persoalan kehidupan yang harus dipecahkan, sedang tema 

adalah sikap atau pandangan hidup orang terhadap masalah tersebut (Sugihastuti & 

Suharto, 2002:46). Masalah dalam cerita merupakan sarana untuk membangun tema. 

Tema dapat ditemukan dengan cara menyimpulkan keseluruhan cerita. 

  

كل لصة تهدف إلى فكرة معٌنة ٌرٌد الكاتب نملها إلى المارئ،ولد ٌرٌد هً الفكرة
إبداء رأي فً الحٌاة أو سلون معٌن رافضاً أو مؤٌّداً.وهو ال ٌمدم الحلول ،بل 
ٌكتفً عادة بإبراز سلبٌات أو إٌجابٌّات المولف.وهنان كتاب ٌذكرون الفكرة 

د األبطال.ولكن معظمهم ال ٌذكرونها على لسانهم أو لسان أح -حرفٌاً فً المصة
 مباشرة بل ٌتركون للمارئ لذّة هذا االستنتاج.

http://www.panoora.com/vb/showthread.php)ّ

http://www.panoora.com/vb/showthread.php
http://www.panoora.com/vb/showthread.php
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 Tema cerita merupakan ide tertentu yang diinginkan penulis untuk 

menyampaikannya pada pembaca, penulis kadang-kadang memulai penuangan idenya 

tentang suatu kehidupan atau dukungan atau penolakan pada kosep dan pola hidup 

tertentu. Penulis tidak menyaajikan cara mengatasi problem tertentu,namun hanya 

memberikan sikap positif atau negative. Sebagaian peulisّmenuangkan ide secara 

tersurat, namun mayoritas penulis menuangkannya secara tersirat yang dapat 

disimpulkan melalui simpulan cerita. 

ج١ٌِّّٗٓٚسجءّلقطٗ،ِّّّٟٚ٘ٓغُّضمٛدّجٌؼًّّ جٌىحضدّٔفغّٗفِّٟح٠ّٙذف جٌفىشزّٟ٘

٠مطٕغّذّٗجٌمحسب،ّجالّجّٔٗجرجّضخٍّٝ ٚضؼٍٍّٗذك١ع٠ّقرفّجٌكًِّح٠ّش٠ذّجٌىحضدّأْ

ػٍّٝغ١شِّحّضمطن١ّٗأخاللُّٙ ٚع١شّج٤ؽخحؿ جٌىحضدّػّٓجٌفّٓفّٟعر١ًّجٌفىشز،

حق١سّجٌك١حزّفّٟلقطٗ،ّّٚ٘ٛجرجّأًّّ٘ذزٌهّ٘ذفّجالِطحعّٚٔ ٚأقٛجٌُٙ،ّفح٠ّٗٔخطة

عر١ًّجٌفّٓجٌّؿشد،ّفح٠ّٗٔخطةّ٘ذفّجٌفحتذزِّّٓ جٌفىشزّٚضخٍّٝػّٓجٌٙذفّفٟ

ِّٓجٌفشجؽّٚجٌالؽٟء،ّٚرٌهّأّْجٌفِّٓطؼسّٚفحتذز،ّالّ ػحٌُ ٠ٚضؼّوطحذطّٗفٟ لقطٗ،

ػّٓج٤خشٜ،ّغ١شّأّْجٌفىشز٠ّؿدّأّْضٕغحخّفّٟجٌمقسّ ضمَّٛجٌٛجقذزّذّؼضي

  .جٌمحسبّجعطخالفحّٚال٠ّقشـّذٙحّجٌىحضدّضقش٠كح خف١فحّف١غطخٍقٙحجٔغ١حذحّخف١حّ
)http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?(ّ

 

Tema adalah tujuan dari penulis dari cerita yang ditulis., dari tema tersebut 

semua kejadian diarahkan yang merupakan peristiwa yang bersifat kausalitas menuju 

pada pemecahan masalah sesuai yang dikehendaki pembaca jika akhir cerita sesuai 

dengan kaidah norma yang dikehendaki masyarakat. 

Tema diangkat dari berbagai masalah kehidupan yang universal sesuai dengan 

pengalaman, pengamatan, dan interaksinya dengan lingkungan. Tema karya sastra 

selalu berkaitan dengan makna kehidupan.  Melalui tulisan, penulis menawarkan 

makna kehidupan, mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati 

makna kehidupan dengan cara memandang permasalahan itu sebagaimana ia 

memandangnya. Berbagai masalah dan pengalaman kehidupan yang banyak diangkat 

ke dalam karya fiksi adalah cinta, kecemasan, dendam, kesombongan, takut, maut, 

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?
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relegius, harga diri, kesetiakawanan, pengkhianatan, kepahlawanan, keadilan, dan 

kebenaran (Nurgiantoro,1995:71).   

Terkait dengan tema, Dini (1982:112) mengatakan bahwa ia hanya dapat 

menggarap ide yang menyentuh hatinya. Menyelesaikan tulisan tidak pernah mudah 

seperti halnya memulainya. Akhir dari suatu karangan mengandung kesimpulan dari 

isi tulisan itu sendiri dan tidak mengandung nada terlalu pesimis. Seringkali akhir 

cerita dibiarkan terbuka, karena imajinasi pembaca diharapkan merumuskan jalan 

cerita dengan daya khayal mereka sendiri-sendiri, atau bagian akhir dihadapkan ke 

masa mendatang. Isi bagian akhir diusahakan mendekati satu ramalan atau pertanyaan 

tentang apa yang akan terjadi. 

 Suatu tema dipilih karena mempunyai maksud tertentu, untuk memperlihatkan 

ketidakadilan atau menyatakan gugatan secara halus. Pengarang adalah pengamat dan 

pemikir. Pengarang menulis bahan yang selalu menyentuh hati, yang terpandang 

mata, dan dipilih oleh hatinya. Cerpen merupakan bentuk yang praktis dan kompak. 

Dalam beberapa hal harus dilukiskan suasana pikiran yang mencekam perhatian 

pembaca. 

 Tema adalah dasar pikiran penulis yang disampaikan lewat tulisan. 

Mengembangkan tema dalam sebuah cerita pada dasarnya adalah mengembangkan 

tentang pertemuan, pergulatan, dan penyelesaian antara baik dan buruk yang didasari 

oleh penilaian pengarang tentang kriteria baik dan buruk, sehingga terbentuk sebuah 

nilai baru. Baik dan buruk tidak selalu harus diwujudkan dalam dua tokoh yang 

berbeda, tetapi dua sifat ini bisa ada pada satu tokoh saja. Pertentangan bisa terjadi 

juga dengan lingkungannya. 

 Tema adalah ide sebuah cerita, sesuatu yang ingin dikatakan kepada pembaca 

yang dapat berupa suatu masalah kehidupan, pandangan hidup yang mendasari 
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kejadian atau perbuatan tokoh cerita. Cerpen harus mengemukakan pendapat 

pengarang tentang hidup sehingga orang lain dapat mengerti hidup ini lebih baik. 

Tema tidak selalu berwujud ajaran moral, tetapi merupakan wujud pengamatan 

pengarang terhadap kehidupan, kesimpulan atau bahan mentah pengamatan yang 

tidak selalu harus dipecahkan oleh pengarang, tetapi pembaca diberi kebebasan untuk 

memecahkannya (Sumardjo & Saini, 1991:56-58). 

 Pengarang menyatakan ide atau tema dalam unsur cerita. Dalam cerpen yang 

berhasil, tema tersamar dalam seluruh elemen melalui dialog-dialog tokoh, jalan 

pikiran, perasaan, kejadian, setting cerita untuk mempertegas isi. Seluruh unsur cerita 

mempunyai satu arti, satu tujuan dan yang mempersatukan itulah tema. Dalam satu 

cerita kadang-kadang tidak hanya ada satu tema, tetapi mengandung banyak persoalan 

yang bersegi-segi. Bisa masalah moral, sosial, individu, spiritual, dan politik. Makin 

banyak implikasi persoalan semakin baik cerpen itu, sebab cerpen tersebut kaya akan 

penafsiran. Karya seni yang berharga adalah yang mengajak pembaca berpikir.  

 Cerpen yang besar harus bertema universal dan berlaku untuk segala zaman. 

Tema tidak diungkapkan secara jelas, tetapi menyatu dalam semua unsur cerpen, 

makin banyak implikasi persoalan yang dikandung dalam sebuah cerpen akan 

semakin baik, karena cerpen tersebut akan  kaya dengan penafsiran-penafsiran dan 

mengajak pembaca berpikir. Tema kadang-kadang dinyatakan secara tersembunyi 

dalam suatu potongan perkataan tokoh utama atau dalam satu adegan cerita. 

 

2. Penggolongan Tema 

 Menurut Nurgiantoro (1995:77), tema dapat digolongkan berdasarkan tiga 

sudut pandang. Pertama, penggolongan tema secara dikotomis yang bersifat 

tradisional dan nontradisional. Kedua, penggolongan tema dilihat dari tingkat 
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pengalaman jiwa menurut Shipley. Ketiga, penggolongan tema ditinjau dari tingkat 

keutamaannya  

 

a. Tema Tradisional dan Nontradisional 

 Tema tradisional adalah tema dalam arti telah lama dipergunakan dan dapat 

ditemukan dalam berbagai cerita termasuk cerita lama. Tema tradisional selalu ada 

kaitannya dengan masalah kebenaran dan kejahatan. Pernyataan tema yang dapat 

dipandang sebagai tema tradisional misalnya berbunyi: (i) kebenaran dan keadilan 

mengalahkan kejahatan, (ii) cinta sejati menuntut pengorbanan, dan (iii) kawan sejati 

adalah kawan di masa duka. Tema nontradisional adalah tema yang tidak sesuai 

dengan harapan pembaca, bersifat melawan arus, mengejutkan, mengesalkan, 

mengecewakan, atau berbagai reaksi afektif yang lain karena dalam realitas 

kehidupan mungkin saja hal itu terjadi. 

Tema dari cerpen Gibran (1992:145) berjudul     ج ح    و ك    merupakan 

contoh cerpen yang bertema cinta. Cinta dari tokoh utama dengan sudut pandang aku 

pada gadis bernama Salma merupakan tema tradisional dengan tema cinta sejati. 

Tema tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

حّعٍّّٝقٛجءّج٤ٌٚٝ  ِ وشجِسّفأدخٍطّّٕٟأخشؾصّأدَِّّٓجٌفشدٚطّذحسجدضٙحٚجٔم١حدٖ،ّأ

ّٚجٌطٙشّذكالٚضٙحّٚجعطؼذجدٞ.ٌّٚىِّٓحّأفحخّجالٔغحّْج٤ٚيّّلذّ جٌّٝؾٕ سّجٌكد 

ّجٌزّٞهشدِّّٖٓجٌفشدٚطّّ٘ٛوحّجٌغ١فّجٌزّٞأخحفّٕٟ  ٞ أفحذٕٟ،ّٚجٌغ١فّجٌٕحس

،ّٚأذؼذّٟٔوش٘حّػّٓؾٕ سّجٌّكر سّلرًّأّْأ خحٌفّٚف١ س،ّّٚلرًّأّْأرٚقّذٍّؼحّْقذٖ 

. ّهؼُّّغّحسّجٌخ١شّٚجٌؾش 
  

Kutipan cerpen tersebut menggambarkan betapa besar cinta tokoh utama 

kepada kekasihnya, sehingga ia menggambarkan keagungan kekasihnya dengan cara 

membandingkan kekasihnya dengan Hawa istri Nabi Allah Adam.ّّ

 

b. Tingkatan Tema Menurut Shipley 
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Shipley membedakan tema ke dalam lima tingkatan  berdasarkan tingkatan 

pengalaman jiwa, yang disusun dari tingkatan yang paling sederhana tingkat 

tumbuhan dan makhluk hidup, hingga ke tingkat yang paling tinggi yang hanya dapat 

dicapai oleh manusia. Kelima tingkatan tema tersebut adalah (i) tema tingkat fisik dan 

manusia sebagai molekul, (ii) tema tingkat organik dan manusia sebagai protoplasma, 

(iii) tema tingkat sosial dan manusia sebagai makhluk sosial, (iv) tema tingkat egoik 

dan manusia sebagai individu, dan (v) tema tingkat divine dan manusia dianggap 

sebagai  makhluk tingkat tinggi. 

Tema tingkat fisik lebih banyak menyaran dan ditunjukkan oleh banyaknya 

aktivitas fisik daripada kejiwaan dan lebih menonjolkan unsur latar.  Tema tingkat 

organik lebih banyak menyangkut masalah seksualitas yang merupakan suatu 

aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Misalnya, penyelewengan 

suami istri atau skandal seksual yang lain. Tema tingkat sosial terkait dengan 

kehidupan bermasyarakat yang merupakan tempat aksi interaksinya manusia dengan 

sesama dan dengan  lingkungan alam, mengandung banyak permasalahan, konflik, 

dan lain-lain yang menjadi objek pencarian tema. Misalnya, masalah ekonomi, politik, 

pendidikan, kebudayaan, perjuangan, cinta kasih, dan berbagai masalah hubungan 

sosial lainnya. 

Cerpen Gibran (1992) berjudul ّّ  ٟ  banyak memaparkan tentang filsafatجٌٕر

hidup yang dipaprkan melalui tokoh Mushthofa. Pada cerpen tersebut Gibran selaku 

penulis mengungkapkan pengalaman, perasaan, cita-cita, impian, pendapat, dan 

pandangannya . Gibran mengungkapkan bahwa cinta antar manusia merupakan 

hukum kehidupan, cinta merupakan asas pekerjaan begitu juga penyakit, 

agama,kebebasan, dan pernikahan.    
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Tema tingkat egoik berkaitan dengan manusia sebagai makhluk individu, 

manusia juga mempunyai permasalahan dan konflik, misalnya yang berwujud reaksi 

manusia terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapinya berupa masalah egoisitas, 

martabat, harga diri, atau sifat dan sikap tertentu manusia lain. Masalah individualitas 

menunjukkan jati diri, citra diri atau sosok kepribadian seseorang. Tema tingkat 

devine terkait dengan manusia sebagai  makhluk tingkat tinggi yang belum tentu 

setiap manusia mengalami atau mencapainya. Misalnya, masalah hubungan manusia 

dengan Sang Pencipta, masalah religiusitas, atau berbagai masalah yang bersifat 

filosofis. Sebagai contoh pandangan hidup, visi, dan keyakinan. Dalam sebuah karya 

fiksi jarang ditemukan sebuah novel yang secara khusus hanya berisi satu tingkatan 

tema tertentu saja, tanpa menyinggung tingkatan tingkatan tema yang lain 

(Nurgiantoro, 1995:82). 

c. Tema Utama dan Tema Tambahan 

Tema pada hakikatnya merupakan makna yang dikandung cerita atau makna 

cerita. Tema utama  berarti makna pokok cerita yang menjadi dasar atau gagasan 

dasar umum karya itu. Menentukan tema pokok sebuah cerita pada hakikatnya 

merupakan aktivitas memilih, mempertimbangkan, dan menilai, diantara sejumlah 

makna yang dikandung oleh karya yang bersangkutan. Makna pokok cerita tersirat 

dalam sebagian besar cerita. Makna yang hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu 

cerita dapat diidentifikasi sebagai makna bagian atau makna tambahan (Nurgiantoro, 

1995:83). 

 Makna-makna tambahan bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, 

terpisah dari makna pokok cerita yang bersangkutan. Makna pokok cerita bersifat 

merangkum berbagai makna khusus dan makna tambahan yang terdapat pada karya 

itu. Contoh tema cerpen Al Amir (1983) berjudul  د جدي قادم      menggambarkan tema 
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umum masalah ekonomi keluarga. Tema tersebut meliputi tema –tema yang 

mendukungnya berupa tema tambahan. Misalnya tema yang terdapat pada awal cerita 

yang menggambarkan bagaimana para tetangga tidak menyukai sebuah keluarga yang 

tidak mau mengatur kelahiran anaknya sehingga hal tersebut menjadi beban berat 

keluarga tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

3. Bagaimana Mengembangkan Tema pada Tulisan Narasi Fiksi? 

 Untuk mengembangkan tema narasi fiksi, dapat dipilih beberapa langkah 

berikut sesuai dengan hal-hal yang menarik minat penulis. Penulis dapat 

mengembangkan tema melalui pengembangan unsur-unsur fiksi melalui kerangka 

tulisan.  Dengan demikian penulis dapat mengembangkan tema  narasi fiksi melalui 

pengembangan unsur faktual narasi fiksi, yaitu pengembangan tokoh, pengembangan 

latar, dan pengembangan plot. Untuk itu penulis dalam mengembangkan tokoh baik 

terkait dengan pemilihan nama maupun karakter harus mengacu pada tema yang 

sudah ditetapkan. Begitu juga untuk mengembangkan latar juga harus disesuaikan 

dengan tema, misalnya tulisan dengan tema kerajaan tidak mungkin dikembangkan 

dengan latar Negara republik yang demokratis dan modern. Latar yang cocok untuk 

mengembangkan tema kerajaan adalah istana raja, istana dengan dibayangi para 

dayang dan abdi yang setia dan tunduk pada raja dan permaisurinya. Begitu jiga 

dengan plot yang dikembangkan tentu sesuai dengan tema, melalui rangkaian 

peristiwa yang saling menunjukkan rangkaian kesatuan dan hubungan kausalitas 

tertentu menuju pada tujuan akhir yaitu tema yang dipilih. 

 Laksana  (2006) menyatakan ahwa untukmengembangkan sebuah tema narasi 

fiksi kita dapat menempuhnya melalui cara mengkonkritkan konsep-konsep abstrak 

yang ada pada tema. Misalnya tema tentang cinta, dapat kita kembangkan melalui 

kalimat-kalimat yang tanpa menyebut kata cinta. Begitu juga tema tentang benci kita 



133 

 

harus mengembangkannya tanpa menggunakan kata benci. Selain itu untuk 

mengembangkan tema penulis diharapkan tidak menempuh cara menceritakan atau 

telling namun lebih baik penulis mempertunjukkan atau showing melalui pemanfaatan 

lima indera manusia. 

 

Latihan Pengayaan 

 

1. Tulislah sebuah  tema untuk sebuah narasi fiksi! 

2. Tentukan kedudukan tema dalam narasi fiksi Anda! 

3. Apakah tema yang Anda tulis merupakan tema tradisional atau tema 

nontradisional! 

4. Jika dipandang dari tingkat pengalaman jiwa, tergolong jenis apa tema yang 

Anda kembangkan! 

5. Dipandang dari tingkat keutamaannya, termasuk jenis apa tema yang Anda 

kembangkan! 

6. Tulislah sebuah kerangka cerpen dengan tema  (a) pengkhianatan, (b) 

kepahlawanan, (c) keadilan, dan (d) kebenaran.   

7. Sebutkan tema dari kutipan cerpen berikut! 

فً بٌت صغٌرتعٌش بنت صغٌرة مع اّمها اسمها فاطمة. ... ٌمع بٌتهما جانب النهر، 

 ....الجدار والسمف من الزنن. ...تغتسل وتتغّوط فاطمة واّمها فى النهر جانب البٌت

... ذات ٌوم لالت اّم فاطمة لفاطمة: لماذا التزمت الصمت؟ ثّم سالت فاطمة الّمها: ٌا   

؟ ... لالت صدٌماتً فى المدرسة: انّنً مسكٌنة النّنً ما عندي اّمً هل نحن مسكٌنتان

اموال كثٌرة وبٌت كبٌر وحدٌمة جمٌلة وسٌّارة غالٌة. ثّم ذكرت فاطمة الحادثة فى 

المدرسة بٌنها وبٌن بنت. اّن بنت تلمٌذة غنٌّة وجمٌلة ولكنّها تلمٌذة خفٌفة العمل. لذلن 

 ....المدّرسون ارة وٌمدحهتحسدها فاطمة، آلّن لفاطمة صدٌمات كثٌ

ٌا بنتً، ذلن الكالم خطأ، آلنّنا نستطٌع ان نعطً جٌراننا الخضروات من  

حدٌمتنا الصغٌرة. ...سنكون من االغنٌاء عندما استطعنا ان نعطً غٌر. ...فّكري فى 

الحال اللذي تستطٌعٌن ان تعطً الى صدٌماتن. ... لالت فاطمة ساعطٌهّن المّصة الّن 
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نمودا كثٌرة او غٌر ذلن. لكن ماهرت فى كالمً لذلن سالّص الى صدٌماتً ما عندي 

 ...كّل ٌوم حتّى ٌشعرن بالسرور.
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BAB VI 

SUDUT PANDANG DAN PENGEMBANGANNYA 

 Pada bagian ini diuraikan tentang pengertian sudut pandang pada tulisan narasi 

fiksi, macam-macam sudut pandang,dan cara pengembangannya. Berikut paparan 

ketiga topik tersebut. 

 

1. Pengertian Sudut Pandang 

Di dalam ungkapan bahasa Arab sudut pandang disebut dengan istilah  ّصج٠ٚس

 Sudut pandang mengacu pada cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan cara . لق س

dan pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, 

tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya 

fiksi (Nurgiantoro, 1995:248).  

 Sudut pandang menurut Warriner (1977:89) menyangkut tentang siapa yang 

menceritakan suatu kejadian atau  peristiwa? Sebelum memulai sebuah cerita setiap 

penulis harus menentukan sudut pandang cerita. Jika digunakan sudut pandang orang 

pertama berarti narator akan menjadi satu satunya orang yang ikut secara langsung 

mengobservasi pengalaman yang diceritakan. 

Sudut pandang merupakan strategi, teknik, siasat, yang secara sengaja dipilih 

pengarang untuk mengemukakan gagasan dan cerita. Pemilihan sudut pandang 

menjadi penting karena hal itu tak hanya berhubungan dengan masalah gaya saja, 

tetapi sudut pandang berhubungan dengan psikologis pembaca. Pemahaman pembaca 

terhadap sebuah cerita akan dipengaruhi oleh kejelasan sudut pandangnya. 

 Penggunaan sudut pandang tertentu dimaksudkan untuk mencari efek khusus 

dan pengarang ingin melihat dan mengemukakan sesuatu dari dimensi yang berbeda. 
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Pelukisan sesuatu yang diluar kelaziman mungkin justru mampu mengungkapkan 

hakikat masalah yang dilukiskan secara lebih meyakinkan. 

 

2. Macam Sudut Pandang 

 Sugihastuti & Suharto (2002:83) menyebutkan bahwa ada empat macam sudut 

pandang pada narasi fiksi. Empat macam sudut pandang tersebut adalah (a) sudut 

pandang pencipta (omniscient point of view), (b) sudut pandang penguasa (objektif 

point of view), (c) sudut pandang orang pertama, dan (d) sudut pandang peninjau.  

Sudut pandang pencipta digunakan ketika pengarang bertindak sebagai 

pencipta segalanya, tahu segalanya, menciptakan apa saja, untuk melengkapi cerita 

sehingga mencapai efek yang diinginkan, mengeluarmasukkan tokoh, mengemukakan 

perasaan, kesadaran, dan jalan pikiran pelaku cerita. Pengarang bisa mengomentari 

kelakuan tokoh dan berbicara langsung dengan pembaca. Teknik ini cocok untuk 

cerita sejarah, edukatif, humoris, cerpen yang banyak mengemukakan referensi 

pengetahuan baru, pengalaman baru, cerpen bertema petualangan atau suatu 

kehidupan profesi tertentu. Cerpen-cerpen lama banyak menggunakan teknik ini 

sehingga corak fiksi nampak informatif dan edukatif. Teknik ini bertentangan dengan 

pengalaman hidup sebenarnya yaitu pengalaman manusia yang terbatas. 

Contoh sudut pandang pencipta sebagaimana terdapat pada cerpen berjudul 

ّجٌك٠ٌٍُُّّؼذّ  ٓ  Pada cerpen tersebut penulis menggunakan sudut .(Al-Ami:r:983) ٌٚى

pandang orang ketiga melalui penggunaan dhomir dhohir hiya  dan dhomir mustatir 

ta‟. Pada cerpen tersebut penulis berperan sebagai penguasa dengan cara 

mengeluarmasukkan tokoh, mengemukakan perasaan, kesadaran, dan jalan pikirannya 

sebagaimana terpapar pada nukilan cerpen berikut. جّ  
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أغٍمصّذقش٘ح،ّجٌؾّظّعحهؼسّضنشخّػ١ٕ١ٙحّّٟٚ٘ضّؾّٝػٍّٝعؿحدزِّّٓ

جٌكؾحتؼّجٌخنشجءّجٌٕظ١فسّجٌّغغٌٛسّذ١ّحّٖجٌّطش.ّٚضغحتٍصّو١فّضغموّج٤ِطحسّ

ز؟...ذٙزّٖجٌغضجسزّٚض  ٛ ّ(61)ؿ:غطغّجٌؾّظّذٙزّٖجٌم

ٚأقغ صّذغشذسّخحتفس.ّ٘زجّجٌطش٠ك١ٌّظٌّٙح.ّ٘إالءّجٌٕحط١ٌّغصُِّٕٙ.ّجٌر١صّ 

ّ(60)ؿ:... ذؼ١ذِّطّٝضقًّج١ٌٗ؟ّ

ػحدشّػٍّٝجٌفشجػّعكرصّجٌغطحءّٚأغّنصّػ١ٕ١ٙحّذؾذ زّٚقذلصّذكذ زّ

ّجٌك٠ٌٍُُّّؼذ  ٓ ّ(.61)ؿ:ّٚجٔطظشش،ٌّٚى

 

Pada nukilan cerpen tersebut, penulis menampilkan tokoh dalam keadaan 

tidur, namun penulis menampilkannya seakan-akan tokoh dalam keadaan terjaga. 

Tokoh digambarkan dalam keadaan menikmati jalan-jalan diatas padang rumput yang 

hijau, bersih, habis terguyur air hujan. Padaّhalaman yang berbeda penulisّ

menggambarkan perasaan tokoh yang sedang dalam keadaan kebingungan tidak tahu 

jalan yang harus ditempuh. Di akhir cerpen penulis baru menjelaskan bahwa tokoh 

sedang bermimpi dan ingin melanjutkan mimpinya, namun hal itu tidak bisa 

dilakukannya.   

Sudut pandang penguasa digunakan ketika pengarang hanya menceritakan apa 

yang terjadi, tanpa memberikan komentar terhadap tokoh cerita. Dengan melihat 

perbuatan tokoh cerita kita menilai kehidupan jiwanya, kepribadian, jalan pikiran, 

perasaan, dan sifatnya. Pembaca bebas menafsirkan apa yang diceritakan pengarang 

berdasarkan kejadian, dialog, dan perbuatan para tokoh. Teknik ini banyak dipakai 

para penulis modern. Mereka banyak menggunakan dialog karena dialog merupakan 

cara yang paling objektif untuk bercerita. Teknik ini cocok untuk cerita yang 

memerlukan kecepatan dan kurang cocok untuk cerita yang bersifat introspektif dan 

sedikit tindakan. 

Sudut pandang penguasa dengan teknik dialog dapat kita jumpai pada cerpen  

Machfudh (1988) berjudul شّؾحسضٕحّقىح٠ح . Cerpen tersebut terdiri atas 78 cerita. Hampir 
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semua cerita dipaparkan melalui teknik dialog.  Berikut disajikan salah satu cerita dariّ

cerpen tersebut. 

ِّحّأقٍّٝفٛضه٠ّحٌّٚذ!ّ-

ّٚأؾذّفِّٝؿطّغّج١ًٌٍّفشفسٌٍّىؾف...ّّّ

ّٝرجش٠َّٛ:ّّّ  ِ ّٚضمٛيّؾحسضٕح٤ّ

ّجٌٌٛذٌّّٗفٛشّؾ١ًّ.ّ-

ّٝذغشٚس:ّّّ  ِ ّفطمٛيّأ

ّقم ح؟-ّ

٠ّّؿٛصّجّ٘حٌٗ!الّّ-

ّو١فّؽحءّفّٙٛأفنًِّّٓجٌؼفشضس.ّ-ّ  ٓ ّف١ٍغ

ّ(.16)ؿ:ّأالّضٛد ٠ّٓأ٠ّْىّْٛجذٕهِّطشذح؟ّ-ّ
 

Pada nukilan cerpen tersebut, penulis memaparkan tokoh melalui 

perbincangan yang terjadi antara tokoh ibu dan tetangganya yang sedang 

membicarakan anaknya yang mempunyai suara bagus.ّ Melalui perbincangan para 

tokoh tersebut pembaca dapat menilai kehidupan jiwa, kepribadian, jalan pikiran, 

perasaan, dan sifat para tokoh.  

Sudut pandang orang pertama merupakan teknik yang banyak dipakai dalam 

cerpen Indonesia. Gaya ini bercerita dengan sudut pandang aku. Teknik ini mengajak 

pembaca ke pusat kejadian, melihat, merasa melalui mata dan kesadaran orang yang 

langsung bersangkutan. Teknik ini banyak dipakai untuk menulis dengan 

kecenderungan psikologis dan problematik kejiwaan. Dalam teknik ini harus 

dibedakan orang pertama mayor dan minor. Orang pertama mayor adalah jika 

protagonis cerita adalah aku sedang orang pertama minor adalah jika si aku hanya 

memegang peranan kecil dalam cerita.  

Berikut contoh penggunaan sudut pandang aku pada cerpen berjudul Al-

ajnikhatul Mutakatsirah (Gibran, 1992). 

يّ  ٚ ّذأؽؼ طّٗجٌغكش٠ س.ٌّّٚظّٔفغ٤ّٟ  ٟ ّػ١ٕ وُٕصّفّٝجٌػحِٕسّػؾشزّػٕذِحّفطفّجٌكد 

ّ ز ّجٌٕحس٠ سّ)ؿ:ِش  145ّذأفحذؼٗ ّجٌغّحءّضٕظشّ(.... فّٟضٍهّجٌغٕسّؽح٘ذشِّالتىس
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ِّّٓٚسجءّأؾفحّْجِشأزّؾ١ٍّس.ّٚف١ٙحّسأ٠صّأذحٌغسّجٌؿك٠ُّ١نؿ٠ّْٚٛطشجونّْٛ  ٟ جٌ

ّ(.140ّٝفذسّسؾًِّؿشَّ)ؿ:ف

Pada nukilan cerpen diatas penulismenggunakan sudut pandang aku untuk 

menampilkan tokoh utama melalui penggunaan kata ganti orang pertama yang 

terdapat pada kata ّ.،ّّّسأ٠ص،ّوٕص،  ٟ ،ّّٔفغٟ،ّّؽح٘ذش،ّجٌ  ٟ ػ١ٕ  

Sudut pandang peninjau digunakan dengan cara pengarang memilih salah satu 

tokohnya untuk bercerita. Seluruh kejadian cerita diikuti bersama tokoh yang dipilih. 

Tokoh ini bercerita tentang pendapat atau perasaannya sendiri, tetapi ia hanya bisa 

memberitahukan apa yang dia lihat terhadap tokoh cerita. Teknik ini cocok untuk 

cerita yang memerlukan realisme, rasa kesatuan, dan totalitas. Teknik ini lebih bebas 

dan fleksibel dalam bercerita.   

Sudut pandang peninjau ini dapat dilihat pada cerpen Gibran (1992:43-167) 

yang berjudul        .ّ  Pada cerpen tersebut penulis menggunakan nama tokoh utama 

bernama Mushthofa untuk bercerita melalui ungkapan ٝفى ،ّأؾحخّجٌّقطف صط و ال    ق

dan seterusnya mulai awal cerita hingga akhir cerita.  

Sementara pendapat yang lain mengatakan bahwa sudut pandang dapat 

dikelompokkan atas tiga jenis, yaitu (1) sudut pandang penguasa terbatas, (2) sudut 

pandang penguasa penuh, dan (3) sudut pandang penguasa penuh dan berperan 

sebagai pemberi komentar, sebagaimana dijelaskan berikut ini.  

زاوٌة مشرف محدود : وهً أن ٌطل  (1):ثالث  من احدى لّصةزاوٌة  تتكّون 
الكاتب من شرفته العالٌة على مسرح األحداث ، فٌصف لنا ما ٌرى ، وٌنمل لنا 

زاوٌة مشرف كلًّ : زٌادة على  (2،)ما ٌسمع بصدق ، دون أن ٌتدخل بشًء 
ما ٌفعله المشرف المحدود ، فهو ٌدخل الى أعماق الشخصٌات وٌمرأ ما ٌدور 

زاوٌة مشرف كلً معلك : اضافة لكونه ( 3، )من تخطٌط وتفكٌر فً أذهانها
مشرف كلً ، فهو ٌعلك على األحداث والشخصٌات ، وٌبدي رأٌه بها اي 

ّ(http://www.panoora.com/vb/showthread).ٌّتدخل فً المصة
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Sudut pandang dalam cerita dapat diklasifikasi atas tiga jenis. Pertama, sudut 

pandang penguasa terbatas adalah model pemaparan tokoh yang mana penulis 

bertindak sebagai pencerita yang menceritakan apa yang ia tahu, dan ia dengar tanpa 

mencampuri kepribadian tokoh. Kedua, sudut pandang penguasa penuh adalah jika 

dalam penokohan penulis berkuasa secara mutlak untuk masuk dan mendiskripsikan 

kepribadian, jiwa, dan pikiran tokoh. Ketiga, sudut pandang penguasa penuh dan 

pengomentar adalah jika dalam penokohan penulis juga memberikan komentar atas 

sikap, perbuatan, dan kepribadian tokoh.   

Friedman (dalam Nurgiantoro, 1995:256) mengemukakan beberapa 

pertanyaan untuk dipergunakan dalam mengklasifikasi sudut pandang yaitu (a) siapa 

yang berbicara kepada pembaca, (b) dari posisi mana cerita itu dilukiskan, (c) saluran 

informasi apa yang dipergunakan narator untuk menyampaikan cerita, dan (d) sejauh 

mana narator menempatkan pembaca dalam cerita? Berdasarakan  keempat 

pertanyaan tersebut, sudut pandang dapat dibagi atas sudut pandang orang ketiga, 

sudut pandang orang pertama, dan sudut pandang campuran. Pengisahan dikatakan 

menggunakan sudut pandang orang ketiga jika  narator bertindak sebagai orang yang 

berada di luar cerita dan menampilkan cerita dengan menyebut nama tokoh atau kata 

gantinya. Pengisahan dikatakan menggunakan sudut pandang orang pertama jika 

narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Melalui sudut pandang orang 

pertama ini, tokoh mengisahkan peristiwa yang diketahui, dilihat, di dengar, dialami, 

dan dirasakan, serta sikapnya terhadap orang lain kepada pembaca. Adapun 

pengisahan dengan sudut pandang campuran adalah pengisahan dengan penggunaan 

sudut pandang orang pertama dan ketiga secara bergantian yang digunakan untuk 

mengisahkan cerita secara lebih bervariasi.  

 

3. Bagaimana Mengembangkan dan Memilih  Sudut Pandang? 
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 Untuk mengembangkan dan memilih sudut pandang dalam menulis narasi 

fiksi kita dapat mengikuti konsep pengembangan dari pensudutpandangan cerita 

sebagaimana dikemukakan Burroway (2003: 255) berikut. 
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    Siapa yang Bercerita? 

 
Penulis    Penulis   Tokoh 

Orang ketiga   Orang kedua  Orang pertama 

Sudut pandang penguasa utuh Kamu sebagai tokoh Narator sebagi pusat 

Sudut pandang penguasa terbatas Kamu sebagai pembaca Narator tidak utuh 

 

 

    Kepada Siapa? 

 
 

Pembaca   Tokoh atau tokoh-tokoh lain  Diri sendiri 

 

Berbentuk apa? 

 

Cerita, monolog,surat, jurnal, kesepakatan, dst. 

 

Sejauh mana? 

 

 

 
Identifikasi lengkap   Oposisi lengkap 

 

                                                   Seberapa Keterbatasannya? 

 

 

Narator benar (Penulis)   Narator Tidak benar (Penulis)  

 

 

 

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memilih dan mengembangkan 

sudut pandang dalam menulis narasi fiksi langkah pertama yang harus ditempuh oleh penulis 

adalah terlebih menentukan siapa yang bercerita apakah penulis atau tokoh? Jika penulis yang 

bercerita , apakah menggunakan kata ganti orang kedua atau ketiga. Juga apakah penulis 

berperan sebagai penguasa mutlak atau tidak? Jika yang berbicara adalah tokoh apakah 

penulis berperan sebagai narrator utuh atau tidak? 

Langkah kedua adalah menentukan kepada siapa tuturan itu ditujukan? Apakah 

ditujukan kepada pembaca, kepada tokoh lain, atau kepada diri sendiri. Langkah ketiga adalah 

menentukan bentuk tuturan, apakah berbentuk cerita, monolog, surat, jurnal, kesepakatan, 

atau berbentuk yang lain. Langkah keempat adalah menentukan sejauhmana tuturan tersebut 

dideskripsikan, apakah merupakan identifikasi ataukah merupakan oposisi. Langkah kelima 
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adalah menentukan sejauh mana peran narrator atau penulis, apakah narrator berada pada 

posisi yang benar atau tidak? 
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Latihan Pengayaan 

 

1. Jelaskan  pengertian dan tujuan penggunaan sudut pandang dalam cerita narasi 

fiksi! 

2. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang pencipta? 

3. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang penguasa? 

4. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama? 

5. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang peninjau? 

6. Apa keutamaan dari masing-masing sudut pandang tersebut? 

7. Tulislah satu paragraph cerita yang menggunakan sudut pandang penguasa? 

8. Tulislah sebuah paragraph cerita dengan menggunakan sudut pandang orang 

ketiga! 

9. Tulislah sebuah paragraph cerita dengan menggunakan nama seseorang untuk 

penyudutpandangan pencipta! 

10. Tentukan jenis sudut pandang dari kutipan cerpen berikut. 

 اس انّهترٌع جاسٌن لتصّور الحمٌمة االخرى التً سٌعرفها كّل الناس، سٌعرف كّل الناا.  
لذي ٌعٌش مع ، هم سٌعلمون اٌضا اّن لها ولد اوكان زوجها فى المحبس تلد تزّوج

جدّتها فى المرٌة. ذات ٌوم بادرت جاسٌن لتناول دواء النوم بممدار اكثر من العادة. 
تبكً جاسٌن شدٌدا تبكً لنصٌبها. .. تتناول جسٌن ثالثٌن دواء النوم، اخذت تلن 

ها، تشعر جاسٌن بصداع وال تستطٌع ان تفتح عٌنٌها....اآلن االدوٌة ان تعمل فى بدن
 ذهبت جاسٌن على الدوام ولن تعود لمّرة اخرى. 

 

ملكا كان بٌن الحٌن واآلخر ٌحّب ان ٌتحدّثأ مع شعبه متخفٌّا... ذات مّرة  ان ٌحكىب. 
ل فى اتّخذ صورة رجل فمٌر...ارتدى ثٌابا بالٌة جدّا ولصد افمر احٌاء مدٌنة، ثّم تجو

ارلّتها الضٌّمة واختار احدى الخجرات المصنوعة من الصفٌح المدٌم ولرأ على بابها. 
وجد بداخله رجال ٌجلس على االرض وسط االتربة...عرف انّه ٌعمل كنّاسا، فجلس 

 بجواره واخذ ٌتجذّبان اطراف الحدٌث.
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