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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang dapat memberi manfaat pada 

orang lain (NN). 

 Dunia bagaikan perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita 

solekhah (NN).  

 Sebaik-baiknya sahabat adalah orang yang anda percayai, anda sukai, anda 

keluhkan kepadanya kesulitan anda, dia menyertai anda dalam kesedihan 

anda,dan tidak menyebarkan rahasia anda (Emmy). 

 

 

PERSEMBAHAN 

 Bapak ibuku tersayang yang senantiasa mendoakan, 

memotivasi, dan menyayangiku setulus hati. 

 Cahaya hatiku yang senantiasa menyayangi dan 

memotivasiku. 

 Mbak Elly dan adekku Erma yang senantiasa 

menyemangati dan menyayangiku. 

 Teman-teman yang selalu setia menemaniku dalam 

suka maupun duka. 
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SARI 
 

Puspitasari, Emmy. 2009. Tokoh Utama dalam Cerkak Mancanegara “Serenada 
Schubert” Terjemahan Moechtar. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. FBS. 
UNNES.  Pembimbing I Dr. Teguh Supriyanto, M.Hum, pembimbing II Sucipto 
Hadi Purnomo, M.Pd. 
Kata kunci: Tokoh utama. 

Serenada Schubert adalah kumpulan cerkak mancanegara yang berisi 
sebelas cerkak yang diterjemahkan oleh Moechtar. Kehadiran cerkak terjemahan 
akhir-akhir ini jarang ditemukan, padahal keberadaannya penting untuk 
memperkaya khazanah kesastraan Jawa. Karena itu cerkak dalam buku ini perlu 
diteliti. Peneliti mengambil lima cerkak secara acak yang digunakan sebagai 
bahan penelitian. Kelimanya adalah “Ngumbara Kelunta-lunta”, “Pepesthening 
Takdir”, “Sing Maha Kuwasa Wis Pirsa”, “Penjaga Greja”, dan Topan Salju”. 
Kumpulan cerkak Serenada Schubert merupakan buku  terbitan pertama CV. 
Bintang Surabaya pada Maret 2003 dalam bentuk terjemahan.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran  tokoh 
utama tiap-tiap cerkak dalam kumpulan cerkak mancanegara Serenada Schubert 
terjemahan Moechtar. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tokoh utama 
tiap-tiap cerkak dalam kumpulan cerkak mancanegara Serenada Schubert 
terjemahan Moechtar.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
objektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
struktural yang berfokus pada pendeskripsian unsur tokoh dan penokohan. Metode 
ini mengkaji unsur-unsur yang ada dalam cerita sekaligus pembangun teks 
tersebut. 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah gambaran tokoh utama 
yang terdapat pada lima cerkak. Tokoh wong wadon sebagai tokoh utama dalam 
cerkak “Ngumbara Kelunta-lunta” mempunyai watak mudah terharu, lari dari 
masalah, mudah panik, mudah terpengaruh, tidak mudah menyerah dan bisa 
menjaga harga diri. Tokoh Stoner sebagai tokoh utama dalam cerkak 
“Pepesthening Takdir” mempunyai watak  mudah putus asa, psimis, penurut, cuek 
dan besar rasa keingintahuannya. Tokoh Aksionov sebagai tokoh utama dalam 
cerkak “Sing Maha Kuwasa Wis Pirsa” mempunyai watak mudah bergaul, rajin 
dan disiplin, mudah panik, jujur, mudah putus asa, pasrah, mudah terharu, taat dan 
sopan.Tokoh Albert Edward sebagai tokoh utama dalam cerkak “Penjaga Greja” 
mempunyai watak bertanggung jawab, pekerja keras, keras kepala, tidak mudah 
menyerah, jujur, tegar dan mudah percaya dengan orang lain. Tokoh Maria 
sebagai tokoh utama dalam cerkak “Topan Salju” mempunyai watak  mudah jatuh 
cinta, bimbang, setia, penyayang, pemalu dan introver. Watak-watak tersebut 
digunakan secara efektif oleh pengarang untuk menguatkan cerita. 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar kumpulan cerkak Serenada 
Schubert dijadikan sebagai bahan ajar di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Atas, terutama untuk pengajaran apresiasi sastra Jawa. Selain itu, 
kumpulan cerkak mancanegara ini bisa digunakan pengarang sebagai model 
terjemahan cerkak mancanegara lainnya. 
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SARI 
 

Puspitasari, Emmy. 2009. Tokoh Utama dalam Cerkak Mancanegara “Serenada 
Schubert” Terjemahan Moechtar. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. FBS. 
UNNES.  Pembimbing I Dr. Teguh Supriyanto, M.Hum, pembimbing II Sucipto 
Hadi Purnomo, M.Pd.  
Kata kunci: Tokoh utama 

Serenada Schubert mujudake kumpulan cerkak mancanegara kang isine 
ana sewelas cerkak kang dijarwekake dening Moechtar. Cerkak jarwan akhir-
akhir iki angel diprangguli, kamangka cerkak-cerkak jenis iki bisa nyugihake 
botheane sastra Jawa, mula cerkak iki perlu diteliti. Peneliti njupuk cerkak lima 
kanthi acak kanggo bahan panaliten. Lima-limane yaiku “Ngumbara Kelunta-
lunta”, “Pepesthening Takdir”, “Sing Maha Kuwasa Wis Pirsa”, “Penjaga Greja”, 
dan Topan Salju”. Kumpulan cerkak Serenada Schubert iku mujudake buku 
pisanan kang dibabar dening CV. Bintang Surabaya ing wulan Maret 2003 kanthi 
wujud jarwan. 

Underaning perkara kang dirembug ing panaliten iki yaiku kepriye 
gambarane paraga utama saben cerkak ing kumpulan cerkak mancanegari 
Serenada Schubert kang dijarwekake Moechtar. Panaliten iki nduweni tujuwan 
yaiku nggambarake paraga utama saben cerkak ing kumpulan cerkak 
mancanegara Serenada Schubert kang dijarwan dening Moechtar. 

Panaliten iki nggunakake pendekatan objektif. Metode kang digunakake 
ing panaliten iki yaiku metode analisis struktural kang nengenake marang 
deskripsine unsur tokoh lan penokohan. Kanthi metode iki di jlentrehake 
mungguh apa kang ana ing njerone teks. 

Asile panaliten iki yaiku gambaran watak paraga utama kang ana ing 
limang cerkak. Paraga wong wadon dadi paraga utama ing cerkak “Ngumbara 
Kelunta-lunta” nduwe watak gampang trenyuh, nyelaki masalah, bingungan, 
gampang diojok-ojoki, nglokro lan bisa jaga harga dhiri. Paraga Stoner dadi 
paraga utama ing cerkak “Pepesthening Takdir” nduwe watak nglokro, psimis,  
nurut, sak penake dhewe lan kepengin mangerteni samubarang. Paraga Aksionov 
dadi paraga utama ing cerkak “Sing Maha Kuwasa Wis Pirsa” nduwe watak ora 
apik, grapyak, sregep lan disiplin, bingungan, jujur, nglokro, pasrah, gampang 
trenyuh, taat lan sopan. Paraga Albert Edward dadi paraga utama ing cerkak 
“Penjaga Greja” nduwe watak tanggung jawab, kerja keras, temen, kementhos, 
nglokro, jujur, tegar, lan gampang diojok-ojoki. Paraga Maria dadi paraga utama 
ing cerkak “Topan Salju nduwe watak gampang tresna, bingungan, setya, sayang, 
isinan, lan introver. Watak-watak kang kababar pranyata di dayakake kanthi 
efektif kanggo njejegake cerita. 

Mula panaliti atur pamrayoga lan panjurung supaya cerkak mancanegara 
Serenada Schubert bisa kanggo mulang ing Sekolah Menengah Pertama lan ing 
Sekolah Menengah Atas, mligine ing pamulangan apresiasi sastra Jawa. Saliyane 
kuwi, cerkak mancanegara iki bisa dadi model kanggo njarwekake cerkak 
mancanegara liyane. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara garis besar, teknik pelukisan tokoh dalam suatu karya sastra 

meliputi berbagai cara seperti pelukisan sifat, sikap, watak, tingkah laku, dan 

berbagai hal lain yang berhubungan dengan jati diri tokoh (Abrams dalam 

Nurgiyantoro 2007:194). Tokoh dalam cerita seperti halnya manusia dalam 

kehidupan sehari-hari di sekitar kita, selalu memiliki watak-watak tertentu. . 

Para tokoh yang terdapat dalam suatu cerita memiliki peranan yang 

berbeda-beda. Seorang tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita 

disebut dengan tokoh inti atau tokoh utama. Adapun tokoh yang memiliki peranan 

tidak penting karena  pemunculannya hanya melengkapi, melayani, mendukung 

pelaku utama disebut tokoh tambahan atau tokoh pembantu (Aminuddin, 2002:79-

80). 

Dalam menentukan tokoh utama, pembaca dapat menentukannya dengan 

jalan melihat keseringan pemunculannya dalam suatu cerita. Selain lewat 

memahami peranan dan keseringan pemunculannya, dalam menentukan tokoh 

utama dapat juga ditentukan lewat petunjuk yang diberikan oleh pengarangnya. 

Tokoh utama umumnya merupakan tokoh yang sering diberi komentar dan 

dibicarakan oleh pengarangnya (Aminuddin 2002:80). 

Seorang pengarang sering kali memberikan penjelasan kepada pembaca 

secara langsung tentang macam apa tokoh yang ditampilkannya itu. Sering kali 

lewat tingkah laku seseorang kita dapat menentukan bagaimana perwatakannya. 
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Pemahaman  watak seseorang juga dapat diketehui lewat apa yang dibicarakan 

orang lain terhadapnya. Begitu juga dari pergaulan seseorang dengan yang lain 

kita sering kali dapat menebak watak yang dimilikinya.  

Karya sastra yang menjadi penelitian dalam skripsi kali ini adalah cerpen 

atau dalam bahasa Jawa disebut dengan crita cekak. Menurut Pradopo (1983) 

cerita pendek adalah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Artinya cerita 

pendek adalah cerita yang tidak menuntut waktu dan energi untuk membacanya. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa cerita pendek sebagai cerita rekaan (fiksi) 

merupakan genre sastra yang memiliki ciri tersendiri. Salah satunya adalah 

keterpusatannya dalam menyajikan cerita pendek tidak banyak menuntut waktu 

untuk membacanya. 

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan permasalahan dalam cerkak 

melalui penampilan para  tokohnya. Tokoh adalah menunjuk pada orangnya atau 

pelaku cerita. Cerita cekak akan menjadi  hidup  dengan hadirnya para tokoh 

lengkap dengan berbagai konflik yang dihadapi melalui latar, sudut pandang dan 

gaya bahasa (Nurgiyantoro 1995:193). 

Tokoh-tokoh  dalam  cerkak yang ada tidak saling berhubungan dan 

bervariasi latar belakang sosialnya. Dalam setiap cerkak ditampilkan beberapa 

tokoh cerita. Dari beberapa tokoh cerkak tersebut, dengan mempertimbangkan 

ciri-ciri seorang tokoh utama, dapat ditentukan tokoh utama masing-masing cerita 

dan dapat pula menentukan watak tokoh utama. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cerkak mancanegara 

“Serenada Scuberth” terjemahan Moechtar sebagai bahan penelitian. Peneliti 

tertarik mengambil cerkak terjemahan karena belum banyak digunakan 

sebagai penelitian. Di Jawa cerkak terjemahan masih sangat minim 

jumlahnya. Kebanyakan cerkak yang beredar merupakan karya pengarang 

Jawa. Dengan minimnya jumlah cerkak terjemahan, Moechtar yang di 

damping Soeparta Brata tergerak hatinya untuk menterjemahkan cerpen 

mancanegara. Dalam terjemahannya Moechtar menggunakan basa krama 

dengan dasar pemikiran bahwa orang Jawa selalu menggunakan unggah-

ungguh basa terhadap orang yang dihormati atau berkedudukan lebih tinggi. 

Kelebihan dari crita cekak “Ngumbara Kelunta-Lunta”, “Pepesthening 

Takdir”, “Sing Maha Kuwasa Wis Pirsa”, “Penjaga Gereja” dan “Topan 

Salju”, antara lain yaitu dari segi pengarang. Para pengarang crita cekak 

manca yang sudah sangat terkenal di negerinya merupakan pengarang yang 

sangat produktif, jalan pikirannya masih dipengaruhi oleh perilaku kehidupan 

sehari-harinya, sehingga karya-karya pengarang ternama ini pantas untuk 

diperhatikan.  

Tokoh-tokoh dalam cerkak yang terdapat pada cerkak mancanegara 

Serenada Schubert memang sangat bervariasi latar belakang sosial dan 

profesinya. Penokohan dalam cerkak-cerkak tersebut juga variatif dan 

menurut pengetahuan peneliti belum pernah diteliti. Oleh karena itu, akan 

diperoleh manfaat apabila unsur  tokoh utama dalam cerkak-cerkak tersebut 
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diteliti. Dan di sekolah menengah  unsur  tokoh utama juga bisa digunakan 

sebagai bahan ajar  apresiasi sastra. 

Cerita cekak mancanegara Serenada Schubert yang menjadi objek 

penelitian ini adalah crita cekak yang berjudul “Ngumbara Kelunta-Lunta”, 

“Pepesthening Takdir”, Sing Maha Kuwasa Wis Pirsa”, “Penjaga Gereja”, 

dan “Topan Salju”. Crita cekak cekak ini menampilkan tokoh yang sangat 

unik dan bervariasi latar belakang kehidupannya. 

Dalam cerkak “Ngumbara Kelunta-Lunta” tokoh utamanya adalah 

wong wadon. Wong wadon adalah seorang PSK (Pekerja Seks Komersil). 

Wong wadon melakukkan pekerjaan itu karena faktor ekonomi. Dalam 

hidupnya tokoh Wong Wadon sangat menderita kareana sampai kapanpun ia  

akan selalu menjadi PSK. Sifat wong wadon selalu pasrah dengan apa yang 

terjadi pada dirinya. Cerkak “Pepesthening Takdir” tokoh utamanya adalah 

Stoner. Stoner adalah orang miskin yang sudah tidak punya apa-apa. Stoner 

mempunyai watak yang pasrah pada keadaan. Dia menemui ajalnya ketika 

melakukan penyamaran. Nasib Stoner memang selalu malang. Sampai akhir 

hidupnya pun ia masih dalam keadaan bimbang.  Cerkak “Sing Maha 

Kuwasa Wis Pirsa” tokoh utamanya adalah Aksionov. Aksionov adalah 

sodagar di kota Vladimir. Nasib Aksinov sangat malang. Ia menghabiskan 

sisa hidupnya di dalam penjara karena di fitnah membunuh seorang sodagar. 

Aksionov memiliki pendirian yang teguh tetapi pasrah dengan keadaan. 

Cerkak “Penjaga Gereja” tokoh utamanya adalah Edward. Pekerjaan Edward 

adalah sebagai penjaga gereja. Edward mempunyai sifat tidak mudah putus 
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asa dan pantang menyerah. Walaupun ia tidak bisa membaca dan menulis 

tetapi mempunyai usaha yang sukses.dengan kegigihannya Edward pun 

menuai hasil yang sangat memuaskan. Cerkak “Topan Salju” tokoh 

utamanya adalah Maria. Maria adalah anak seorang bangsawan yang kaya 

raya. maria mempunya karakter yang romantis, tetapi hidupnya selalu 

dirundung kesedihan. Walaupun Maria keturunan bangsawan yang kaya 

tetapi ia tidak pernah menyombongkan dirinya. Maria selalu menampakkan 

kesederhanaannya. 

  Peneliti menggunakan cerkak mancanegara Serenada Schubert 

terjemahan Moechtar sebagai objek penelitian. Pemilihan cerkak mancanegara 

Serenada Schubert didasarkan pada alasan-alasan (1) di tulis lebih dari satu 

pengarang , (2) masing-masing cerita memiliki karakteristik yang berbeda. (3) 

penelitian terhadap cerkak terjemahan manca belum pernah dilakukan 

sehingga pantas untuk diteliti. (4) ruang lingkup yang dihadapi tokoh-

tokohnya tergambarkan bagaimana masalah yang dihadapi. (5) cerkak 

mancanegara Serenada Scuberth memiliki kandungan pitutur atau nasehat 

yang bermanfaat bagi pembacanya dalam kehidupan sehari-hari.  

 Nurgiyantoro (1998: 165) mengungkapkan bahwa tokoh cerita adalah  

orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral yang cenderung tertentu seperti 

diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 
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Sikap dan perilaku tokoh dalam karya sastra hanya model, yang kurang 

baik, yang sengaja ditampilkan justru agar tidak diikuti, atau minimal tidak 

dicenderungi oleh pembaca. Pembaca diharapakn dapat menngambil hikmah 

dari cerita tentang tokoh “jahat”. Kebaikan akan tampak lebih mencolok bila 

dibandingkan dengan keburukan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

gambaran tokoh utama dalam cerkak mancanegara “Serenada Schubert” 

terjemahan Moechtar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tokoh utama dalam cerkak 

mancanegara “Serenada Schubert” terjemahan Moechtar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian dapat diperoleh manfaat secara teoritis yaitu 

memberikan sumbangan pada teori sastra khususunya teori tentang tokoh. Secara 

praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah 

menengah khususnya analisis tentang tokoh.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Hakikat Cerkak 

Cerkak atau cerita cekak pada dasarnya adalah cerita yang dimaksudkan 

untuk mempesona pembaca. Permasalahan atau kejadian dalam cerkak biasanya 

berkaitan dengan kehidupan di masyarakat . Kejadian-kejadian di dalam crita 

cekak tidak perlu mirip dengan realitas yang ada. Menurut Stanton (2007:81) 

sebagian besar pengarang modern beranggapan bahwa cerita adalah eksplorasi 

pengalaman tertentu. Sebagian besar pengalaman yang disajikan di dalam cerkak 

terdiri atas berbagai reaksi terhadap kejadian nyata.  

Cerpen atau cerkak merupakan salah satu bentuk karya sastra yang 

menceritakan sebuah peristiwa secara singkat. Jadi panjang pendeknya cerpen 

atau cerkak sangat bervariasi. Menurut Nurgiyantoro (2007:10), ada cerpen atau 

cerkak yang pendek (short short story), bahkan mungkin pendek sekali berkisar 

500-an kata, ada cerpen atau cerkak yang panjangnya cukupan (middle short 

story), serta ada cerpen atau cerkak yang panjang (long short story). Menurut 

Suharianto (2005:29), ada dua jenis cerpen atau cerkak, yaitu long short-story atau 

cerita pendek yang panjang dan short short-story atau cerita pendek yang pendek. 

Namun pada umumnya cerpen atau cerkak hanya menceritakan kehidupan 

seorang tokoh pada kurun waktu tertentu. Masalah-masalah yang ada dalam 

masyarakat sering dijadikan bahan cerita oleh pengarang. 
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Cerkak bukan ditentukan oleh banyaknya halaman untuk mewujudkan 

cerita tersebut atau sedikitnya tokoh yang terdapat di dalam cerita itu, melainkan 

lebih disebabkan oleh ruang lingkup permasalahan yang ingin disampaikan oleh 

bentuk karya sastra tersebut (Suharianto 2005:28). Cerkak hanya dilengkapi 

dengan detail-detail terbatas sehingga tidak dapat mengulik perkembangan 

karakter dari tiap tokohnya, hubungan-hubungan mereka, keadaan sosial, atau 

kejadian yang berlangsung (Stanton 2007:79). 

Cerkak merupakan rangkaian cerita singkat yang menggambarkan 

kehidupan seseorang dalam kurun waktu tertentu, sehingga pembacanya hanya 

butuh waktu singkat untuk dapat membacanya dan memahaminya, untuk itu 

cerkak dapat juga dikatakan sebagai bacaan sekali duduk. Cerkak juga 

menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan 

lingkungan dan interaksinya dengan diri sendiri, serta interaksinya dengan Tuhan. 

Oleh karena itu, cerkak merupakan hasil dialog dan reaksi pengarang terhadap 

lingkungan dan kehidupan. Cerkak lahir dari penghayatan dan perenungan 

terhadap hakikat hidup dan kehidupan. Perenungan tersebut dilakukan dengan 

penuh kesadaran dan tanggung jawab. 

Predikat “cekak” pada cerita cekak bukan ditentukan oleh banyaknya 

halaman untuk mewujudkan cerita tersebut, melainkan lebih disebabkan oleh 

ruang lingkup permasalahan yang ingin disampaikan (Suharianto 2005:28). Jadi 

sebuah cerita yang pendek atau cekak belum tentu dapat digolongkan ke dalam 

jenis cerpen atau cerkak apabila ruang lingkup permasalahannya yang 

diungkapkan tidak memenuhi persyaratan. 
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Salah satu ciri khas cerkak ialah bentuknya yang bersifat pembeberan 

(Suharianto 2005:15). Jadi melalui karangan tersebut, pengarang seakan-akan 

berupaya untuk menguraikan seluruh ungkapan perasaan dan pikirannya secara 

terperinci. Sehingga segala peristiwa dan kejadian serta keseluruhan jalan hidup 

tokoh cerita diuraikan sedemikian rupa supaya pembaca dapat mengikuti dan 

memahaminya dengan mudah. Oleh sebab itu setiap pembaca selesai membaca 

karangan tersebut akan segera mengetahui apa maksud yang diinginkan oleh 

penulisnya. 

Ciri lain dari cerkak yaitu adanya pembagian kesatuan-kesatuan makna 

dalam wujud paragraf-paragraf atau alenia (Suharianto 2005:16). Dalam 

menguraikan jalan hidup tokoh cerita, dilakukan tidak secara terus-menerus dan 

sekaligus, melainkan dibagi-bagi berdasarkan kesatuan-kesatuan yang harmonis. 

Kesatuan-kesatuan atau bagian-bagian tersebut saling berkaitan satu dengan yang 

lain dan membentuk kesatuan menjadi sebuah cerita yang padu. 

Pengarang menulis cerkak hanya mengambil sari ceritanya saja. Kejadian-

kejadian yang disampaikan perlu dibatasi, yakni dibatasi pada kejadian-kejadian 

yang benar-benar dianggap penting untuk membentuk kesatuan cerita. Cerkak 

harus memiliki kepaduan atau kebulatan makna. Untuk mencapai kebulatan 

makna maka tokoh yang digambarkan harus diperhatikan agar tidak mengurangi 

kebulatan cerita dan biasanya berpusat pada tokoh utama dari awal hingga akhir. 
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2.2 Pengertian Tokoh 

Peristiwa dalam karya fiksi seperti halnya peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari, selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-pelaku tertentu. Pelaku yang 

mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin 

suatu cerita disebut dengan tokoh (Aminuddin 2002:79). 

Para tokoh yang terdapat dalam suatu cerita memiliki peranan yang 

berbeda-beda. Seorang tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita 

disebut dengan tokoh utama. Sedangkan tokoh yang memiliki peranan tidak 

penting karena pemunculan hanya melengkapi, melayani, mendukung pelaku 

utama disebut tokoh tambahan atau tokoh pembantu (Aminuddin 2002:79-80). 

Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi 

sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita (Aminudin 2002:79). 

Sudjiman (dalam Zulfahnur 1996:29) mengungkapkan tokoh adalah individu 

rekaan berwujud atau binatang yang mengalami peristiwa atau lakuan dalam 

cerita. Sementara itu Nurgiyantoro (2007:165) berpendapat bahwa istilah “tokoh” 

menunjuk pada waktu cerita, misalnya sebagai jawaban atas pertanyaan: 

“Siapakah tokoh utama cerita itu” atau “Siapakah tokoh utama dan tokoh 

tambahan dalam cerita itu”. 

Ragam tokoh atau pelaku didalam karya sastra menurut Aminudin 

dibedakan menjadi: 

1. Pelaku utama atau pelaku inti  yaitu tokoh yang memiliki peranan 

penting dalam suatu cerita. 
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2. Pelaku tambahan atau pelaku pembantu yaitu tokoh yang memiliki 

peranan tidak penting karena pemunculannya hanya melengkapi. 

Melayani dan mendukung pelaku utama. 

3. Pelaku protagonis yaitu pelaku yang memiliki watak yang baik 

sehingga disenangi pembaca. 

4. Pelaku antagonis yaitu pelaku yang tidak disukai pembaca karena 

memiliki watak yang tidak sesuai dengan apa yang diidamkan oleh 

pembaca. 

5. Simple character yaitu pelaku yang tidak banyak menunjukkan adanya 

kmpleksitas masalah, pemunculannya hanya dihadapkan pada suatu 

permasalahan tertentu yang tidak banyak menimbulkan adanya obsesi-

obsesi batin yang kompleks. 

6. Complex character yaitu pelaku yang kemunculannya banyak dibebani 

permasalahan yang juga ditandai dengan munculnya pelaku yang 

memiliki obsesi-obsesi batin yang cukup kompleks. 

7. Pelaku dinamis yaitu pelaku yang memiliki perubahan dan 

perkembangan batin dalam keseluruhan penampilannya. 

8. Pelaku statis yaitu pelaku yang tidak menunjukkan adanya perubahan 

atau perkembangan sejak pelaku itu muncul sampai akhir cerita. 

Dalam menentukan siapa pelaku utama dan siapa pelaku tambahan 

dalam suatu cerita, pembaca dapat menentukannya dengan jalan melihat 

keseringan pemunculannya dalam suatu cerita. Pembaca juga dapat 

menentukannya melalui petunjuk yang diberikan oleh pengarangnya, 
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pelaku utama umumnya merupakan tokoh yang sering diberikan komentar 

dan dibicarakan oleh pengarangnya, sedangkan pelaku tambahan hanya 

dibicarakan ala kadarnya. Selain itu, tokoh utama juga dapat ditentukan 

melalui judul ceritanya, misalnya jika terdapat cerita dengan judul Siti 

Nurbaya dan lain sebagainya (Aminudin 2002:79-83). 

Menurut tingkat perkembangan perwatakan tokoh cerita, tokoh 

dibedakan menjadi tokoh statis dan tokoh berkembang. Tokoh statis 

adalah tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan dan 

perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang 

terjadi. Tokoh ini sering terlibat dan tidak terpengaruh adanya perubahan-

perubahan lingkungan. Tokoh ini memiliki sikap dan watak yang relatif 

tetap, tidak berkembang sejak awal hingga akhir cerita. Tokoh 

berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan 

perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan peristiwa dan 

plot yang dipisahkan. Tokoh ini akan berkembang wataknya dan 

mengalami perubahan dari awal, tengah dan akhir cerita sesuai dengan 

tuntutan cerita (Alterbernd dan lewis dalam Nurgiyantoro 2007:188).  

Tokoh cerita menurut Nurgiyantoro (2007:165) adalah orang-orang 

yang ditampilkan dalam suatu karya sastra naratif atau drama yang 

ditafsirkan pembaca memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu 

seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam 

tindakan. Tokoh merupakan unsur penting dalam karya naratif. Siapa yang 
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diceritakan, siapa yang melakukan sesuatu dan dikenai sesuatu, siapa 

pembuat konflik adalah hal yang berhubungan dengan tokoh. 

Menurut Sudjiman (1991:16) tokoh adalah individu rekaan yang 

mengalami peristiwa dalam berbagai peristiwa. Sementara itu Sayuti 

(1996:43) menegaskan bahwa tokoh adalah individu rekaan yang 

mengalami peristiwa dalam tindakan. 

Teori tentang tokoh termasuk dalam pembicaraan unsur intrinsik 

suatu karya sastra. Sebagaimana diketahui, teks sastra dapat didekati 

melalui teks itu sendiri (intrinsik) maupun melalui luar teks itu sendiri 

(ekstrinsik). Pendekatan intrinsik adalah pendekatan dari dalam teks. 

Maksudnya, unsur yang ditelaah adalah unsur-unsur dalam cerita. Unsur-

unsur itu adalah alur, tokoh, ruang, dsb. Oleh karena itu, teori yang 

digunakan adalah strukturalisme, tepatnya strukturalisme semiotik.   

 Mieke Bal melengkapi teori ini dengan mengajukan sekurang-

kurangnya tiga cara, yaitu (1) mengakumulasi beberapa pandangan 

mengenai tokoh yang bersangkutan, (2) melalui pandangan tokoh yang 

bersangkutan, (3) sikap dan tindakan tokoh dapat dijadikan sumber 

kualifikasi (Luxemburg 1984:171). Yang pertama, pandangan itu bisa 

berasal dari pencerita atau tokoh-tokoh lain. Yang kedua, tokoh dapat 

dilihat melalui analisis diri. Jika seorang tokoh berbicara kepada dirinya 

sendiri berarti tokoh tersebut sedang berbuat pengakuan diri. Namun, 

diingatkan Bal, analisis diri harus sangat hati-hati. Penilaian tokoh atas 
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dirinya belum tentu tepat dan mungkin sekali ia berdusta, mengelabui, atau 

sedang kena gangguan mental. Yang ketiga, apabila seorang tokoh 

disajikan melalui sikap dan tindakannya hal ini dapat digunakan sebagai 

sumber kualifikasi. Contohnya, seorang prajurit yang melarikan diri dalam 

peperangan dapat dikatakan sebagai tindakan pengecut. Ketiga cara ini 

didasarkan pada asumsi bahwa tokoh merupakan salah satu objek rekaan 

yang dapat difokalisasi atau dipandang (Noor 1999:20). 

 Chatman mengemukakan bahwa pada dasarnya analisis tokoh 

adalah analisis performance (penampilan) dan personality (kepribadian). 

Penampilan dan kepribadian itu meliputi action (tindakan), manners of 

thought and life (cara berpikir dan gaya hidup), habits (kebiasaan), 

emotions (perasaan), desires (keinginan), dan instincts (naluri). Tokoh, 

bagi Mieke Bal, adalah salah satu objek rekaan yang dapat difokalisasi 

(dipandang).  

Analisis tokoh pada dasarnya adalah analisis ciri-ciri tokoh 

sebagaimana terlihat oleh pemandang. Meskipun tokoh cerita bersifat 

fiktif, umumnya mereka digambarkan dengan ciri-ciri yang berhubungan 

dengan kepribadian (keterangan psikologis dan sosial) serta sikap tingkah 

laku mereka dalam tindakan. Ciri fisik, mental, dan sosial adalah ciri-ciri 

atau tanda yang khas yang ditampilkan pengarang. Oleh karena itu, 

kritikus harus mampu menemukan tanda-tanda semiotis tersebut untuk 

mengungkap tabir yang berhubungan dengan tokoh.  
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  2.3 Tokoh Utama 

Menurut Nurgiyantoro (2007:176-178) berdasarkan peranan tingkat 

pentingnya, tokoh terdiri atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama 

adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel atau cerkak yang 

bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan baik sebagai 

pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh tambahan kejadiannya 

lebih sedikit dibandingkan tokoh utama. Kejadiannya hanya ada jika berkaitan 

dengan tokoh utama secara langsung. 

Tokoh utama dapat saja hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui 

dalam setiap halaman buku cerita yang bersangkutan, tetapi tokoh utama juga bisa 

tidak muncul dalam setiap kejadian atau tidak langsung ditunjuk dalam setiap bab, 

namun ternyata dalam kejadian atau bab tersebut tetap erat kaitannya, atau dapat 

dikaitkan dengan tokoh utama. 

Tokoh utama sangat menentukan perkembangan plot secara keseluruhan 

karena paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh 

lain. Tokoh utama juga dapat saja hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui 

dalam tiap halaman buku cerita yang bersangkutan, namun tokoh utama bisa saja 

tidak muncul dalam setiap kejadian atau tidak langsung ditunjuk dalam setiap bab, 

tetapi dalam kejadian atau bab tersebut tetap erat berkaitan, atau dapat dikaitkan 

dengan tokoh utama. 

Penentuan tokoh utama dalam sebuah cerita dapat dilakukan dengan cara 

yaitu tokoh itu yang paling terlibat dengan makna atau tema, tokoh itu yang 
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paling banyak berhubungan dengan tokoh lain, tokoh itu yang paling banyak 

memerlukan waktu penceritaan. 

Pembaca dapat menentukan tokoh utama dengan jalan melihat 

keseringan pemunculannya, dalam menentukan tokoh utama dapat juga melalui 

petunjuk yang diberikan oleh pengarangnya. Tokoh utama umumnya merupakan 

tokoh yang sering diberi komentar dan dibicarakan oleh pengarangnya. Selain 

itu lewat judul cerita juga dapat diketahui tokoh utamanya (Aminuddin 

2002:80).  

Tokoh utama paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan dengan 

tokoh-tokoh lain, ia sangat menentukan perkembangan plot secara keseluruhan. 

Ia selalu hadir sebgai pelaku, atau yang dikenai kejadian dan konflik penting 

yang mempengaruhi perkembangan plot. Di pihak lain, pemunculan tokoh-tokoh 

tambahan dalam keseluruhan cerita lebih sedikit, tidak dipentingkan, dan 

kehadirannya jika ada keterkaitannya dengan tokoh utama, secara langsung 

ataupun tak langsung. Tokoh utama adalah yang dibuat sinopsisnya, yaitu dalam 

kegiatan pembuatan sinopsis, sedang tokoh tambahan biasanya diabaikan. Tokoh 

utama dalam sebuah novel, mungkin saja lebih dari seorang, walau kadar 

keutamaannya tak (selalu) sama. Keutamaan mereka ditentukan oleh dominasi, 

banyaknya penceritaan, dan pengaruhnya terhadap perkembangan plot secara 

keseluruhan (Nurgiyantoro 2007:177). 

Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap 

sekelompok manusia dari kehidupan nyata, tokoh cerita dapat dibedakan ke 
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dalam tokoh tipikal (typical character) dan tokoh netral (neutral character). 

Tokoh tipikal adalah tokoh-tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan 

individualitasnya, dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau 

kebangsaannya, atau sesuatu yang lain yang lebih bersifat mewakili. Tokoh 

tipikal merupakan penggambaran, pencerminan, atau penunjukan terhadap 

orang, atau sekelompok orang yang terikat dalam sebuah lembaga, atau seorang 

individu sebagai bagian dari suatu lembaga, yang ada di dunia nyata. Sedangkan 

tokoh netral adalah tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. Ia 

hadir semata-mata demi cerita, atau bahkan dialah sebenarnya yang empunya 

cerita, pelaku cerita, dan yang diceritakan (Altenbernd dan Lewis dalam 

Nurgiyantoro 2007:190-191). 

2.4 Teknik Pelukisan  Tokoh 

Menurut Nurgiyantoro (2007:195-198), ada dua macam teknik pelukisan 

tokoh yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kedua teknik 

tersebut adalah: 

1. Teknik Ekspositoris 

Teknk ekspositoris juga sering disebut sebagai teknik analisis yaitu 

pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan cara memberikan deskripsi, uraian atau 

penjelasan secara langsung. Tokoh utama cerita hadir dan dihadirkan oleh 

pengarang ke hadapan pembaca secara tidak berbelit-belit melainkan begitu saja 

dan langsung disertai deskripsi kediriannya, yang berupa sikap, sifat, watak, 

tingkah laku atau bahkan juga cirri fisiknya. 



 

 

18

Kelebihan dari teknik ini adalah pelukisan tokoh bersifat sederhana 

dan cenderung ekonomis. Pengarang dengan cepat dan singkat dapat 

mendeskripsikan  kedirian tokoh ceritanya. 

Kelemahan dari teknik ekspositoris adalah pembaca akan dengan 

mudah memahami kedirian tokoh tanpa harus menafsirkan sendiri dengan 

kemungkinan kurang tepat. Pembaca seolah-olah kurang di dorong dan 

diberi kesempatan, kurang di tuntut secara aktif untuk memberikan 

tanggapan secara imajinatif terhadap tokoh cerita sesuai dengan 

pemahamannya terhadap tokoh cerita sesuai dengan pemahamannya 

terhadap cerita dan persepsinya terhadap sifat-sifatkemanusiaan 

sebagaimana halnya yang sering dilakukan pada orang-orang yang 

dijumpainya di dunia nyata. Kelemahan lain dari teknik ini adalah 

penuturannya yang bersifat mekanis dan kurang alami. Artinya, dalam 

realitas kehidupannya tidak di temui deskripsi kedirian seseoranng yang 

sedemikian lengkap dan pasti. 

2. Teknik Dramatik 

Dengan teknik ini penulis dalam menampilkan tokoh dilakukan 

secara tidak langsung. Artinya, pengarang tidak mendeskripsikan secara 

eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku tokoh, pengarang membiarkan 

para tokoh cerita untuk menunjukkan kekeliruannya sendiri melalui 

berbagai aktivitas yang dilakukan, baik secara verbal maupun non verbal 

lewat tindakan atau tigkah laku dan juga peristiwa yang terjadi. 



 

 

19

Kelebihan dari teknik ini adalah cerita akan menjadi efektif, 

berfungsi ganda, dan sekaligus menunjukkan keterkaitan yang erat antara 

berbagai unsure fiksi. Sifat kedirian tokoh tidak dideskripsikan secara jelas 

dan lengkap. Oleh karena itu pembaca dituntun untuk dapat menafsirkan 

sendiri. Sifat dan teknik ini adalah lebih sesuai dengan kehidupan nyata. 

Adanya kebebasan pembaca untuk mendeskripsikan sendiri sifat-

sifat tokoh cerita, di samping merupakan kelebihannya di atas, sekaligus 

juga dipandang sebagai kelemahannya. Kemungkinan adanya salah tafsir, 

salah paham, atau tidak paham, salah penilaian, peluangnya cukup besar. 

Kelemahan lain adalah sifat uang yang tidak ekonomis. Pelukisan kedirian 

seorang tokoh memerlukan banyak kata diberbagai kesempatan dengan 

berbagai bentuk yang relatife cukup panjang. 

Menurut Nurgiyantoro (2007:201-210), penampilan tokoh secara 

dramatik dapat dilakukan dengan sejumlah teknik. Dalam sejumlah karya 

fiksi, biasanya pengarang mempergunakan berbagai teknik itu secara 

bergantian dan saling mengisi, walau ada perbedaan frekuensi penggunaan 

masing-masing teknik. Mungkin satu atau dua teknik yang sering 

dipergunakan bergantung selera kesaksian masing-masing pengarang. 

Berbagai teknik yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Cakapan 

Percakapan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh cerita biasanya juga 

dimaksudkan untuk menggambarkan sifat-sifat tokoh yang bersangkutan. 
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Bentuk percakapan dalam sebuah karya sastra fiksi, khususnya novel, 

umumnya cukup banyak, baik percakapan yang pendek maupun (agak) 

panjak. Tidak semua percakapan memang mencerminkan kedirian tokoh, 

atau paling tidak, tidak semudah untuk menafsirkan sebagai demikian. 

Namun, seperti yang telah dikemukakan di atas, percakapan yang baik, 

yang efektif, yang lebih fungsional adalah yang menunjukkan 

perkembangan plot dan sekaligus mencerminkan sifat kedirian tokoh 

pelakunya. 

2. Teknik Tingkah Laku 

Jika teknik cakapan dimaksudkan untuk menunjukkan tingkah laku 

verbal yang berwujud kata-kata para tokoh. Teknik tingkah laku 

menyarankan kepada tindakan yang bersifat nonverbal, fisik. Apa yang 

dilakukan orang dalam wujud tindakan dan tingkah laku, atau yang sering 

disebut dengan reaksi tanggapan, sifat, dan sikap yang mencerminkan 

sifat-sifat kediriannya. Namun, dalam sebuah karya fiksi, kadang tampak 

ada tindakan dan tingkah laku tokoh bersifat netral, yang menggambarkan 

sifat kediriannya, kalaupun hal itu merupakan penggambaran sifat-sifat 

tokoh, ia terlihat samar sekali. 

3. Teknik Pikiran dan Perasaan 

Bagaimana keadaan dan jalan pikiran serta perasaan, apa yang 

melintas di dalam pikiran, perasaan, serta apa yang (sering) dipikirkan dan 

dirasakan oleh tokoh, dalam banyak hal akan mencerminkan sifat-sifat 

kediriannya juga. Perbuatan dan kata-kata merupakan perwujudan konkrit 
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tingkah laku, pikiran dan perasaan. Dalam sebuah karya fiksi, keadaan 

tersebut akan lain. Karena karya itu merupakan suatu bentuk yang di 

sengaja dikreasikan dan disiasati oleh pengarang, maka jika terjadi kepura-

puraan tingkah laku yang tidak sesuai dengan pikiran dan hatinya, hal itu 

akan diberitahukan kepada pembaca. Dengan demikian, pembaca menjadi 

tahu. Bahkan lebih dari itu, pembaca justru akan dapat menafsirkan sifat-

sifat kedirian tokoh itu berdasarkan pikiran dan perasaan itu. 

4. Teknik arus kesadaran 

Teknik kesadaran (stream of consiousness) berkaitan erat dengan 

teknik pikiran dan perasaan. Keduanya tidak bisa dibedakan secara pisah, 

bahkan mungkin dianggap sama karena sama-sama menggambarkan 

perilaku tokoh. Teknik arus kesadaran merupakan sebuah teknik narasi 

yang berusaha menangkap pandangan dan aliran proses mental tokoh, 

bagaimana tanggapan, perasaan, ingatan, harapan dan asosiasi-asosiasi 

acak. Abram (dalam Nurgiyantoro 2007:206). 

5. Teknik Reaksi Tokoh 

Teknik reaksi tokoh dimaksudkan sebagai reaksi tokoh terhadap 

suatu kejadian, masalah, keadaan, kata dan sikap, tingkah laku orang lain, 

dan sebagainya yang berupa “rangsang” dari luar diri tokoh yang 

bersangkutan. Bagaimana reaksi tokoh terhadap hal-hal tersebut dapat 

dipandang sebagai suatu penampilan yang mencerminkan sifat dirinya. 
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6. Teknik Reaksi Tokoh Lain 

Reaksi tokoh (tokoh) lain dimaksud sebagai reaksi yang diberikan 

oleh tokoh lain terhadap tokoh utama, atau tokoh yang dipelajari 

kediriannya, yang berupa pandangan, pendapat sikap, komentar, dan lain-

lain. Reaksi tokoh lain juga merupakan tehnik pertokohan untuk 

menginformasikan kedirian tokoh terhadap pembaca. 

7. Teknik Pelukisan Latar 

Suasana latar sekitar tokoh juga sering dipakai untuk melukiskan 

kediriannya. Pelukisan suasana latar dapat lebih mengistilahkan sifat 

kedirian tokoh seperti yang telah diungkap dengan berbagai tehnik yang 

lain. Keadaan latar tentu, memang dapat menimblkan kesan yang tertentu 

pula dipihak pembaca. Suasana rumah yang bersih, teratur tetapi tidak ada 

barang yang mengganggu pandangan akan menumbulkan kesan bahwa 

pemilik rumah itu orang yang cinta kebersihan. Sebaliknya rumah yang 

kotor, jorok dan tidak teratur member kesan kepada pemiliknya yang 

kurang lebih sama dengan keadaannya itu. Dengan demikian pelukisan 

keadaan tokoh yang tepat akan mampu mendukung tehnik pertokohan 

secara kuat walau latar belakang itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu 

yang berada diluar kedirian tokoh. 

8. Teknik Pelukisan Fisik 

Kedaan fisik seseorang sering berkaitan ddengan kejiwaannya, atau 

paling tidak pengarang sengaja mencari dan memperhubungkan adanya 

keterkaitan itu. Misalnya bibir tipis mengarah pada sifat criwis dan bawel, 
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rambut lurus menyaran pada sifat mengalah, pandangan mata tajam, 

hidung agak mendongak, dan lain-lain yang dapat mengarah pada sifat 

tertentu. Tentu hal tersebut berkait dengan pandangan masyarakat yang 

bersangkutan. 

Menurut Baribin (1985:57) ada dua cara pelukisan perwatakan 

dalam prosa fiksi, yaitu secara analitik langsung memaparkan tentang 

watak atau karakter tokoh. Pengarang langsung menyebutkan bahwa watak 

tokoh tersebut keras hati, keras kepala, penyayang dan sebagainya. 

Sedangkan secara dramatik maksudnya penggambaran watak tokoh yang 

tidak diceritakan secara langsung, tetapi melalui (1) Pikiran nam tokoh. (2) 

Penggambaran fisik atau postir tubuh, cara berpakaian tingkah laku 

terhadap tokoh lain dan lingkungannya. (3) Dialog yaitu tokoh yang 

bersangkutan atau interaksinya dengan tokoh lain. 

Menurut Suharianto (2005:21) sebaliknya apabila pengarang secara 

tersamar, dalam memberitahukan wujud atau keadaan tokoh ceritanya, 

maka dikatakan pelukisan tokoh sebagai tidak langsung, yaitu dengan cara 

sebagai berikut.  

1) Dengan melukiskan keadaan kamar atau tempat tinggalnya, cara 

berpakaian, cara berbicaranya dan sebagainya. Lewat pelukisan 

tersebut pembaca dapat membayangkan wujud tokoh apakah dia 

seorang tokoh yang rajin, sopan atau kurang ajar dan sebagainya. 
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2) Dengan melukiskan sikap tokoh dan menanggapi suatu kejadian atau 

peristiwa dan sebagainya. Melalui cara ini pembaca dapat mengetahui 

apakah tokoh cerita tersebut seorang yang berpendidikan, acuh tak 

acuh, yang besar rasa kemanusiaannya atau tidak, dam sebagainya. 

3) Dengan melukiskan bagaimana tanggapan tokoh-tokoh lain dalam 

cerita bersangkutan. 

Menurut Luxemburg (1989:171) ada dua cara pelukisan watak 

dalam menikmati sebuah karya sastra yaitu secara eksplisit, watak seorang 

tokoh dapat dilukiskan oleh komentator seorang pelaku lain. Seorang 

tokoh juga dapat melukiskan wataknya sendiri, misalnya dalam sebuah 

monolog. Sedangkan secara implisit, pelukisan ini terjadi lewat perbuatan 

dan ucapan, dan sebetulnya lebih penting daripada pelukisan secara 

eksplisit. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa perwatakan merupakan penggambaran tokoh 

dengan karakternya yang diwujudkan dengan cara langsung dan tidak 

langsung. Secara langsung berarti pengarang langsung mengungkapkan 

watak tokoh dalam ceritanya. Sedangkan secara tidak langsung, pengarang 

hanya menampilkan pikiran-pikiran, ide-ide pandangan hidup, perbuatan, 

keadaan dan ucapan-ucapan dalam sebuah cerita, dengan demikian 

penggambaran watak secara tidak langsung berarti pembacalah yang 

menyimpulkan watak tokoh dalam ceritanya yang dibacanya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif.  Pendekatan objektif 

adalah pendekatan yang mengutamakan karya sastra sebagai struktur yang 

otonom, sehingga dalam menelaah karya sastra tersebut mendasar pada teks itu 

sendiri. Pendekatan objektif digunakan untuk mengetahui runtutan peristiwa dan 

hubungan sebab akibat di dalam sebuah karya sastra yang bersifat otonom. Fokus 

penelitian ini adalah teks, yakni cerkak mancanegara Serenada Schubert 

terjemahan Moechtar. Melalui pendekatan objektif peneliti dapat menggunakan isi 

cerita khususnya mengenai gambaran tokoh utama yang ada dalam crita cekak 

mancanegara Serenada Schubert terjemahan Moechtar.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

struktural yang mengacu pada pendeskripsian unsur tokoh dan penokohan. 

Metode ini mengkaji tentang apa yang terdapat di dalam teks. 

3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah tokoh utama dalam cerkak manca Serenada 

Schubert terjemahan Moechtar. 

Sumber data penelitian ini adalah teks dalam crita cekak manca Serenada 

Schubert terjemahan Moechtar, yang diterbitkan oleh CV. Bintang Surabaya 2003 

cetakan pertama dengan tebal buku 118 halaman. 
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Data dalam skripsi ini adalah teks-teks cerkak mancanegara. Untuk 

memudahkan penelitian ini, peneliti mengambil lima cerkak manca terjemahan 

Moechtar secara acak dengan dasar manasuka antara lain: “Ngumbara Kelunta-

lunta” karya Guy de Maupassant, “Pepesthening Takdir” karya Saki, “Sing 

Maha Kuwasa Wis Pirsa” karya Leo Tolstoy, “Penjaga Greja” karya Sommerset 

Maugham, “Topan Salju” karya A. Pushkin. Dipilihnya cerita-cerita tersebut 

karena setiap tokohnya mempunyai karakteristik watak yang beragam dan unik. 

3.3 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis struktural. 

Analisis struktural digunakan untuk meneliti subjek kajian dengan membuat 

satuan cerita yang akhirnya bisa menentukan tokoh utama dan bisa menemukan 

gambaran tokoh utama. Analisis dalam penelitian ini memfokuskan pada unsur 

tokoh dan penokohan. 

Adapun langkah awal yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan membuat satuan cerita, peran satuan cerita dalam menentukan tokoh 

utama sangat penting karena untuk mempermudah dalam menganalisis dan 

digunakan untuk memahami isi cerkak secara mendetail.  selanjutnya menentukan 

alur yang akhirnya dapat dianalisis tentang tokoh utama yang ada dalam cerita. 

Kemudian dideskripsikan dan dianalisis gambaran tokoh utama dalam cerkak 

tersebut. Metode analisi struktural digunakan untuk membongkar dan 

memaparkan dengan cermat keterkaitan semua unsur dalam karya sastra. 
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Prosedur dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Membaca lima cerita pada cerkak manca Serenada Schubert 

terjemahan Moechtar secara cermat dan berulang-ulang dengan cara 

heuristik dan hermeneutik. 

2. Membuat satuan cerita. 

3. Mencari dan menentukan tokoh utama dalam cerkak mancanegara 

Serenada Schubert terjemahan Moechtar. 

4. Mendeskripsikan tokoh utama dalam cerkak mancanegara Serenada 

Schubert terjemahan Moechtar. 

5. Menganalisis gambaran tokoh utama dalam cerkak mancanegara 

Serenada Schubert terjemahan Moechtar. 

6. Menyimpulkan hasil kajian dari bagian analisis. 
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BAB IV 

ANALISIS TOKOH UTAMA 

 DALAM CERKAK MANCANEGARA 

 SERENADA SCHUBERT TERJEMAHAN MOECHTAR 

 

Dalam bab IV ini dianalisis tokoh utama cerkak mancanegara Serenada 

Schubert terjemahan Moechtar. Tokoh dan penokohan dikaji untuk membantu 

mengetahui watak tokoh utama. Setelah itu dilakukan analisis watak tokoh utama. 

Sebelum dilakukan analisis tokoh dan penokohan dipaparkan terlebih dahulu 

satuan isi cerita atau sekuen untuk memudahkan penentuan tokoh utama. Satuan 

cerita digunakan untuk pemahaman isi cerkak secara mendetail. 

4.1 Satuan Cerita Cerkak “Ngumbara Kelunta-lunta” ( NKL) 

 Cerkak “Ngumbara kelunta-lunta” jika dibagi dalam satuan cerita sebagai 

berikut. 

1. Wong wadon bertemu aku ketika ada penggerebekan polisi. 

2. Wong wadon diselamtakan aku dari penggerebekan polisi. 

3. Wong wadon cerita dengan aku mengenai latar belakang kehidupannya. 

a) Umur enam belas tahun wong wadon bekerja di rumah sudagar 

gandum. 

b) Tuan Lerable suka dengan wong wadon.  

c) Wong wadon pacaran dengan Antoine. 

d)  Tuwan Lerable bertengkar dengan Antoine merebutkan wong wadon. 

e) Wong wadon takut, lalu kabur dari rumah tuan Lerable.  
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4. Wong wadon mengembara 

a) Wong wadon ke kota Ruen ingin mencari pekerjaan di sana. 

b) Di tengah jalan wong wadon bertemu dengan polisi. 

c) Wong wadon diperkosa polisi. 

d) Wong wadon ditinggal polisi di tengah jalan. 

5. Wong wadon terlonta-lonta. 

6. Wong wadon terjebak di tempat para PSK. 

7. Wong wadon akhirnya ikut-ikutan menjadi PSK. 

8. Wong wadon tertangkap polisi ketika ada penggrebekan. 

9. Wong wadon keluar dari penjara. 

10. Wong wadon mencari pekerjaan. 

11.  Wong wadon tidak berhasil mendapat pekerjaan karena masyarakat tahu 

kalau dia baru keluar dari penjara. 

12.  Wong wadon kembali menjadi PSK lagi. 

13. Wong wadon pergi ke Paris. 

14. Di Paris wong wadon masih tetap menjadi PSK. 

15. Di Paris hidupnya semakin merana. 

   Tokoh utama cerkak NKL dapat ditemukan dengan menganalisis pusat 

cerita. Frekuensi tampilan tokoh dalam satuan isi cerita, dengan memperhatikan 

pusat cerita dan hubungan tokoh dengan tokoh lain dalam setiap satuan isi cerita 

perlu dianalisis. Tokoh yang paling tinggi frekuensi kemunculannya dan 

hubungannya dengan tokoh lain atau sering dibicarakan pengarang dalam cerita 

itulah yang dianggap paling menonjol dan disebut sebagai tokoh utama. 
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   Untuk memudahkan analisis pusat cerita, terlebih dahulu urutan satuan isi 

cerita dikelompokkan menjadi tiga bagian (episode). Bagian pertama adalah 

episode yang berisi cerita tentang pertemuan wong wadon dengan aku, mulai 

peristiwa pertemuan mereka, dan menyelamatkan diri. Bagian ini terdiri atas dua 

satuan isi cerita. Pusat ceritanya adalah wong wadon dan aku. Dalam episode ini 

diceritakan tentang pertemuan wong wadon dengan aku ketika ada penggerebekan 

polisi di pinggir jalan (satuan cerita 1). Tanpa aku sadari ia didekati seorang 

wanita yang minta diselamatkan dari polisi, dan aku pun menolong (satuan cerita 

2). Apabila memperhatikan hubungan antar tokoh wong wadon menunjukkan 

tindakan aktif. Kehadiran tokoh aku ditunjukkan semata-mata untuk kepentingan 

cerita tokoh wong wadon selanjutnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

dalam episode ini wong wadon merupakan tokoh yang paling menonjol. 

   Bagian kedua berisi tentang perjalanan hidup wong wadon sebelum 

menjadi PSK. Bagian ini terdiri atas sepuluh satuan isi cerita. Tiga satuan isi cerita 

pusat ceritanya wong wadon dan Tuwan Larabey, tiga satuan isi cerita pusat 

ceritanya wong wadhon dengan polisi, dan empat satuan isi cerita pusat ceritanya 

hanya wong wadon. Dalam episode ini terlihat bahwa wong wadon mempunyai 

fekuensi tertinggi sebagai pusat cerita dibandinng Tuwan Larabey dan polisi, yaitu 

sepuluh kali. Sebelum menjadi PSK wong wadon pernah bekerja dengan saudagar 

gandum, karena ada pertengkaran antara saudagar dengan kekasihnya Antoine 

akhirnya wong wadon memutuskan untuk pergi dari situ. Dalam hal hubungan 

antartokoh, wong wadon juga terlihat dominan menguasai keberadaan tokoh-

tokoh lain. Godaan dan rayuan Tuwan Lerable (satuan cerita3b), percintaan 
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dengan Antoine yang hanya seumur jagung (satuan cerita 3c) dan pertemuan 

dengan polisi sampai ditinggalkan (satuan cerita 4b-4d) sepenuhnya ditujukan 

untuk kepentingn cerita tokoh wong wadon, yaitu mendukung gambaran 

penderitaan wong wadon yang hidup sebatang kara. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa dalam episode ini wong wadon juga merupakan tokoh yang 

paling menonjol. 

   Bagian ketiga, tokoh wong wadon juga masih dominan. Episode ini berisi 

cerita tentang wong wadon yang terjebak dalam dunia pelacuran. Bagian ini 

terdiri atas sebelas satuan isi cerita, kesebelas satuan isi cerita pusat ceritanya 

adalah wong wadon. Bagian ini sangat jelas memperlihatkan bahwa wong wadon 

sangat dominan sebagai pusat cerita, yaitu sebelas kali. Wong wadon hidup 

sebagai PSK dan sudah dua kali masuk penjara. Di masyarakat dia sudah 

dicemooh, ketika ia ingin mencari pekerjaan yang halal pun sangat sulit karena 

sudah pernah masuk penjara dua kali (satuan cerita 11). Anggapan masyarakat 

tentang dirinya sudah jelek. Dalam hubungan dengan tokoh-tokoh lain pun wong 

wadon terlihat sangat dominan. Kahadiran tokoh aku dengan kebaikannya, 

melindunginya, dan sebagai tempat curhat sepenuhnya demi kepentingan tokoh 

wong wadon, yaitu sebagai tempat curhat supaya tidak semua orang memandang 

dia dengan rendah karena pekerjaannya sebagai wanita penghibur. Wong wadon 

lega setelah menceritakan semua kisah hidupnya dengan aku dan setelah 

mendengar ceritanya aku merasa kasihan dan iba melihat nasibnya yang 

terjerumus dalam lembah hitam. 
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   Tiga bagian cerita itu secara keseluruhan memperlihatkan bahwa wong 

wadon merupakan tokoh yang paling menonjol, baik dillihat dari jumlah 

frekuensinya sebagai pusat cerita maupun dari intensitas hubungannya dengan 

tokoh-tokoh lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa tokoh utama cerkak NKL adalah 

wong wadon. 

Meskipun terbagi dalam tiga episode, tetapi urutan satuan isi cerita NKL 

menceritakan kisah sebelumnya. Hal itu dapat diketahui dari rangkaian hubungan 

cerita yang menceritakan kejadian sebelumnya. Cerita tidak terpotong oleh cerita 

lain yang tidak berhubungan dan tidak terpotong oleh waktu jeda yang panjang. 

Cerita tentang masa lalu tokoh wong wadon yang berkesan sudah lama, 

sebenarnya  secara langsung tetap berkaitan dengan cerita tersendiri. Terbukti 

wong wadon, secara langsung menceritakan kisah hidupnya dengan aku walaupun 

cerita itu sudah dalam waktu yang lampau.  

Cerita ini memiliki alur mundur atau flash back. Terdapat kejadian-

kejadian sebelumnya yang dialami oleh tokoh, dari peristiwa, konflik, dan 

klimaks. Di bawah ini akan dipaparkan kutipan wacana yang mengawali peristiwa 

dengan pengenalan tokoh di dalam cerkak.  Cerita ini menceritakan tentang 

kehidupan wong wadon yang berprofesi sebagai wanita penghibur pada suatu 

malam ada penggrebekan. Ia bertemu dengan aku dan akhirnya terselamatkan dari 

kejaran polisi. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan di bawah ini. 

“Oh, kula nyuwun tulung, tuwan. Panjenengan tulungi 
kula…kula sampun panjenengan tilar…”(NKL hal 17). 
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(Oh, saya minta tolong tuan. Anda tolongi saya…saya jangan 
sampai anda tinggal). 

“Aja kuwatir…”, lan dheweke langsung jawab lirih: “Oh matur 
nuwun sanget, tuwan” (NKL hal 17). 

(Jangan khawatir…”. Dan dia langsung menjawab pelan: “Oh 
terimakasih banyak, tuan). 

Kutipan di atas menunjukkan awal peristiwa pada cerita. Peristiwa itu 

terjadi ketika ada penggerebekan polisi dan wong wadon diselamatkan Aku. 

Wong wadon berterima kasih banyak pada aku. Setelah berbincang-bincang lama, 

wong wadon menceritakan kepada aku tentang latar belakang dia sebelum 

menjadi wanita penghibur. Ia terpaksa melakukan pekerjaan ini karena waktu itu 

wong wadon sudah kelaparan dan satu-satunya jalan untuk mendapatkan uang dia 

harus tidur dengan laki-laki karena pekerjaan itu sudah ada di depan mata.  

Tahap tengah cerkak muncul konflik batin yang dialami oleh wong wadon 

pada ceritanya, ketika ia sudah tidak diterima lagi di masyarakat. Hal tersebut 

dapat dibuktikan pada kutipan di bawah ini. 

“Kepeksa kula wiwit pados-pados lan mbudidaya malih kangge 
tedha kula. Kula cobi-cobi pados pedamelan, nanging boten 
saged kasil. Sebabipun boten sanes amargi kula nate mlebet 
kunjara” (NKL hal 22). 

   (Terpaksa saya mulai mencari-cari dan berusaha lagi buat makan 
saya. Saya coba-coba mencari pekerjaan, tetapi tidak berhasil. 
Sebab tidak lain karena pernah masuk penjara). 

Kutipan di atas menunjukkan konflik batin yang dialami tokoh wong 

wadon. Ia sudah berusaha mencari pekerjaan yang halal untuk merubah hidupnya, 

tetapi apa yang ia dapatkan hanya cemooh dari warga. Di dalam masyarakat ia 
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sudah tidak bisa di terima lagi, itu terbukti karena setiap mencari pekerjaan ia 

tidak berhasil sebab sudah pernah masuk penjara. 

Klimaks dari cerita ini adalah wong wadon tetap menjadi wanita penghibur 

karena itu adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa ia lakoni sekarang. Setelah 

bercerita wong wadon menawarkan kembali ajakannya pada aku. Hal tersebut 

dapat dibuktikan pada kutipan di bawah ini. 

“Dadi, eh…sampeyan emoh tenan mampir nggonku?” 

“Emoh! Ora bisa! Mau rak wes tak kandhakake ta!” 

“Nek ngono yo slamat malam wae. Ning tenan, aku trima kasih 
tenan atas pitulungan sampeyan, tanpa rasa gething lan lara ati” 
(NKL hal 24). 

 (Jadi, eh…anda tidak sungguh-sungguh tidak mau mampir 
tempatku?” 

“Tidak! Tidak bisa! Tadi kan aku sudah bilang to!” 

“Kalau begitu ya selamat malam aja. Tapi bener, aku terimakasih 
atas pertolongan anda, tanpa rasa benci dan sakit hati). 

Jadi akhir dari cerita ini adalah perpisahan antara wong wadon dan aku. 

Wong wadon masih saja tetap menjadi wanita penghibur. Ia meninggalkan aku 

dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menolong dan mau 

mendengarkan ceritanya. 

Dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa cerkak NKL mempunyai 

alur mundur atau flash back, dengan hubungan sebab akibat yaitu wong wadon 

menjadi PSK karena terjebak dalam dunia hitam dan ia terpaksa melakukan 

pekerjaan itu demi sesuap nasi dan tidak ada pilihan lain. Ia melihat pekerjaan itu 

cepat menghasilkan uang karena pada saat itu wong wadon sudah kelaparan. 
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Setelah bertemu aku wong wadon menceritakan semua kisah hidupnya. 

Kenyataan hanya wong wadon yang mempunyai alur, yang lain hanya dihadirkan 

untuk kepentingan tokoh Wong wadon. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa cerkak tersebut beralur mundur atau flash back, dan memperlihatkan pola 

cerita yang terpusat pada tokoh wong wadon. 

   Latar belakang tokoh wong wadon dapat dipaparkan melalui status sosial. 

Dalam hal status sosial, sepanjang tokoh wong wadon ditampilkan sebagai PSK 

yang dalam masysarakat pekerjaan itu adalah pekerjaan yang hina. Sebelum 

menjadi PSK ia adalah gadis baik-baik yang bekerja di rumah sodagar gandum. 

Karena ada sesuatu hal ia meninggalkan pekerjaannya, ia berniat mengembara 

keluar kota, tetapi nasib tidak berpihak padanya. Wong wadon terperangkap 

dalam lingkungan para pelacur. Dia harus ikut-ikutan melacur untuk membiayai 

hidupnya. Ia tidak mempunyai pilihan lain. Di masyarakat ia sudah dicemooh 

sebagai wanita yang tidak bertata, sudah masuk penjara dua kali dan bekerja 

sebagai wanita penghibur. Namun jika boleh memilih ia tidak ingin melekoni 

pekerjaannya sebagai wanita penghibur, sudah berkali-kali ia mencoba mencari 

pekerjaan yang layak namun selalu gagal. 

   Gambaran fisik wong wadon diungkap secara langsung melalui penilaian 

tokoh aku. Tokoh aku menilai bahwa tokoh wong wadon masih muda, umurnya 

belum genap duapuluh tahun, dan keadaan tubuh yang sudah layu tidak sesegar 

gadis-gadis seusianya. Hal itu diungkapkan tokoh aku dalam kutipan di bawah ini. 
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   “Wong Wadon mau dak sawang. Isih enom. Senajan miturut 
taksiranku umure during nganti jangkep rongpuluh taun, nanging 
katone wis layu…” (NKL hal 17). 

   (Perempuan itu kupandangi. Masih muda. Walaupun menurut 
perkiraanku umurnya belum genap dupuluh tahun, tetapi 
kelihatan sudah layu).  

   Gambaran lahiriah wong wadon yang tidak menarik tetapi banyak dicari 

laki-laki, karena pekerjaannya sebagai wanita penghibur. Badan wong wadon 

sudah tidak segar seperti gadis-gadis seumuranny, ia sudah kelihatan layu. Risiko 

pekerjaan sebagai wanita penghibur sangat berat selain dicemooh di masyarakat, 

juga berdampak negatife bagi dirinya dan kesehatan tubuhnya. Ia gampang 

terkena penyakit dan proporsi tubuhnya cepat berubah menjadi tidak lebih baik. 

   Dari segi perasaan, wong wadon mempunyai sifat mudah bersedih atau 

cengeng. Hal itu ditafsirkan ketika ia ingin mengajak aku tetapi ditolak dan diusir. 

Walaupun dia seorang wanita penghibur ia masih punya perasaan yang cengeng, 

ia ingin seperti gadis-gadis lainnya ingin disayangi dan diperhatikan. Contoh lain 

yang menunjukkan sifat cengengnya yaitu ketika ia ditinggalkan polisi ditengah 

jalan. Wong wadon menangis karena polisi itu sungguh kejam setelah ditiduri ia 

ditinggalkan begitu saja. Kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan kutipan 

dibawah ini. 

   “Sakawit katone dheweke kaya arep nesu, nanging dumadakan 
malah wiwit sengruk-senggruk nangis” (NKL hal17).   

   (Awalnya kelihatan seperti ingin ngambek, tetapi mendadak 
malah menangis tersedu-sedu).  

   “Kula kendel, linggih ing kalen garing pinggir margi, kaliyan 
nangis. Eluh kula dleweran boten kula paelu” (NKL hal 20). 
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   (Aku terdiam, duduk diselokan kering tepi jalan, sembari 
menangis. Eluhku menetes tapi tidak saya pedulikan). 

   Kutipan diatas menunjukkan bahwa ia mempunyai watak yang cengeng. 

Sifat cengeng memang sudah wajar dimiliki seorang perempuan. Kebanyakan 

masyarakat memandang wanita penghibur tidak mempunyai perasaan dan hati 

nurani, itu salah karena wanita penghibur juga manusia biasa yang mempunyai 

perasaan. 

   Walaupun sebagai wanita penghibur ia juga masih mempunyai harga diri 

di depan orang yang dihormatinya. Ia masih bisa  menjaga diri dari godaan 

juragannya yaitu tuwan Lerable. Ketika ia akan dirangkul tuwan Lerable ia 

menolak dan untungnya tuwan itu bisa menerima. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dalam kutipan di bawah ini. 

   “Nanging satunggaling dinten, saestu, piyambakipun badhe 
ngrangkul kula, nalika pinuju wonten pawon. Kula nulak 
mertahanaken dhiri. Lan piyambakipun mundur”(NKL hal 18). 

   (tetapi pada suatu hari, benar, ia mau merangkul saya, ketika 
berada di dapur. Saya menolak mempertahankan diri. Dan iapun 
mundur). 

   Kutipan diatas menunjukkan bahwa wong wadon juga masih mempunyai 

harga diri yang tinggi. Sebagai wanita ia tidak gampang dilecehkan oleh laki-laki. 

Dari perkataannya itu ia juga menghormati tuwan Lerable sebagai juragannya. 

   Dari segi kejiwaanny wong wadon mempunyai sifat yang mudah panik. 

Hal itu terbukti ketika ia bertemu dengan polisi dalam perjalanannya ke kota 

Ruen. Wong wadon panik setengah mati dan ia ketakutan melihat polisi itu. Hal 

itu terbukti dalam kutipan dibawah ini. 
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   “Dumadakan kula miring suwanten kethopraking suku-suku 
kapal ing wingking kula. Kula noleh. Polisi! Wadhuh…erah kula 
sakala kados njendhel raosipun, ngantos kula kinten badhe 
semaput” (NKL hal 19).  

   (Mendadak saya mendengar suara jalannya kaki-kaki kapal di 
belakang saya. Saya menengok. Polisi! Waduh…perasaan saya 
seketika kaget, sampai saya kira akan pingsan). 

   Kutipan di atas menunjukkan kepanikan wong wadon ketika ada dua polisi 

yang tiba-tiba datang. Wong wadon takut kalau kedua polisi itu akan 

menangkapnya. Tetapi dugaan wong wadon salah, ternyata polisi itu tidak tahu 

apa-apa dan hanya kebetulan lewat jalan situ. Saking takutnya dia masih gugup 

ketika ditanya polisi. Hal ini terbukti pada kutipan di bawah ini. 

   “Oh, Tuwan, jantung kula gedebag-gedebug kados badhe copot-
copota raosipun, ngantos kula kados-kados bisu boten saged 
gineman malih. Batos kula: sida ketangkep tenan awakku saiki!” 
(19-20). 

   (Oh, Tuwan, jantungku deg-degan seperti mau copot rasanya, 
rasa-rasanya bisu tidak bisa berkata lagi, dalam hati saya: jadi 
tertangkap beneran aku ini).  

   Kutipan di atas menunjukkan bahwa saking gugupnya wong wadon 

hampir tidak bisa bicara. Ia masih dihantui rasa takut dengan kejadian di rumah 

Tuan Lerable. Wong wadon gampang panik kalau menghadapi masalah. Kedua 

kutipan diatas sebagai bukti bahwa wong wadon mudah panik. 

   Dalam menghadapi cobaan wong wadon selalu lari dari masalah. Ia tidak 

mau berurusan panjang dengan masalah itu. Hal ini terbukti ketika peristiwa 

pertengkaran antara Lerable dengan Antoine, wong wadon meninggalkan rumah 

sudagar gandum itu supaya tidak dilibatkan dalam pertengkaran itu, padahal 
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Lerable dan Antoin bertengkar gara-gara merebutkan dia. Hal ini terbukti pada 

kutipan di bawah ini. 

   “Niyatipun tuwan Lerable, Antoine badhe dipun pejahi. Tiyang 
kalih tukaran, gelut, lan kursi wadhah toya sarta barang-barang 
sanesipun sedaya dipun dadosaken “gaman” kangge nyerang 
lawanipun. Nanging kula malah boten peduli. Barang-barang 
gadhahan kula, kula ringkesi, kula lebetakan koper alit, lan kula 
mandhap terus nggeblas, minggat saking griya ngriku” (NKL hal 
18). 

   (Niyatnya tuan Lerable, Antoine mau dibunuh. Kedua orang itu 
bertengkar, bergelut, dan kursi tempat air serta barang-barang 
lainnya semua dijadikan “senjata” buat menyerang lawannya. 
Tetapi saya malah tidak peduli. Barang-barang kepunyaan saya, 
saya rapikan, saya masukkan koper kecil, dan turun terus bablas, 
kabur dari rumah itu).  

   Kutipan kalimat yang berbunyi “barang-barang gadhahan kula, kula 

ringkesi, kula lebetaken koper alit, lan kula mandhap terus nggeblas, minggat 

saking griya ngriku”  menunjukkan bahwa wong wadon lari dari masalah dan 

tidak mau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak mau dilibatkan dalam 

pertengkaran itu. Dia tidak mau mengambil resiko apapun oleh sebab itu wong 

wadon mengambil keputusan untuk pergi dari rumah juragan gandum itu. 

   Wong wadon juga mempunyai sifat optimis yang tinggi. Ia percaya bahwa 

di kota Ruen nanti ia akan menemukan tempat persembunyian yang aman. 

Padahal sebelumnya ia belum pernah kesana dan tidak tahu keadaan disana. Di 

Ruen dia tidak mempunyai sanak saudara, ia optimis kalau di sana hidupnya nanti 

akan tenang dan mendapat pekerjaan yang baru. Hal ini terbukti pada kutipan di 

bawah ini. 

   “Dumugi Ruen mangke kula ngerem-remi badan kula piyambak 
boten badhe angel pados pandhelikan” (NKL hal 18).  
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   (Sampai di Ruen nanti saya menyenangkan tubuh saya sendiri tidak 
akan sulit mencari tempat persembunyian di sana). 

     Kutipan kalimat “boten badhe angel pados pandhelikan” menunjukkan 

bahwa wong wadon mempunyai sifat yang optimis, walaupun dia belum tahu 

dimana nanti ia tinggal.sikap optimisnya itu membuat wong wadon tidak pernah 

putus asa dalam pengambaraannya. Ia tidak mudah menyerah dalam menghadapi 

cobaan. Dengan berbagai macam cara ia lalui. Hal itu dalam di lihat dalam 

kutipan di bawah ini. 

 “Oh ing kawontenan ingkang makaten wau kados-kados sampun 
boten wonten pangajeng-ajeng menapa kangge kula. Mila 
senajan kados punapa kemawon keselipun badan kula lan 
luwenipun padharan kula, kula lajeng mlampah malih sauruting 
margi” (NKL hal 21).  

   (Oh dikeadaan yang begini tadi seperti sudah tidak ada harapan 
lagi buat saya. Maka meskipun seperti apa capeknya tubuh saya 
dan laparnya perut saya, saya lalu berjalan lagi sepanjang jalan). 

   Kutipan di atas menunjukkan bahwa meskipun lelah dan lapar menyerang 

wong wadon tetap semangat meneruskan perjalanannya yang tanpa tujuan. Ia 

tidak menyerah begitu saja. Ia yakin dan percaya bahwa semua itu pasti ada jalan 

keluarnya. Ia selalu bangkit, dan tetap berusaha.  

   Sifat tidak mudah menyerah lainnya yang dimiliki wong wadon yaitu 

ketika ia baru keluar dari penjara dan berusaha mencari pekerjaan lain selain 

sebagi wanita penghibur. Tetapi dalam usahanya itu ia tidak membuahkan hasil. Ia 

sudah di cela di masyarakat, karena sudah pernah masuk penjara dan pernah 

menjadi wanita penghibur. Hal tersebut dapat dibuktikan lewat kutipan berikut ini. 

   “Kepeksa kula wiwit pados-pados lan mbudidaya malih kangge 
tedha kula. Kula cobi-cobi pados padamelan, nanging boten 
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saged kasil. Sebabipun boten sanes amargi kukla nate mlebet 
kunjara” (NKL hal 22). 

   (Terpaksa saya mulai mencari-cari dan berusaha lagi buat makan 
saya. Saya coba-coba mencari pekerjaan, tetapi tidak berhasil. 
Sebab tidak lain karena pernah masuk penjara). 

   Kutipan diatas menunjukkan bahwa ia tidak mudah menyerah, ia sudah 

mempunyai niat baik untuk menjadi wanita baik-baik tetapi namanya sudah 

terlanjur jelek di mata masyarakat. Sifat tidak mudah menyerah yang dimiliki 

seseorang kadanng berdampak baik dan kadang pula juga ada yang 

mengecewakan. Seperti yang dialami tokoh wong wadon sifat tidak mudah 

menyerah yang ia miliki ternyata mendapatkan hasil yang mengecewakan. 

   Wong wadon juga memiliki sifat yang mudah terpengaruh oleh linkungan. 

Dalam cerita dipaparkan bahwa asal mula wong wadon menjadi wanita penghibur 

adalah ketika dalam perjalanannya ia terjebak dalam perkumpulan para PSK. Ia 

melihat para wanita penghibur dengan mudahnya mencari uang. Pada waktu itu 

keadaannya sangat bingung dengan tubuh yang capek, lapar, dan haus, ia ingin 

makan tetapi tidak punya uang. Akhirnya tanpa ada pilihan lain dan sangat 

terpaksa ia pun ikut-ikutan mencadi wanita penghibur. Hal itu digambarkan secara 

dramatik oleh pengarang pada kutipan di bawah ini. 

   “Wusana kula mlebet lurung alit ingkang wonten tiyangipun estri 
sawatawis, sami ngadeg kaliyan nyeluki saben wonten tiyang 
jaler langkung. Astaga, tuwan, yen dhiri kita sampun dumugi 
semanten tebihipun, badhe menapa? Menapa kemawon ingkang 
saged kita lampahi, inggih mesthi badhe kita tindakaken. Lan 
kula kados dene tiyang-tiyang estri wau, ugi wiwit tumut celuk-
celuk tiyang jaler ingkang langkung” (NKL hal 21). 

   (“tiba-tiba saya masuk gang kecil yang perempuan-perempuan, 
pada berdiri sembari memanggil pria yang lewat. Astaga, tuan, 
kalau kita sampai begitu jauhnya, mau apa lagi? Apa saja yang 
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bisa kita jalani, mesti akan kita lakukan. Dan saya seperti para 
perempuan lainnya, juga mulai memanggil-manggil pria yang 
lewat”). 

   Pada kutipan diatas yang berbunyi “lan kula kados dene tiyang-tiyang 

estri wau, ugi wiwit tumut celuk-celuk tiyang jaler ingkang langkung”, 

menunjukkan bahwa wong wadon mempunyai sifat yang mudah terpengaruh 

dengan lingkungan ada keadaan di sekitarnya. Ia mudah terpengaruh karena suatu 

keadaan yang mendesak.    

 Dalam cerkak NKL gambaran ruang yang dipakai sebagian besar adalah 

ruang terbuka daripada ruang tertutup, karena ruang tertutup hanya di gunakan 

pada penceritaan latar belakang wong wadon sebelum menjadi wanita penghibur. 

Ruang terbuka yang dipakai adlah jalan, tokoh wong wadon sering berada di jalan 

daripada diruangan.sedang ruang tertutup yang dipakai dalam cerita ini adalah 

rumah, dapur, kamar, dan penjara. Selain itu juga ada gambaran detail ruang, 

seperti meja, kursi, dan tempat air. Akan tetapi, gambaran ruang dan seluruh detil 

yang ada di dalamny itu tidak semuanya memperlihatkan kaitan erat dengan 

ditafsirkan berperan memperjelas gambaran tokoh wong wadon.  

Analisis terhadap ruang dan detail-detail ruang itu dapat dilakukan 

melalui dua cara. Pertama, secara langsung menafsirkan gambaran tokoh wong 

wadon dari keadaan ruang dan detail-detailnya. Kedua, menafsirkan gambaran 

tokoh wong wadon berdasarkan cara dia memperlakukan atau berhubungan 

dengan ruang detil-detilnya itu. Gambaran seluruh ruang dan seluruh detil yang 

ada di dalamnya secara umum menandakan bahwa wong wadon memiliki selera 

yang rendah. 
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Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan indikasi-indikasi bahwa hidup 

wong wadon sering berada di jalan. Sebagai wanita penghibur dalam mencari 

target sasarannya ia nongkrong di jalan. Selain itu sebelum menjadi wanita 

penghibur ia cukup lama melakkukan perjalanan jaug ke kota Ruen. Di jalan ia 

sering melakukan aktivitas dan berhubungan dengan orang-orang lain, seperti para 

teman seprofesinya dan para pria yang menjadi langganannya, sebagaimana 

tergambar dalam kutipan dibawah ini. 

“Wusana kula mlebet lurung alit ingkang wonten tiyangipun estri 
sawatawis, sami ngadeg kaliyan nyeluki saben wonten tiyang 
jaler langkung. Astaga, tuwan, yen dhiri kita sampun dumugi 
semanten tebihipun, badhe menapa? Menapa kemawon ingkang 
saged kita lampahi, inggih mesthi badhe kita tindakaken. Lan 
kula kados dene tiyang-tiyang estri wau, ugi wiwit tumut celuk-
celuk tiyang jaler ingkang langkung” (NKL hal 21).   

   (“Tiba-tiba saya masuk gang kecil yang perempuan-perempuan, 
pada berdiri sembari memanggil pria yang lewat. Astaga, tuan, 
kalau kita sampai begitu jauhnya, mau apa lagi? Apa saja yang 
bisa kita jalani, mesti akan kita lakukan. Dan saya seperti para 
perempuan lainnya, juga mulai memanggil-manggil pria yang 
lewat”). 

   Contoh lain yang menunjukkan bahwa wong wadon lebih sering 

berada di jalan karena pekerjaannya. 

   “Kula mengangge kados limrahipun wanita-wanita pengsuh lare-
lare balita ingkang nembe mantuk saking peken lan mlampah 
sauruting margi, pados tiyang-tiyang ingkang sakinten saged 
nyukani asil. Oh, sekedap kemewon kula sampun saged 
nyumerepi tiyang-tiyang jaler ingkang makaten wau” (NKL hal 
23). 

   (“Saya memakai seperti layaknya wanita-wanita pengasuh anak-
anak balita yang baru saja pulang dari pasar dan berjalan 
sepanjang jalan, mencari orang-orang yang sekiranya bisa 
member saya hasil. Oh, sebentar saja saya sudah bisa melihat 
orang-orang lelaki yang seperti itu”). 
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   Contoh-contoh di atas memperlihatkan hubungan yang erat antara tokoh 

wong wadon dengan jalanan. Jalan seolah-olah yang membuatnya bisa bertahan 

hidup, karena dari dari jalan ia memperoleh penghasilan. 

  Secara keseluruhan, analisis di atas dapat mempertegas bahwa tokoh 

utama dalam cerkak NKL adalah wong wadon. Dengan menganalisis tindakan 

tokoh (action), cara berpikir dan gaya hidup (manner of tought and life), 

kebiasaan (habits), perasaan (emotion), keinginan (desires) dan naluri tokoh 

(instincts) maka dapat ditemukan watak tokoh wong wadon adalah mudah terharu 

hal ini dilukiskan bahwa tokoh wong wadon sering menangis, lari dari masalah 

jika ada persoalan, mudah panik jika menghadapi sesuatu, tidak mudah menyerah 

dalam menghadapi cobaan, dan mudah terpengaruh pada lingkungan di 

sekitarnya. Ada satu sifat yang asing dimiliki para wanita penghibur yaitu 

menjaga harga diri, tetapi sifat seperti itu masih dimiliki oleh tokoh wong wadon 

sebelum ia menjadi wanita penghibur. Jadi bisa disimpulkan bahwa watak tokoh 

wong wadon adalah mudah terharu, lari dari masalah, mudah panik, mudah 

terpengaruh, tidak mudah menyerah dan menjaga harga diri.  

4.2 Satuan cerita cerkak “Pepesthening Takdir” (PT) 

Cerkak “Pepesthening Takdir” jika dibagi dalam satuan cerita sebagai berikut. 

1. Martin Stoner hidupnya terlonta-lonta. 

2. Martin Stoner setiap hari hidup di jalan. 

3. Martin Stoner menyamar. 

a) George mengira Martin Stoner adalah tuan muda Tom. 
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b) Martin Stoner menyamar menjadi tuan muda Tom. 

c) Martin Stoner mengikuti jalannya nasib begitu saja. 

d) George menyiapkan semua kebutuhan Martin Stoner. 

e) Martin Stoner mendapat kesempatan jadi oranng kaya. 

f) Martin Stoner hidup enak, yang sebelumnya belum pernah ia rasakan. 

g) Martin Stoner mencari informasi tentanng Tuan muda Tom. 

h) Martin Stoner tidak mendapat informasi apa-apa dari George. 

i) Martin Stoner menemukan foto yang mirip dirinya yaiku fotonya 

Tuanmuda Tom. 

j) Martin Stoner tahu kalau Tom dibenci warga dan bibinya. 

k) Tom pernah membuat kesalahan yang tidak diketahui Martin Stoner. 

l) Martin Stoner khawatir tiba-tiba tuan muda Tom kembali ke rumah itu. 

4. Michael Ley musuh Tom datang untuk balas dendam. 

a) George menyuruh Martin Stoner supaya bersembunyi dan 

meninggalkan rumah. 

b) Martin Stoner pergi dari rumah itu. 

c) Martin Stoner di kasih uang wanita yang dianggap bibinya. 

5. Martin Stoner meninggalkan rumah itu. 

6. Martin Stoner bahagia dan lega akhirnya bisa keluar dari rumah itu. 

7. Martin Stoner tidak perlu menyamar lagi. 

8. Martin Stoner ditembak  Michael Ley karena dikira dia adalah Tom. 

   Tokoh utama cerkak “Pepesthening Takdir” dapat ditemukan dengan cara 

menganalisis pusat cerita. Frekuensi tampilan tokoh dalam satuan isi cerita dengan 
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memperhatikan pusat cerita dan hubungan tokoh dengan tokoh lain dalam setiap 

satuan isi cerita perlu dianalisis. Tokoh yang paling tinggi frekuensi 

kemunculannya dan hubungannya dengan tokoh lain atau sering dibicarakan 

pengarang dalam cerita itulah yang dianggap paling menonjol dan disebut sebagai 

tokoh utama. 

Untuk memudahkan analisis pusat cerita, terlebih dahulu urutan satuan isi 

cerita dikelompokkan menjadi dua bagian (episode). Bagian pertama adalah 

episode yang berisi cerita tentang pengembaraan Martin Stoner sampai 

penyamarannya sebagai tuan muda Tom. Bagian ini terdiri atas lima satuan isi 

cerita: dua satuan isi cerita pusat ceritanya adalah tentang pengembaraan Martin 

Stoner, satu satuan isi cerita pusat ceritanya adalah Tom dan George dan dua 

satuan isi cerita pusat ceritanya penyamaran sebagai tuanmuda Tom. Dalam 

episode ini terllihat bahwa Martin Stoner mempunyai frekuensi tertinggi sebagai 

pusat cerita dibanding George, yaitu lima kali. Apabila melihat hubungan antar 

tokoh Martin Stoner hanya berhubungan dengan George, Michael dan penduduk 

desa. Kehadiaran George ditunjukkan semata-mata untuk kepentingan cerita 

Martin Stoner selanjutnya. Penyamaran Martin Stoner adalah dimulai dari George 

yang menyangka ia adalah tuannya, karena Martin memiliki wajah yang mirip 

dengan  tuanmuda Tom. Orang-orang disekitar rumeh Tom juga menyangka kalau 

dia adalah tuanmuda Tom. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam 

episode ini Martin Stoner yang paling menonjol. 

Bagian kedua berisi tentang kehidupan Martin Stoner selama jadi 

tuanmuda Tom. Bagian ini terdiri atas tujuh belas satuan isi cerita, satu satuan isi 
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cerita pusat ceritanya adalah Martin Stoner dan George, dua satuan isi cerita pusat 

ceritanya adalah Martin Stoner dan Michael Ley, dan empat belas satuan isi cerita 

pusat ceritanya hanya Martin Stoner saja. Bagian ini sangat jelas memperlihatkan 

bahwa Martin Stoner sangat dominan sebagai pusat cerita, yaitu enambelas kali. 

Dalam hubungan dengan tokoh-tokoh lain pun Martin Stoner terlihat sangat 

dominan. Kehadiran tokoh George dengan segala perhatian, kepatuhan, kasih 

sayang, dan perlindungan (satuan cerita 3a, 3d, 3h dan 4a) sepunuhnya demi 

kepentingan cerita tokoh Martin Stoner, yaitu untuk mendukung gambaran 

tentang penyamarannya sebagai tuamudha Tom. Kehadiran tokoh Michael Ley 

membuat ia sengsara karena Stoner dibunuh yang dikira itu adalah musuhnya 

(satuan cerita 8). Dengan demikian, jelas bahwa dalam episode ini pun Martin 

Stoner merupakan tokoh yang paling menonjol. 

Dua bagian cerita itu secara keseluruhan memperlihatkan bahwa Martin 

Stoner merupakan tokoh yang paling menonjol, baik dilihat dari jumlah 

frekuensinya sebagai pusat cerita maupun dari intesitas hubungannya dengan 

tokoh-tokoh lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tokoh utama cerkak 

Pepesthening Takdir adalah Martin Stoner.  

 Meskipun terbagi dalam dua episode, urutan satuan isi cerkak “Pe 

pesthening Takdir” menunjukkan urutan cerita yang kronologis. Hal itu dapat 

diketahui dari rangkaian hubungan cerita yang berlangsung secara runtut, tidak 

ada sisipan cerita lain yang berasal dari waktu sebelumnya atau sesudahnya. 

Cerita juga tidak terpotong oleh cerita lain yang tidak berhubungan dan tidak 

terpotong oleh waktu jeda yang panjang.  
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Cerita ini memiliki alur lurus. Terdapat kejadian-kejadian yang dialami 

oleh tokoh, dari peristiwa, konflik, dan klimaks. Perhatikan kutipan wacana yang 

mengawali peristiwa dengan pengenalan tokoh di dalam cerkak.  Cerita ini 

menceritakan tentang kehidupan stoner waktu pertama kali ia datang kerumah 

orang kaya yang kebetulan lewat situ dan ingin berteduh karena kebetulan saat itu 

turun hujan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan di bawah ini.  

“Angsal mlebet?” Pitakone Stoner lirih tur setengah ragu-ragu. 
Nanging wong tuwa mau malah ngacarani: “Mangga, mangga, 
terus mlebet kemawon, tuwanmudha Tom. Kula sampun ngertos 
kok, menawi panjenengan ing satunggaling dinten mesthi badhe 
rawuh” (PT hal 26).  

(“Boleh masuk?” Tanya Stoner pelan dengan setengah ragu-ragu. 
Tetapi orang tua tadi malah ngacarani: “Silahkan, silahkan, terus 
masuk saja, tuwanmudha Tom. Saya sudah tahu kok, kalau anda 
suatu hari pasti akan datang”). 

 Kutipan wacana di atas menunjukkan tahap awal cerkak yang 

menunjukkan peristiwa yang dialami oleh Stoner. Ia disambut oleh George 

dengan sopan. George menyangka yang dating itu adalah majikannya yang 

meninggalkan rumah selama empat tahun.  Wajah Stoner memang mirip dengan 

tuannya. Stoner dilayani George layaknya seorang majikan. Walaupun bingung 

tetapi Stoner merasa beruntung karena mendapat tempat dan makanan yang enak-

enak yang belum pernah ia nikmati selama ini. 

Cerita selanjutnya yaitu Stoner menyamar sebagai tuwanmuda Tom. Ia 

masih penasaran mengapa ia bisa dikatakan sebagai tuwanmudha Tom. Stoner 

mencari-cari informasi kepada George tetapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya 

Stoner menemukan foto yang mirip dengan dirinya dan itulah yang bernama Tom. 



 

 

49

Dan ia pun menemukan jawabannya kalau ia memang benar-benar mirip dengan 

Tom tidak salah kalau orang mengira bahwa dia adalah Tom. 

Tahap tengah cerkak muncul konflik batin yang dialami oleh Stoner ketika 

ia bimbang dengan penyamarannya. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan di 

bawah ini.  

“Sajrone mangan awan kang kepetung mewah, kang sengaja 
disiapake kanggo Stoner kang dianggep tuwanmudha Tom iku, 
dheweke kanthi tenang mbayangake kemungkinan-kemungkinan 
kang bisa dumadi, magepokan karo posisine kang sarwa nganeh-
nganehi kuwi. Tom kang tenan, Tom kang asli, sawise lunga 
patang taun lawase, bisa ujug-ujug teka” (PT hal29).  

(“Waktu makan siang yang terhitung mewah yang sengaja 
disiapkan buat Stoner yang dianggap tuanmudha Tom itu, 
denngan tenang ia membayangkan kemungkinan-kemungkinan 
yang bisa terjadi, yang berhubungan dengan posisi aneh itu. Tom 
yang sebenarnya, Tom yang asli, setelah pergi empat tahun 
lamanya, tiba-tiba datang”). 

“Kedadeyan-kedadeyan kang sawayah-wayah bisa kelakon mau 
wis genah bisa melehake lan mirang-mirangake tumrap dhirine. 
Pilihan liya siji-sijine kaya ora ana maneh kejaba lunga liwat 
dalan-dalan jeblog kang tumuju arah segara” (PT hal 29). 

(“Kejadian-kejadian yang sewaktu-waktu bisa terjadi tadi sudah 
bisa dituduhkan dan memalukan dirinya. Pilihan satu-satunya 
tidak ada lagi selain pergi lewat dalan becek yang berarah ke 
laut”). 

Kutipan di atas menunjukkan adanya konflik bathin dalam diri Stoner. 

Seakan-akan ia ketakutan kalau tiba-tiba saja Tom yang asli datang, dan nantinya 

ia akan malu lalu diusir dari rumah itu. 

Klimaks pada cerita ini yaitu Martin Stoner dibunuh Michael Ley yang tak 

lain adalah musuh Tom. Michael Ley menyangka Stoner adalah Tom, maka tanpa 
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piker panjang ia membunuh Stoner. Akhir dari cerita ini penyesalan Stoner yang 

sudah menyamar menjadi Tom dan ujungnya nyawanya sebagai taruhan. 

Dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa cerkak “Pepesthening 

Takdir” mempunyai alur lurus. Urutan peristiwa tersusun secara kronologis, mulai 

dari tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Urutan peristiwa-peristiwa tersebut 

saling berkait sehingga ceritanya runtut. Kenyataan hanya Martin Stoner yang 

mempunyai alur, yang lain hanya dihadirkan untuk kepentingan tokoh Stoner. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cerkak tersebut beralur lurus, dan 

memperlihatkan pola cerita yang terpusat pada tokoh Martin Stoner. 

Latar belakang tokoh Martin Stoner dapat dipaparkan melalui status sosial. 

Dalam hal status sosial, sepanjang hidupnya Stoner adalah seorang pengangguran 

yang mengglandang di jalan. Tetapi nasib baik berpihak padanya walaupun Cuma 

sebentar. Ia dikira tuanmuda Tom yang kaya raya yang sudah meninggalkan 

rumah selama empat tahun. Kemiripan wajahnya membuat ia tinggal di rumah 

gedhong itu dengan segala fasilitas yang lengkap. Stoner seperti mimpi yang 

sebelumnya menjadi pengemis sekarang sudah menjadi bangsawan.  

Stoner memiliki sifat yang mudah putus asa, hal ini terbukti dalam cerita ia 

selalu putus asa dalam hidupnya. Sifat putus asanya itu yang membuat ia menjadi 

glandangan di jalan karena ia tidak mau berusaha mencari pekerjaan. Hal ini dapat 

dibuktikan pada kutipan di bawah ini. 

“Stoner dewe ora pati ngerti, geneya dheweke kok rumangsa 
aras-arasen nerusake lakune kang rekasa tur kanthi tujuwan kang 
ora cetha pisan iku” (PT hal 25). 
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(“Stoner sendiri tidak begitu tahu, mengapa dia kok merasa malas 
meneruskan perjalanannya yang berat dan tanpa tujuan yang tidak 
jelas”). 

Kutipan di atas menunjukkan watak stoner yang mudah menyerah dan 

mudah putus asa. Dilihat dari ceritanya Stoner adalah orang yang lemah yang 

tidak mempunyai semangat hidup. Dengan sifat yang mudah putus asa itu 

menjadikan Stoner psimis dalam hidupnya. Hal itu dapat dibuktikan dalam 

kutipan berikut. 

“Karodene dheweke ora kena lali, menawa dheweke minangka 
paraga kang nindakake peranane ahli warise tuwan tanah, 
mengkone uga kudu nandhatangani dokumen lan layang-layang 
penting liyane. Kabeh iku wes cetha ora gampang 
pangleksanane” (PT hal 29).  

(“Sama halnya dia tidak boleh lupa, kalau dia adalah lakon yang 
memerankan ahli waris tuwan tanah, nanti juga nandhatangani 
dokomen dan surat-surat penting lainnya. Semua itu sudah jelas 
tidak mudah”). 

Kutipan d iatas menunjukkan watak yang psimis terhadap suatu pekerjaan. 

Kalimat yang berbunyi “kabeh iku wes cetha ora gampang pangleksanane” 

kalimat tersebut menunjukkan bahwa Stoner tidak mau berusaha untuk itu semua. 

Padahal sesulit apapun itu pasti akan bisa terlaksana kalau dilakukkan dengan baik 

dan ada niat yang tulus. 

Selain sifat-sifat di atas Stoner juga memiliki rasa keingintahuan yang 

besar. Rasa keingintahuannya itu ditunjukkan pada saat Stoner ingin tahu siapa 

Tom itu sebenarnya. Dan mengapa ia bisa sebut Tom oleh George dan warga 

kampung. Rasa penasarannya itu yang akhirnya memunculkan sifat ingin tahu. 

Hal tersebut terdapat pada kutipan di bawah ini. 
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“… dheweke kanthi dhedhemitan mlebu ruwangan kang sajake 
dhek biyen fungsine kanggo lungguhan padinan anggota-anggota 
kulawarga. Perlune, Stoner kepengin nyumurupi, mbokmenawa 
ing kono bisa oleh sisik melik ngenani priya mudha kang alane 
jenenge wektu iki dadi tanggungane iku…” (PT hal 30). 

(“… dengan mengintip-intip ia masuk ruwangan yang dulu 
fungsinya dipakai duduk sehari-hari para anggota keluarga. 
Perlunya, Stoner ingin tahu, siapa tahu di situ bisa mendapat 
seluk-beluk mengenai pria mudha yang nama jeleknya jadi 
tanggungannya itu…”). 

“Marang Pak Tuwa George, kang biasane akeh omonge, 
dheweke bola-bali secara ora langsung nyoba mancing-mancing 
keterangan, kejahatan apa kang satemene nate katindakake 
dening Tom” (PT hal 30). 

(Kepada Pak Tua George, yang biasa banyak omongnya, secara 
tidak langsung ia bolak-ballik coba memancing-mancing 
keterangan, kejahatan apa yang sebenarnya pernah dilakkukan 
Tom). 

Kedua contoh di atas menunjukkan bahwa rasa keingin tahuan Stoner 

sangat tinggi. Ia ingin tahu siapa Tom itu sebenarnya. Kejahatan apa yang sudah 

pernah dia lakuakan Sehingga orang-orang banyak yang tidak menyukainya. 

Masalah itu yang membuat Stoner penasaran tetapi dia tidak menemukan 

jawabannya. 

Selain itu Stoner adalah orang yang penurut. Ia menuruti saran George 

untuk pergi dari rumah itu karena Michael Ley datang untuk balas dendam dengan 

Tom. George menyuruh Stoner ke losmen yang jauh dari rumahnya untuk 

menyelamatkan diri. George diberi uang untuk bekal. Hal ini menunjukkan bahwa 

George sangat sangat sayng dan perhatian pada tuannya. Kemudian tanpa berpikir 

panjang akhirnya Stoner nurut dan meninggalkan rumah itu. Hal itu terbukti 

dalam kutipan berikut. 
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“Stoner rumangsa dirine luwih saka sekedar tukang apus-apus 
katimbang sing uwis-uwis, nalika bengi iku dheweke mindik-
mindhik metu saka lawang pager pekarangan mburi karo nggawa 
dhuwite wanita tuwa kang jarene bibine iku ing jero sak 
klambine. Pak Tuwa George lan asu cilik anake Bowker ngadeg 
ana njaban pager karo ngawasake dheweke ninggalake 
panggonan mau” (PT hal 32). 

(Stoner merasa dirinya lebih dari sekedar tukang bohong daripada 
yang sudah-sudah, ketika malam itu dia perlahan-lahan keluar 
dari pintu pager halaman rumah belakang sembari membawa 
uang wanita tuwa yang katanya bibinya itu di dalam saku baju. 
Pak Tuwa George dan anjing kecil anaknya Bowker berdiri di 
luar pagar dengan melihat dia meninggalkan rumah). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Stoner menurut apa yang telah 

diperintahkan George. Itu semua demi keamanannya. Malam-malam ia pergi dari 

rumah itu, dalam hati ia merasa lega karena sudah bebas dari penyamaran 

walaupun kemungkinan dia akan mengglandang lagi di jalan. Tetapi nasib 

memang tidak berpihak padanya, ditengah jalan ia bertemu dengan Michael Ley 

dan akhirnya ia tertembak. 

Dalam cerkak “pepesthening Takdir” gambaran ruang tertutup jauh lebih 

banyak digunakan dari pada ruang terbuka. Ruang-ruang tertutup itu adalah ruang 

makan, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, teras dan dapur. Selain itu, juga 

terdapat banyak gambaran detil ruang, seperti kursi tamu, meja makan, kursi 

makan, tempat tidur, sofa, dan foto-foto. Akan tetapi, gambaran ruang dan seluruh 

detil yang ada di dalamnya itu tidak semuanya memperlihatkan kaitan erat dengan 

ditafsirkan berperan memperjelas gambaran tokoh Stoner. Beberapa ruang dan 

detil ruang yang mengungkapkan gambaran tokoh Stoner itu adalah kamar tidur, 

tempat tidur, ruang makan, meja makan dan foto-foto. 
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Analisis terhadap ruang dan detail-detail ruang itu dapat dilakukan 

melalui dua cara. Pertama, secara langsung menafsirkan gambaran tokoh Stoner 

dari keadaan ruang dan detail-detailnya. Kedua, menafsirkan gambaran tokoh 

Stoner berdasarkan cara dia memperlakukan atau berhubungan dengan ruang 

detil-detilnya itu. Gambaran seluruh ruang dan seluruh detil yang ada di dalamnya 

secara umum menandakan bahwa Stoner memiliki selera yang biasa saja. 

Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan indikasi-indikasi, walaupun hidup 

di rumah yang mewah dengan segala perlengkapannya tetapi tidak semua fasilitas 

ia gunakan. Ia hanya menggunakan fasilitas yang perlu saja, ia memanfaatkan 

foto-foto untuk mengetahui siapa sejatinya tuanmuda Tom itu. Hal itu tersirat 

dalam kutipan dibawah ini. 

”Foto pirang-pirang kang diwenehi tandha Tom, ing wiwitan 
mujudake balita monthog umur udakara telung taunan, nganggo 
klambi modhel kuna kang nyeleneh, banjur fotone bocah lanang 
umur rolas taunan kang katon sajak sarwa kidhung nggawa bal 
kanggo main kriket, banjur potrete pemuda gantheng umur 
udakara wolulas taunan, kanthi rambut kang dijungkati alus 
mawa sigaran ing tengah-tengah, lan fotone priya mudha kanthi 
polatan mbesengut, sajak ora perdulen. Potret pungkasan mau 
ditamatake dening Stoner kanthi kebak kawigaten. Rupane 
pancen jibles temenan karo dheweke” (PT hal 30). 
 
(Foto banyak yang dikasih tandha Tom, di awal menunjukkan 
balita monthok umur kira-kiratiga tahun, memakai baju modhel 
kuna yang aneh, lalu fotonya anak laki-laki kira-kira umur 
duabelas yang memakai baju bola untuk main kriket, lalu foto 
pemuda tampan kira-kira umur delapan belas 
taunan,denganrambut yang disisiri alus belahan tengah, dan foto 
pemuda dengan wajah judes, dan acuh. Foto terakhir tadi dilihat 
Stoner dengan penuh perhatian. Wajahnya memang sama 
dengan dirinya). 
 
Kedekatan hubungan tokoh Stoner dengan foto ditunjukkan oleh tingkah 

lakunya yang memandangi foto dengan penuh perhatian. Dia telah menemukan 
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jawaban mengapa ia dikatakan Tom karena memang  kesamaan bentuk lahirnya. 

Perlakuan Stoner atas foto-foto menegaskan sifat keingin tahuannya itu tinggi, 

sehingga ia mencari bukti-bukti yang konkret, dan akhirnya menemukan. 

Ruang tertutup lain yang juga memperjelas gambaran watak tokoh Stoner 

adalah kamar. Kamar merupakan tempat ia beristirahat, melepas segala penat dan 

lelah.  Walaupunbaru pertama kali ia datang kerumah itu tetapi dengan sifat yang 

cuek tanpa menghiraukan orang disekitarnya ia langsung berbaring melepas lelah 

yang selama berhari-hari ia berjalan. Dengan sifatnya yang cuek ia tidak 

mempedulikan apa yang terjadi di sekitarnya. Hal itu dapat dibuktikan dalam 

kutipan di bawah ini. 

“Nanging Stoner presasat wis ora nggatekake kabeh mau. Sing 
katon mung patidhur. Mula ora ndadak ngenteni nyopoti 
sandangane, dheweke enggal nggloso ing kasur empuk kang 
cumepak ing ngarepe saking kesele…”(PT hal 27).  

(Tetapi Stoner sudah tidak memperhatikan semuanya. Yang 
terlihat hanya tempat tidur. Maka tanpa menunggu melepas 
pakaiannya, dia cepat berbaring di kasur empuk yang tersedia di 
depannya karena sudah kecapean). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Stoner tidak peduli dengan keadaan 

sekitar demi kepentingannya sendiri. Walaupun ia tidak kenal dengan si pemilik 

rumah dengan cueknya ia langsung tidur karena sudah kecapean berhari-hari di 

jalan.kesempatan ini ia gunakan dengan sebaik-baiknya. 

Secara keseluruhan, analisis di atas dapat mempertegas bahwa tokoh 

utama dalam cerkak PT adalah Martin Stoner. Dengan menganalisis tindakan 

tokoh (action), cara berpikir dan gaya hidup (manner of tought and life), 

kebiasaan (habits), perasaan (emotion), keinginan (desires) dan naluri tokoh 
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(instincts) maka dapat ditemukan watak tokoh Martin Stoner adalah adalah mudah 

putus asa dalam menghadapi kehidupannya, psimis dengan segala permasalahan 

karena ia tidak yakin bisa melakukannya, menurut dengan mudahnya ketika ia 

disuruh pergi meninggalkan rumah tanpa bantahan apapun ia langsung pergi, cuek 

dengan keadaan sekitar, tetapi juga rasa keingin tahuannya sangat besar. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa watak tokoh Stoner adalah mudah putus asa, psimis, 

penurut, cuek dan besar rasa keingintahuannya. 

4.3 Satuan cerita cerkak “Sing Maha Kuwasa Wis Pirsa” (SMKWP) 

 Cerkak “Sing Maha Kuwasa Wis Pirsa” jika dibagi dalam satuan cerita 

sebagai berikut. 

1. Aksionov akan berdagang ke Nizhny. 

2. Istriny melarang pergi karena mempunyai firasat buruk. 

3. Aksionov pergi tanpa menghiraukan istrinya. 

4. Aksionov bertemu dengn sudagar yang sama tujuannya. 

a) Aksoinov kenalan dengan sudagar. 

b) Aksionov dan sudagar bermalam di losmen. 

c) Aksionov meninggalkan losmen ketika masih pagi. 

5. Aksionov dituduh membunuh sudagar yang bersamanya. 

a) Aksionov ditangkap polisi. 

b) Aksionov penjara di kota Siberia. 

c) Istrinya Aksionov percaya kalau yang membunuh sudagar itu adalah 

suaminya. 
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6. Deskripsi kesedihan Aksionov: Aksionov karena tidak ada orang yang 

percaya dengannya. 

7. Kegiatan Aksionov di penjara. 

a) Di dalam penjara Aksionov membuat sepatu dan hasilnya di jual. 

b) Di penjara Aksionov rajin ke gereja. 

c) Pejabat-pejabat penjara suka dengan tingkah laku Aksionov.   

8. Kedatangan Makar di penjara. 

a) Makar di di penjara karrena tertangkap mencuri kuda. 

b) Aksionov Tanya pada Makar mengenai keadaan keluarganya. 

9. Aksionov sedih sedih mendengar keluarganya menjadi semrawut. 

10. Aksionov cerita dengan makar sebab dia masuk ke penjara.  

11. Makar merasa bersalah dengan Aksionov. 

12. Yang membunuh sudagar dan yang menjebak Aksionov ternyata Makar. 

13. Makar minta maaf pada Aksionov. 

14. Aksionov dibebaskan dari penjara.. 

15. Aksionov tidak ingin keluar dari penjara dan ingin selamanya di situ. 

16. Aksionov akhire mati ing pakunjaran sawise surat pembebasan mudhun. 

 Tokoh utama cerkak SMKWP dapat ditemukan dengan cara menganalisis 

pusat cerita. Frekuensi tampilan tokoh dalam satuan isi cerita dengan 

memperhatikan pusat cerita dan hubungan tokoh dengan tokoh lain dalam setiap 

satuan isi cerita perlu dianalisis. Tokoh yang paling tinggi frekuensi 

kemunculannya dan hubungannya dengan tokoh lain itulah yang dianggap paling 

menonjol dan disebut tokoh utama. 
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Untuk memudahkan analisis pusat cerita, terlebih dahulu urutan satuan isi 

cerita dikelompokkan menjadi tiga bagian (episode). Bagian pertama adalah 

episode yang berisi cerita tentang Aksionov dengan istrinya dan Aksionov dengan 

sudagar. Bagian ini terdiri atas tujuh satuan isi cerita: dua satuan isi cerita pusat 

ceritanya adalah Aksionov dan istrinya, tiga satuan isi cerita pusat ceritanya 

adalah Aksionov dan sudagar dan dua satuan isi cerita pusat ceritanya hanya 

Aksionov. Dalam episode ini terlihat bahwa Aksionov mempunyai frekuensi 

tertinggi sebagai pusat cerita dibanding istrinya dan sudagar, yaitu tujuh kali. 

Dalam hal hubungan antartokoh, Aksionov terlihat dominan menguasai 

keberadaan tokoh-tokoh yang lain. Istrinya melarang pergi (sekuen 2) dan 

pertemuan dengan sudagar (sekuen 4) ditunjukkan semata-mata untuk 

kepentingan cerita tokoh Aksionov selanjutnya. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa dalam episode ini Aksionov merupakan tokoh yang paling 

menonjol. 

Bagian kedua berisi cerita tentang tuduhan membunuh dan kehidupan 

Aksionov selama di dalam penjara. Bagian ini terdiri atas Sembilan satuan isi 

cerita, dua satuan isi cerita pusat ceritanya adalah Aksionov dan polisi, satu satuan 

isi cerita pusat ceritanya adalah Aksionov dan istrinya, satu satuan isi cerita pusat 

ceritanya adalah Aksionov dan pejabat-pejabat pakunjaran, dan tujuh satuan isi 

cerita pusat ceritanya hanya Aksionov. Dalam hubungan dengan tokoh-tokoh lain 

pun Aksionov terlihat sangat dominan. Kehadiran polisi dan istrinya mendukung 

gambaran penderitaan dan kesedihan Aksionov, sebagai orang yang di tuduh 
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membunuh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam episode ini 

Aksionov merupakan tokoh yang paling menonjol. 

Bagian ketiga tokoh Aksionov juga masih dominan. Episode ini berisi 

cerita tentang Aksionov dan Makar. Bagian ini terdiri atas sebelas satuan isi 

cerita, dua satuan isi cerita pusat ceritanya adalah Makar, lima satuan isi cerita 

pusat ceritanya adalah Aksionov dan Makar, dan empat satuan isi cerita pusat 

ceritanya hanya Aksionov. Bagian ini sangat jelas memperlihatkan bahwa 

Aksionov sangat dominan sebagai pusat cerita, yaitu sembilan kali. Dalam 

hubungan dengan tokoh lain pun Aksionov sangat dominan. Kehadiran tokoh 

Makar sepenuhnya ditunjukkan untuk kepentingan cerita tokoh Aksionov, yaitu 

mendukung gambaran penderitaan, kesengsaraan dan kekecewaan. Denngan 

demikian, jelas bahwa dalam episode ini pun Aksionov merupakan tokoh yang 

paling menonjol.  

Tiga bagian cerita itu secara keseluruhan memperlihatkan bahwa Aksionov 

merupakan tokoh yang paling menonjol, baik dilihat dari jumlah frekuensinya 

sebagai pusat cerita maupun dari intesitas hubungannya dengan tokoh-tokoh lain. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tokoh utama cerkak Pepesthening Takdir adalah 

Aksionov.  

 Meskipun terbagi dalam tiga episode, urutan satuan isi cerkak SMKWP 

menunjukkan urutan cerita yang kronologis. Hal itu dapat diketahui dari rangkaian 

hubungan cerita yang berlangsung secara runtut, tidak ada sisipan cerita lain yang 

berasal dari waktu sebelumnya atau sesudahnya. Cerita juga tidak terpotong oleh 
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cerita lain yang tidak berhubungan dan tidak terpotong oleh waktu jeda yang 

panjang.  

Cerita ini memiliki alur lurus. Terdapat kejadian-kejadian yang dialami 

oleh tokoh, dari peristiwa, konflik, dan klimaks. Perhatikan kutipan wacana yang 

mengawali peristiwa dengan pengenalan tokoh di dalam cerkak. Peristiwa yang 

terjadi yaitu penangkapan Aksionov. Ia di tuduh membunuh sodagar kaya yang 

semalam bersamanya. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam kutipan di bawah ini. 

“Opsir polisi mau banjur mrentahake anak buahe, supaya 
Aksionov dilebokake ing troika kanthi tangan lan sikile karo pisan 
ditaleni. Barang-barange supaya disita.” (SMKWP hal 48). 

(Opsir polisi tadi merintah anak buahnya, supaya Aksionov 
dimasukkan di troika dengan tangan dan kaki diikat. Barang-
barangnya supaya disita). 

Kutipan di atas menunjukkan awal peristiwa ditangkapnya Aksionov 

dengan tuduhan membunuh sudagar yang semalam bersama dia. Polisi 

menangkap Aksionov dengan tangan dan kaki diikat. Barang-barang milik 

Aksionov juga ikut disita. 

Untuk selanjutnya Aksionov dipenjara, Aksionov mengalami konflik 

batin. Semua orang sudah tidak ada yang percaya dengan dirinya. Mengapa ia 

yang harus di penjara padahal Aksionov tidak membunuh sodagar itu. Dengan 

hati yang sedih, kesal dan kecewa Aksionov meratapi nasibnya. Perhatikan 

kutipan di bawah ini. 

“Sawise keluargane lunga, Aksionov ing batin mbaleni mbaka 
siji, apa wae kang wis kedadeyan. Bareng kelingan, menawa uga 
bojone melu-melu ndakwa, dheweke mikir: sajake mung kari 
Gusti Kang Maha Kuwasa sing pirsa apa kedadeyan kang 
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sebenere: mung Panjenengan kang bisa paring pitulungan, lan 
mung saka Panjenengane dheweke bisa antuk sih kawelasan…” 
(SMKWP hal 49).  

(Setelah keluarganya pergi, di hati Aksionov mengulang dari satu, 
apa yang sudah terjadi. Setelah ingat, kalau istrinya juga ikut-ikut 
menuduh, dia mikir: kayaknya hanya Gusti Yanng Maha Kuwasa 
yang tahu apa yang terjadi sebenarnya: hanya Engkau yang bisa 
member pertolongan, dan hanya dari Engkau dia bisa mendapat 
belas kasihan…). 

Kutipan di atas menunjukkan konflik batin yang dialami Aksionov. Sudah 

tidak ada orang yang percaya lagi dengan dia, bahkan istrinya sendiri pun 

menyangka kalau Aksionov lah pembunuhnya. Aksionov tidak kuat menahan 

kepedihan hatinya ia hanya berpasrah kepada Tuhan YME, ia percaya kalau tuhan 

Maha Tahu dan Maha Adil.  

Dalam cerita ini juga terjadi konflik antara Aksionov Makar ketika berada 

di dalam penjara. Konflik itu terjadi ketika Makar membuat lubang untuk jalan 

keluar dari penjara, hal itu diketahui oleh Aksionov. Maker mengancam Aksionov 

jika ia membongkar rahasia ini ia akan di bunuh. Hal ini dapat dapat buktikan 

pada kutipan di bawah ini. 

“Lha saiki sampeyan menenga wae, Pak Tuwa”, celathune 
Makar Semiyonich enteng, “mengko sampeyan tak jak metu 
pisan! Ning sampeyan aja kandha nyang sapa-sapa. Nek 
sampeyan nganti “ngoceh”, aku mesthi diajar nganti modar. 
Ning sadurunge iku, sampeyan mesthi dak pateni luwih dhisik!” 
(SMKWP hal 53). 

(Lha sekarang kamu diam saja, Pak Tuwa”, ucap Makar 
Semiyonich enteng, ‘nanti kamu saya ajak keluar sekalian! Tapi 
kamu jangan bilang pada siapa-siapa. Kalau kamu sampai 
“ngoceh” aku pasti dihajar sampai mati. Tapi sebelum itu, kamu 
pasti aku bunuh dulu!). 

“Awake Aksionov gemeter saking olehe nahan nepsune, rikala 
ngawasake mungsuhe mau. Celathune: Kanggoku ora ana 
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paedahe maneh saupama aku minggata. Uga ora ana gunane 
saupama kowe nedya mateni aku. Karodene toh wis suwe banget 
kowe mateni aku. Wondene ngenani perkara “ngoceh”, apa aku 
arep nindakake apa ora, kabeh iku gumantung karo Sing Maha 
Kuwasa.” (SMKWP hal 53). 

(Tubuhnya Aksionov gemetar menahan nafsunya, ketiak melihat 
musuhnya. Berkata: Buatku itu tidak ada manfaatnya seumpama 
aku kabur. Juga tidak ada gunanya kamu membunuhku. 
Sebenarnya sudah lama kamu membunuhku. Mengenai perkara 
“ngoceh”, apa aku mau melakukannya atau tidak, itu semua 
tergantung sama Yang Maha Kuwasa). 

Kutipan di atas menunjukkan konflik antara Aksionov dan Makar. Makra 

mengancam Aksinov kalau dia akan membunuhnya jika membocorkan 

rahasianya. Namun tanpa ada yang bilang akhirnya petugas penjara pun tahu, dan 

akhirnya semua narapida tidak ada yang mengaku. Aksionov tidak berkata apa-

apa hanya diam ketika ditanya petugas penjara. Secara tidak langsung ia sudah 

membela Makar. 

Klimaks cerita ini yaitu ketika Makar mengaku pada Aksionov bahwa 

yang dulu membunuh sodagar itu adalah dia. Makar merasa telah di tolong 

Aksionov makanya dia juga mau tidak mau harus jujur dengan Aksionov. 

Akhirnya Makar minta maaf pada Aksionov. Perhatikan kutipan berikut. 

“Ivan Dimitrich, apuranen aku…”, celathune memelas ngasih-
asih.”Demi Kang Maha Kuwasa, Ivan Dimitrich, apuranen aku! 
Aku bakal blaka lan ngumumake, menawa satemene aku sing 
mateni sudagar biyen kae.” (SMKWP hal 54).  

(“Ivan Dimitrich, maafkan aku…”, ucapnya memelas belas 
kasihan. “Demi Yang Maha Kuwasa, Ivan Dimitrich, maafkan 
aku! Aku akan terus terang dan mengumumkan, kalau sebenarnya 
aku yang dulu membunuh sudagar itu.”) 

Kutipan di atas menunjukkan penyesalan Makar, ia ingin berterus terang 

dan mengumumkan kalau dialah yang dulu membunuh sudagar itu. Tapi setelah 
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surat pembebasan Aksionov turun terburu orangnya sudah meninggal. Akhir dari 

cerita ini adalah penyesalan Makar dan kematian Aksionov.   

Dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa cerkak SMKWP 

mempunyai alur lurus. Urutan peristiwa tersusun secara kronologis, mulai dari 

tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Urutan peristiwa-peristiwa tersebut 

saling berkait sehingga ceritanya runtut. Kenyataan hanya Maria yang mempunyai 

alur, yang lain hanya dihadirkan untuk kepentingan tokoh Aksionov. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa cerkak tersebut beralur lurus, dan 

memperlihatkan pola cerita yang terpusat pada tokoh Aksionov. 

Latar belakang tokoh Aksionov dapat dipaparkan  melalui status sosial. 

Dalam hal status sosial, sebelum dipenjara Aksionov adalah orang yang 

bertanggung jawab dengan keluarganya. Ia berdagang sampai kota yang jauh dari 

tempat tinggalnya demi menghidupi keluarganya.  

Ketika masih muda Aksionov mempunyai kebiasaan yang tidak baik. Ia 

sering minun-minuman keras. Hal tersebut menunjukkan persepsi tidak baik pada 

dirinya. Warga disekitarnya menganggap ia mempunyai sifat yang tidak baik 

karena seringnya minum-minuman keras. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

kutipan di bawah ini. 

“Rikala isih nom-nomane, dheweke dhemen nginum lan bisa 
tumindak kang ora pantes banget yen wis kadhung mendem.” 
(SMKWP hal 46). 

(Ketika masih muda, dia suka mabuk-mabukan dan bisa bertindak 
yang kurang pantas kalau sudah terlanjur mabuk). 
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Kutipan di atas menunjukkan latar belakang Aksionov tidak baik. Ia selalu 

mabuk-mabukkan. Dengan latar belakang Aksionov yang kurang baik itu, 

semakin memperkuat tuduhan dari orang-orang kalau memang dulunya ia seorang 

pemabuk dan hidupnya royal. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan di 

bawah ini. 

“Para pedagang lan pendhudhuk liyane ing Vladimir nalika 
ditakoni polisi padha ngandakake, menawa Aksionov dhek biyene 
pancen jago minum lan royal…” (SMKWP hal 48).  

(Para pedagang dan penduduk lainnya di Vladimir ketika ditanya 
polisi mengatakan bahwa, kalau dulu Aksionov memang jago 
minum dan royal). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa latar belakang Aksionov yang kurang 

baik bisa membahayakan hidupnya sendiri dan mengantarkannya ke dalam 

penjara. Namun lambat laun seiring berjalannya waktu setelah menikah ia tobat 

dan sadar kalau perbuatannya itu tidak baik. Hal tersebut dapat dibuktikan pada 

kutipan di bawah ini. 

“Nanging sajege wis kawin, dheweke presasat ora nate 
nginum…”(SMKWP hal 46).  

 (Tetapi setelah menikah, dia malah tidak pernah mabuk-
mabukan…) 

Kutipan di atas menunjukkan pertaubatan Aksionov, ia sudah tidak 

mabuk-mabukan lagi. Bahkan ia memulai hidup abaru dengan istrinya, dan 

akhirnya ia mempunyai usaha dagang. Aksionov mempunyai dua toko dan satu 

rumah. 
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Gambaran fisik tokoh Aksionov diungkapkan secara dramatik oleh 

pengarang. Yaitu Aksionov yang berwajah tampan, berambut pirak dan ramah 

pada siapa saja. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan di bawah ini. 

“Kanthi rambute kang pirang ngombak banyu, Aksionov 
mujudake pria kang nggantheng, grapyak sumanak, seneng 
geguyon lan jagoan nyanyi” (SMKWP hal 46). 

(Dengan rambutnya yang pirang ikal, Aksionov menunjukkan 
pria yang tampan, ramah, suka bercanda dan jago menyanyi). 

Kutipan di atas menunjukkan gambaran lahiriah yang dikagumi banyak 

orang bahwa Aksionov adalah pria tampan, berambut ikal, ramah dan suka 

menyanyi. Dia termasuk sudagar yang sukses di daerahnya. Aksionov mempunyai 

dua toko dan satu rumah yang ditempati dengan anak dan istrinya. 

Aksionov tergolong orang yang suka bergaul dengan siapa saja tanpa 

memandang status. Hal itu dibuktikan ketika ia bertemu dengan sudagar yang 

sama tujuannya. Walaupun baru bertemu sekali tetapi Aksionov sudah kelihatan 

akrab. Hal tersebut dapat dibuktikan lewat kutipan di bawah ini. 

“ing tengah dalan deweke kepethuk sudagar liya kang padha-
padha tujuwane. Wong loro mau banjur lumaku bareng. Sorene 
kekarone padha leren ing losmen kang padha, saperlu nginep ing 
bengi iku. Kekarone padha bareng-bareng ngumbe teh sadurunge 
turu, lan sawise iku padha mapan turu ing kamare dhewe-dhewe 
kang panggonane jejer.” (SMKWP hal 46). 

(Di tengah jalan ia bertemu dengan sudagar lain yang sama-sama 
tujuannya. Keduanya lalu jalan bareng. Sorenya keduanya 
beristirahat di losmen yang sama, untuk menginap malam itu. 
Keduanya sama-sama minum teh sebelum tidur, dan setelah itu 
tidur di kamar masing-masing).  

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Aksionov mudah bergaul dengan 

siapa saja. Itu terbukti bahwa Aksionov bermalam bersama sudagar itu dan 
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minum teh bersama. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Aksionov mudah 

bergaul adalah ketika di dalam penjara ia ikut kelompok paduan suara di Gereja. 

Hal itu dapat di buktikan pada kutipan di bawah ini. 

“Dheweke uga melu menyanyi ing klompoke padhuan suwara, 
sebab senajan wis kepetung tuwa, nanging suwarane isih tetep 
apik.” (SMKWP hal 50). 

(Dia juga ikut menyanyi kelompok padhuan suara, sebab selain 
terhitung sudah tuwa, tetapi suaranya masih tetap bagus). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Aksionov mudah bergaul dengan 

siapa saja. Ia mengisi kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bakatnya, walaupun 

umurnya sudah tua Aksionov masih ingin bersosialisasi dengan orang-orang di 

sekitarnya. 

Aksionov juga memiliki sifat yang rajin dan disiplin. Ia selalu tidur tepat 

waktu dan bangun pagi. Hal ini terbukti pada kutipan di bawah ini. 

“Aksionov ora kulina turu kasep. Mula sawise mlebu kamare, 
terus turu. Nanging sarehne dheweke nedya nerusake laku sabisa-
bisa mumpung hawane isish adhem, mula sadurunge gagat raina 
dheweke wis tangi, nggugah kusire kang diprentahake supaya 
jaran-jarane disiapake lan barang-barange diunggahake ing 
kreta.” (SMKWP hal 46). 

(Aksionov tidak biasa tidur telat. Maka setelah masuk kamar, 
terus tidur. Tetapi keinginannya untuk meneruskan perjalanannya 
sebisa mungkin mumpung hawanya masih adem, maka sebelum 
pagi ia sudah bangun, membangunkan kusirnya yang diperintah 
supaya kuda-kudanya disiapkan dan barang-barangnya di naikkan 
ke kereta). 

Kutipan diatas menunjukkan bahwa Aksionov adalah orang yang rajin dan 

disiplin. Kutipan kalimat yang berbunyi “Aksionov ora kulina turu kasep” 

menandakan bahwa dia adalah orang yang disiplin, dia selalu tidur tepat waktu. 
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Sedang kutipan yang menunjukkan bahwa Aksionov orang yang rajin adalah 

“mula sadurunge gagat raina dheweke wis tangi”, kutipan tersebut manunjukkan 

walaupun masih pagi buta ia sudah bangun. 

Sifat rajin Aksionov juga ditunjukkan ketika ia berada di penjara. 

Walaupun tergolong sudah tua usianya ia masih mau belajar membuat sepatu. Hal 

itu dapat di buktikan dalam kutipan di bawah ini. 

“Ing pakunjaran ing Siberia mau Aksionov sinau gawe sepatu 
laras.” (SMKWP hal 49). 

( “Di penjara di Siberia Aksionov belajar membuat sepatu laras.”) 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Aksionov masih mempunyai sifat 

rajin walaupun usianya sudah tua. Ia belajar membuat sepatu laras dan hasilnya 

dijual. Uang hasil penjualan sepatu dibuatnya untuk beli buku, jika ada waktu 

senggang ia sempatkan untuk membaca buku. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Aksionov adalah orang yang rajin. 

Dari segi mental Aksionov adalah orang yang gampang panik. Ia mudah 

panik ketika menghadapi sesuatu. Hal ini bisa di buktikan pada kutipan berikut 

ini. 

“Suwarane pedhot-pedhot, groyok, raine pucet lan awake 
ndredheg wel-welan…” (SMKWP hal 48). 

(“Suaranya putus-putus, gugup, wajahnya pucat badannya 
gemetar…”) 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Aksionov adalah tipe orang mudah 

panik. Dalam kutipan dikatakan bahwa ketika ia bicara suaranya putus-putus, 

gugup, wajahnya pucat dan badannya gemetar. Ia panik karena menjawab 
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pertanyaan dari polisi. Walaupun tidak bersalah tetapi ia menjawabnya dengan 

gugup, hal itu malah meyakinkan polisi kalau Aksionov benar-benar membunuh. 

Aksionov adalah orang yang jujur. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam 

kutipan di bawah ini. 

“Aksionov sumpah-sumpah menawa dheweke babarpisan ora 
nindake kabeh mau, menawa dheweke wis ora nate kephetuk 
maneh karo sudagar mau sawise bebarengan ngombe teh 
sadurunge mapan turu…” (SMKWP hal 48). 

(Aksionov sumpah-sumpah kalau dia sama sekali tidak 
melakukan semua itu, kalau dia sudah tidak ketemu lagi dengan 
sudagar setelah minum teh sebelum tidur…).  

“Aksionov nyritakake kabeh, urut saka awal nganti pungkasan, 
laras karo apa anane.” (SMKWP hal 48). 

 (Aksionov menceritakan semua, urut dari awal sampai terakhir, 
sama seperti apa adanya). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Aksionov adalah orang yang jujur. 

Pada kutipan pertama Aksionov bersumpah-sumpah di depan polisi kalau dia 

benar-benar tidak membunuh sudagar itu. Dia menceritakan kalau setelah minum 

teh bersama tidak bertemu lagi. Pada kutipan yang kedua Aksionov menceritakan 

kepada istrinya dari awal sampai ia di jebloskan ke penjara. 

Watak Aksionov yang lain yaitu mudah putus asa. Hal tersebut dapat di 

buktikan dalam dua kutipan di bawah ini. 

“Aksionov ora guneman apa-apa maneh, kejaba mung nyawang 
adoh mengarep kanthi pandulu kosong kebak panalangsa” 
(SMKWP hal 48).  

(Aksionov tidak berkata apa-apa lagi, kecuali hanya menatap 
depan dengan pandangan kosong penuh iba). 
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“Yen aku saiki bebas upamane, banjur aku kudu menyang 
ngendi? Bojoku wis mati, anak-anakku mesthi wis ora eling 
maneh karo aku. Aku ora duwe apa-apa utawa sapa-sapa 
maneh.” (SMKWP hal 54). 

(Seandainya saiki aku bebas, terus aku harus kemana? Istriku 
sudah mati, anak-anakku pasti sudah tidak ingat dengan aku lagi. 
Aku tidak punya apa-apa atau siapa-siapa lagi…). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Aksionov adalah orang yang mudah 

putus asa. Pada kutipan pertama Aksionov putus asa karena istrinya bilang kalau 

Tsar tidak mau kasih surat gimana? Aksionov terdiam dan hanya menundukkan 

kepala dengan perasaan penuh putus asa dan ia harus selamanya mendekam di 

balik jeruji. Pada kutipan yang kedua dijelaskan bahwa Aksionov sudah putus asa, 

walaupun dia nantunya akan di bebaskan dari hukumannya ia harus kemana lagi, 

ia tidak punya siapa-siapa lagi, istrinya sudah meninggal dan anak-anaknya pasti 

sudah tidak mengenalinya lagi, karena ketika ditinggal ana-anaknya masih balita. 

Sifat mudah putus asa yang dimiliki Aksionov berdampak pada sifat yang 

lain yaitu pasrah dengan apa yang telah menimpa dirinya. Ia memasrahkan dirinya 

hanya kepada Tuhan YME. Hal ini terbukti pada kutipan di bawah ini. 

“Sakabehing pangarep-arep lan panyuwun mung mligi 
katujokake marang Gusti Kang Akarya Jagad. Aksionov pasrah, 
dheweke mung tansah memuji keagungane Gusti Kang Maha 
Welas lan Asih.” (SMKWP hal 49). 

(Semua keinginan dan permintaan hanya ditujukan pada Gusti 
Yang Menguasai Alam. Aksionov pasrah, dia hanya memuji 
keagungan Gusti Yang Maha Welas dan Asih). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Aksionov pasrah dengan nasibnya. Ia 

memasrahkan diri pada Tuhan YME. Semua permintaan hanya ditujukan pada 

Tuhan Yang Maha Welas dan Asih. Aksionov pasrah dengan apa yang akan 
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terjadi nanti, ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua orang sudah tidak 

ada yang mempercayainya. 

Dari segi perasaan Aksionov adalah tipe orang yang mudah terharu. Ia 

sering menangis sejak kejadian yang menimpanya. Dulu Aksionov yang ceria, 

suka bercanda, hilang dalam sekejap gara-gara persoalan pembunuhan. Perhatikan 

kutipan di bawah ini. 

“Dadi kowe… Dadi kowe ya ndakwa aku?!” celathune Aksionov 
karo mbungkuk lan nutupi raine nganggo tangan kekarone, lan 
terus nangis ngguguk” (SMKWP hal 49).  

(Jadi kamu… Jadi kamu juga menuduhku?! Kata Aksionov 
sembari membungkuk dan menutup wajahnya dengan tangan, dan 
terus menangis tersedu-sedu). 

Bukti lain yang menunjukkan bahwa Aksionov adalah orang yang 

mudah terharu bisa di lihat pada kutipan berikut. 

“Krungu Makar nangis, Aksionov dadi keranta-ranta atine, lan 
ketut melu-melu nangis pisan.” (SMKWP hal 54). 

(“Mendengar Makar menangis, Aksionov jadi terharu, dan ikut-
ikutan menangis.”) 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Aksionov adalah orang yang mudah 

terharu. Hal itu ditunjukkan karena Aksionov sering menangis. Pada kutipan 

pertama digambarakan bahwa Aksionov sedih karena istrinya juga ikut-ikutan 

percaya kalau Aksionov adalah pembunuh. Pada kutipan kedua Aksionov terharu 

karena malihat Makar menangis. 
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Ketika di dalam penjara Aksionov rajin ke Gereja dan taat beribadah. Hal 

ini menunjukkan bahwa Aksionov mempunyai sifat yang taat pada agamanya. Hal 

ini dapat di buktikan lewat kutipan di bawah ini. 

“Yen dina minggu, ing greja kerep wae dheweke maca amanat-
amanate Yesus Kristus ing Kitab Injil.” (SMKWP hal 50). 

(Kalau hari minggu, di gereja dia sering membaca amanat amanat 
Yesus Kristus di Kitab Injil). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Aksionov adalah orang yang taat 

beribadah. Meskipun berada di dalam penjara. Di dalam penjara Aksionov 

mengisi waktu luangnya dengan kesibukan-kesibukan yang positif. Berarti dapat 

disimpulkan bahwa Aksionov adalah orang yang taat dan patuh pada agamanya. 

Selain sifat-sifat di atas Aksionov juga mempunyai watak yang sopan, 

berbudi. Dengan sifatnya itu ia di sukai para pejabat-pejabat di penjara. Orang di 

penjara menyebut Aksionov simbah karena umurnya yang sudah tua. Perhatikan 

kutipan di bawah ini. 

“Umume pejabat-pejabat pakunjaran seneng karo Aksionov, 
amarga sikepe kang andhap asor, alus bebudene lan lembah 
manah” (SMKWP hal 50). 

(Umumnya pejabat-pejabat penjara suka dengan Aksionov, 
karena sikapnya yang rendah hati, berbudi halus dan baik hati). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa sikap Aksionov sopan terhadap siapa 

saja. Dengan kesopanannya orang-orang menjadi segan pada dia. Ia dituakan dan 

disegani para penghuni penjara. 

Dalam cerkak SMKWP gambaran ruang tertutup jauh lebih banyak 

digunakan daripada ruang terbuka. Ruang-ruang tertutup itu adalah losmen, kamar 
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losmen, penjara, ruang tunggu penjara dan Gereja. Selain itu, juga terdapat banyak 

gambaran detil ruang, seperti kursi, meja, dan glathi. Akan tetapi, gambaran ruang 

dan seluruh detil yang ada di dalamnya itu tidak semuanya memperlihatkan kaitan 

erat dengan ditafsirkan berperan memperjelas gambaran tokoh Aksionov. Di 

dalam cerita kebanyakan ruang yang digunakan Aksionov adalah di dalam 

penjara. 

Analisis terhadap ruang dan detail-detail ruang itu dapat dilakukan 

melalui dua cara. Pertama, secara langsung menafsirkan gambaran tokoh 

Aksionov dari keadaan ruang dan detail-detailnya. Kedua, menafsirkan gambaran 

tokoh Stoner berdasarkan cara dia memperlakukan atau berhubungan dengan 

ruang detil-detilnya itu. Gambaran seluruh ruang dan seluruh detil yang ada di 

dalamnya secara umum menandakan bahwa Stoner memiliki selera sederhana. 

Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan indikasi-indikasi bahwa hidup 

Aksionov sering berada di dalam ruangan terutama di dalam penjara. Sebagai 

narapidana ia melakukan semua aktifitas di dalam penjara. Hal tersebut dapat 

dibuktikan pada kutipan di bawah ini.  

“Ing pakunjaran ing Siberia mau Aksionov sinau gawe sepatu 
laras.” (SMKWP hal 49) 

 (Di penjara di Siberia Aksionov belajar membuat sepatu laras). 

“Yen dina minggu, ing greja kerep wae dheweke maca amanat-
amanate Yesus Kristus ing Kitab Injil” (SMKWP hal 50). 

(Kalau hari minggu, di gereja dia sering membaca amanat amanat 
Yesus Kristus di Kitab Injil). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa di dalam penjara Aksionov 

melakukan kegiatan-kegiatannya. Pada kutipan pertama Aksionov membuat 
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sepatu didalam penjara, ini berarti Aksionov memanfaat ruang dengan sebaik 

mungkin. Pada kutipan kedua Aksionov menggunakan Greja yang masih di 

kawasan di dalam penjara untuk berdoa dan beribadah. 

  Secara keseluruhan, analisis di atas dapat mempertegas bahwa tokoh 

utama dalam cerkak SMKWP adalah Aksionov. Dengan menganalisis tindakan 

tokoh (action), cara berpikir dan gaya hidup (manner of tought and life), 

kebiasaan (habits), perasaan (emotion), keinginan (desires) dan naluri tokoh 

(instincts) maka dapat ditemukan watak tokoh Aksionov adalah tidak baik ketika 

masih muda suka minum-minuman keras dan royal, mudah bergaul dengan siapa 

saja, rajin dan displin dalam melakukan sesuatu yang menurutnya adalah 

kebiasaan, mudah panik jika menghadapi suatu masalah, jujur dalam ucapan, 

tetapi ia juga mudah putus asa jika mendapat cobaan, pasrah dengan cobaan yang 

menimpanya, mudah terharu, taat beribadah walaupun berada di dalam penjara 

dengan lingkungan yang tidak mendukung, sopan terhadap siapa saja baik pada 

orang tua, muda maupun anak-anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa watak tokoh 

Aksionov adalah tidak baik, mudah bergaul, rajin dan disiplin, mudah panik, jujur, 

mudah putus asa, pasrah, mudah terharu, taat dan sopan. 

4.4 Satuan cerita cerkak “Penjaga Greja” (PG) 

Cerkak “Penjaga Greja” jika dibagi dalam satuan cerita sebagai berikut. 

1. Albert Edward menunggu Domine keluar dari ruangan. 

2. Domine mendekati Albert Edward dan mengajak ke ruang Dewan Gereja. 

3. Albert Edward disidang di ruang Dewan. 
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4. Domine tahu kalau Albert Edward tidak bisa membaca dan menulis. 

5. Deskripsi pengurus gereja pada Albert: para pengurus gereja menganggap 

kalau Edward sangat bodoh. 

6. Albert Edward tidak malu walau orang-orang tahu kekurangannya. 

7. Domine dan pengurus gereja menyuruh Alberd Edward belajar membaca 

dan menulis. 

8. Albert tidak mau belajar membaca dan menulis. 

9. Dari kecil Albert Edward tidak mempunyai keinginan untuk belajar 

membaca dan menulis. 

10. Domine ngancam Albert Edward di keluarkan dari gereja kalau dia tidak 

bisa membaca dan menulis. 

11. Albert Edward memulai usahanya: Albert Edward mencati kios di pinggir 

jalan. 

12. Istrinya Albert tidak yakin usahanya bisa maju. 

13. Albert Edward membeli kios 

14. Albert Edward membuka toko rokok, tembakau, dan coklat. 

15. Albert Edward keluar dari greja. 

16. Usahane Albert Edward tambah maju: Albert Edward mempunyai sepuluh 

kios toko rokok dan uang tiga puluh ribu pound di bank. 

17. Albert Edward bertemu direktur bank: 

a. Direktur bank menyarankan supaya uang Albert Edward di masukkan 

di perusahaan-perusahaan supaya lebih untung.  

  b. Albert Edward manut padadirektur bank. 
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  c.  Albert Edward tidak bisa membaca dokumen perjanjian. 

 d. Direktur bank kaget ketika tahu kalau Albert Edward tidak bisa 

membaca dan menulis.  

 Tokoh utama cerkak “Penjaga Greja” dapat ditemukan dengan cara 

menganalisis pusat cerita. Frekuensi tampilan tokoh dalam satuan isi cerita dengan 

memperhatikan pusat cerita dan hubungan tokoh dengan tokoh lain dalam setiap 

satuan isi cerita perlu dianalisis. Tokoh yang paling tinggi frekuensi 

kemunculannya dan hubungannya dengan tokoh lain itulah yang dianggap paling 

menonjol dan disebut tokoh utama. 

 Untuk memudahkan analisis pusat cerita, terlebih dahulu urutan satuan isi 

cerita dikelompokkan menjadi dua bagian (episode). Bagian pertama adalah 

episode yang berisi cerita tentang Albert Edward disidang oleh para pengurus 

gereja. Awalnya Domine yang baru tidak tahu kalau Albert Edward tidak bisa 

membaca dan menulis, tetapi lama kelamaan akhirnya tahu entah siapa yang 

member tahu. Suatu hari setelah acara pembaptisan selesai Albert Edward 

dipanggil ke ruang Dewan (satuan cerita 2). Bagian ini terdiri atas sepuluh satuan 

isi cerita: enam  satuan isi diantaranya adalah Albert dan Domine. Dalam episode 

ini terllihat bahwa Albert mempunyai frekuensi tertinggi sebagai pusat cerita 

disbanding Domine dan para pengurus gereja, yaitu sepuluh kali. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa dalam episode ini Albert Edward tokoh yang 

paling menonjol. 
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 Pada bagian kedua berisi tentanng usaha yang dirintis Albert Edward 

setelah keluar dari gereja. Bagian ini terdiri atas sebelas satuan isi cerita, dua 

satuan isi cerita memiliki pusat cerita yang bervariasi. Pusat cerita berkisar pada 

tokoh (1) Albert Edward dengan istrinya, (2) Albert Edward dengan direktur bank. 

Pada bagian ini, sebagai pusat cerita adalah Albert Edward karena memiliki 

frekuensi tertinggi disbanding tokoh-tokoh lainnya, yaitu sepuluh kali. Dalam hal 

hubungan antartokoh, Albert Edward juga lebih dominan menguasai keberadaan 

tokoh-tokoh yang lain. Kehadiran tokoh direktur bank dengan segala perhatian 

(satuan cerita 17a-17d) sepenuhnya demi kepentingan cerita tokoh Albert Edward, 

yaitu membantu Albert Edward untuk menjalankan uang yang lebih 

menguntungkan daripada di simpan di bank. Dengan demikian, jelas bahwa dalam 

episode ini pun Albert Edward merupakan tokoh yang paling menonjol. 

 Dua bagian cerita itu secara keseluruhan memperlihatkan bahwa Albert 

Edward merupakan tokoh yang paling menonjol, baik dillihat dari jumlah 

frekuensinya sebagai pusat cerita maupun dari intensitas hubungannya dengan 

tokoh-tokoh lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tokoh utama cerkak penjaga 

greja (PG) adalah Albert Edward. 

 Meskipun terbagi dalam dua episode, urutan satuan isi cerita “Penjaga 

Greja” menunjukkan urutan yang kronologis. Hal itu dapat diketahui dari 

rangkaian hubungan cerita yang berlangsung runtut, tidak ada sisipan cerita lain 

yang berasal dari waktu sebelumnya atau sesudahnya. Cerita juga tidak terpotong 

oleh cerita lain yang tidak berhubungan dan tidak terpotong oleh waktu jeda yang 

panjang. 
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Cerita ini memiliki alur lurus. Terdapat kejadian-kejadian yang dialami 

oleh tokoh, dari peristiwa, konflik, dan klimaks. Perhatikan kutipan wacana yang 

mengawali peristiwa dengan pengenalan tokoh di dalam cerkak. Peristiwa yang 

dialami Albert Edward adalah Domine mengetahui kalau dia tidak bisa membaca 

dan menulis, akhirnya Albert dipanggil ke ruang Dewan Gereja. Hal tersebut 

dapat dibuktikan pada kutipan di bawah ini.  

“Nanging sawatara dina kepungkur”, mengkono Domine 
nerusake guneme, “aku nemokake kanyatan kang paling aneh, 
saengga aku kepeksa nindakake kuwajibanku nglapurake bab 
mau marang para pengurus greja. Aku ngonangi anane bab kang 
banget nggumunake kanggoku, yaiku menawa sampeyan jebul 
ora bisa maca lan nulis.” (P.G hal 66). 

(“Tetapi dalam suatu ketika”, begitu Domine meneruskan 
pembicaraannya, “aku menemukan kenyataan yang paling aneh, 
sehingga aku terpaksa melakukan kewajibanku melaporkan 
persoalan tadi kepada para pengurus gereja. Aku menemukan 
persoalan yang begitu mengejutkan bagiku, yaitu bahwa anda 
ternyata tidak bisa membaca dan menulis.”).  

Kutipan di atas menunjukkan bahwa awal peristiwa dimulai dari 

terbongkarnya kelemahan Albert Edwad di depan para pengurus gereja. Dengan 

tenang Albert menghadapi cobaan itu. Semua pengurus gereja memojokkan dia. 

Domine terancam di keluarkan dari Gereja kalau ia memang tidak bisa membaca 

dan menulis dan tidak mau belajar. 

Pada tahap tengah Albert Edward mengalami konflik batin setelah keluar 

dari ruang Dewan Gereja. Ia tidak menyangka kalau aka nada kejadian seperti ini. 

Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan di bawah ini.  

“Selawase iki dheweke babarpisan ora nate duwe pikiran, 
menawa sawijining dina kepeksa kudu ngadhepi problema kaya 
saiki iki. Saka rumangsane, dadi penjaga greja St. Pieters iku, 
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kaya dene paus-paus ing Roma, diangkat kanggo selawase urip.” 
(PG hal 69). 

(Selama ini ia sama sekali tidak punya pikiran, kalau suatu hari 
terpaksa harus menghadapi problema seperti ini. Dari pikirannya, 
dia jadi penjaga gereja St. Pieter itu, seperti paus-paus di Roma 
diangkat untuk seumur hidup). 

Kutipan diatas menunjukkan konflik batin yang dialami Albert Edward. Ia 

tidak menyangka aka nada kejadian seperti ini. Ia terancam di keluarkan dari 

gereja. Padahal dalam pikirannya ia akan di angkat untuk seumur hidup seperti 

paus-paus di Roma. 

Akhir dari cerita ini adalah kesuksesan Albert Edward setelah keluar dari 

gereja. Ia mempunyai sepuluh toko rokok dan coklat di sepanjang jalan raya 

London, dan ia juga mempunyai sejumlah uang di bank. Alberd juga termasuk 

golongan orang terkaya di kotanya. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan di 

bawah ini.  

“Sajrone sepuluh taun dheweke sidane kasil duwe ora kurang 
saka sepuluh toko rokok lan tembako.” (PG hal 70).  

(Dalam sepuluh tahun  tidak kurang dari sepuluh toko rokok dan 
tembakau ia miliki). 

Kutipan di atas menunjukkan Albert Edward sukses dengan usahanya. Dan 

dia tidak menyesal setelah keluar dari gereja. Jika ia bisa membaca dan menulis 

pasti masih tetap menjadi penjaga gereja. Jadi klimaks dari cerita ini adalah 

kebahagiaan. 

Dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa cerkak “Penjaga Greja” 

mempunyai alur lurus. Urutan peristiwa tersusun secara kronologis, mulai dari 

tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Urutan peristiwa-peristiwa tersebut 
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saling berkait sehingga ceritanya runtut. Kenyataan hanya Alberd Edward yang 

mempunyai alur, yang lain hanya dihadirkan untuk kepentingan tokoh Stoner. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cerkak tersebut beralur lurus, dan 

memperlihatkan pola cerita yang terpusat pada tokoh Alberd Edward. 

  Latar belakang tokoh Albert Edward yang dapat dipaparkan meliputi, 

status sosial dan status pendidikan.Tentang status sosial, sepanjang tokoh Albert 

Edward ditampilkan selalu bekerja dari sebagai kacung, jongos, kepela jongos, 

penjaga greja dan sampai menjadi orang terkaya, itu membuktikan bahwa Albert 

bertanggung jawab dengan keluarganya. 

  Tentang status pendidikan tokoh Albert Edward tidak mengeyam 

pendidikan sama sekali sehingga ia tidak bisa membaca dan menulis. Dia memang 

tidak berniat untuk belajar, karena menurut Albert hal itu tidak penting bagi 

dirinya. Sampai sekarang ia tidak membaca dan menulis. Bahkan pada suatu 

ketika dengan kelemahannya itu ia terancam dikeluarkan dari gereja.  

 Gambaran fisik tokoh Albert Edward diungkap secara dramatik oleh 

pengarang. Albert sebagai sesosok pria yang berwibawa, seakan-akan 

penampilannya seperti bangsawan inggris golongan bawah. Hal itu terbukti dalam 

kutipan di bawah ini: 

 “Albert Edward iku wong-wonge dhuwur, pawakane kepara kuru, 
sipate serius lan mrabawani. Penampilane kaya-kaya pantes 
saupama dadi bangsawan inggris golongan ngisor, utawa saora-
orane mirib-mirib pemain flim kang pagaweyane mligi mainake 
peran-peran bangsawan. Dheweke duwe duga prayoga, tekun ing 
pagaweyane lan gedhe kepercayaan dhirine. Wewateke burus, 
jujur, presasat tanpa cacad.” (PG hal 66). 
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 (Albert Edward itu orangnya tinggi, berbadan agak kurus, sifatnya 
serius dan berwibawa. Penampilannya sangat pantas seandainya 
jadi bangsawan Inggris golongan bawah, atau setidak-tidaknya 
mirip-mirip dengan pemain film yang pekerjaannya serinng 
memainkan peran-peran bangsawan. Dia mempunyai kepribadian 
yang baik, tekun dalam pekerjaan dan besar rasa percay dirinya. 
Wataknya jujur, berarti tanpa cacad). 

Tokoh Albert Edward berhubungan dengan semua tokoh yang terdapat 

pada cerkak Penjaga Greja seperti istrinya, domine, dua orang pengurus gereja 

dan direktur Bank.sedangkan tokoh-tokoh lainnya tidak semuanya saling 

berhubunngan satu sama lainnya, contohnya istrinya Edward tidak berhubungan 

secara langsung dengan direktur Bank dan para pengurus gereja. Cerkak ini juga 

menceritakan Albert Edward dengan masalah yang dihadapinya dari awal sampai 

akhir cerita.  

Dalam hal penampilan gambaran yang menonjol pada diri Albert Edward 

yaitu rapi. Kerapian Albert Edward dapat ditampilkan melalui tindakannya dalam 

berpakaian, merawat dan menyimpan pakaian yang dikenakannya. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dalam kutipan di bawah ini. 

“Jase sing anyar, sing lempit-lempitane katon ngllingir landhep 
kaya logam tipis lan malah katone ora kaya wol sutra…” (PG hal 
64). 

(Jas yang baru, yang lipat-lipatannya terlihat licin tajam seperti 
logam tipis dan malah kelihatannya seperti wol sutra…). 

Kutipan di atas terlihat dengan jelas bahwa Albert Edward adalah orang 

yang rapi, hal itu terbukti dengan ia memakai jas yang setrikaannya rapi malah 

terlihat seperti jas yang mahal. Dengan kerapiannya itu ia terlihat berwibawa. 
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Dari gambaran mental tokoh Albert Edward adalah seorang lelaki yang 

bekerja sebagai penjaga sebuah gereja St. Pieters di kota Neville Square. Sebagai 

penjaga gereja ia sangat bertanggung jawab dengan pekerjaan yang ia lakoni. Ia 

bangga dengan pekerjaan yang dilakoninya sekarang, tanpa beban Edward 

mangerjakan pekaerjaannya dengan tulus. Hal ini dilukiskan pengarang secara 

dramatic dalam kutipan berikut. 

“Jas-jase, kang mujudake seragame minangka penjaga greja, 
diopeni temenan dening Albert Edward, dikumbahi lan disetrika 
dhewe. Sasuwene nembelas taun dadi penjaga greja mau, wis 
akeh jas-jase kang diapkir, nanging dibungkus rapi mawa kertas 
warna coklat lan disimpen tumata inng lemari pakean sing ngisor 
dhewe” (P.G hal 64). 

(Jas-jasnya yang menandakan seragam penjaga gereja, dirawat 
sungguh-sungguh oleh Albert Edward, dicuci dan disetrika 
sendiri. Selama enam belas tahun jadi penjaga gereja tadi, sudah 
banyak jas-jas yang tidak dipakai, tetapi ia tidak tega 
menyingkirkan baju-baju tadi. Semua masih ada dibungkus rapi 
dengan kertas warna coklat dan disimpan tertata di lemari pakean 
yang paling bawah). 

Kutipan di atas menggambarkan bahwa Albert Edward bangga dengan 

pekerjaannya. Kutipan kalimat yang menunjukkan Albert Edward adalah seorang 

yang bertnaggung jawab yaitu “Jas-jase, kang mujudake seragame minangka 

penjaga greja, diopeni temenan dening Albert Edward, dikumbahi lan disetrika 

dhewe. Ia mempunyai tanggung jawab yang besar dengan pekerjaannya itu. 

Sampai baju seragamnya dicuci dan disetrika sendiri yang sudah tidak dipakai lagi 

ia simpan. Rasa tanggung jawab Albert Edward juga di tunjukkan lewat 

tindakannya waktu melakukan pekerjaan yang ia lakoni sehari-hari. Hal ini 

ditunjukkan pada kutipan di bawah ini. 
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“Penjaga greja mau nindakake tugas padinane kanthi ayem 
tentrem. Tutup kayu kang mawa rerenggan lukisan, disleregake 
maneh ing sadhuwure wadhah banyu baptis kang saka marmer 
iku, mbalekake kursi kang dhek mau dienggo lungguh wanita 
tuwo jompo menyang panggonane sakawit lan sabanjure kaya 
adat sabene, dheweke ngenteni nganti Domine ing ruwang Dewan 
Greja metu. Dheweke lagi genti mlebu kamar mau, ringkes-
ringkes sarta nata meja kursi lan liya-liyane. Sawise iku, lagi 
dheweke mulih.” (P.G hal 64).   

(Penjaga gereja tadi melakukan tugas sehari-hari dengan tulus 
tanpa beban. Tutup kayu yang semula hiasan lukisan, ditaruh lagi 
diatas tempat air baptis yang dari marmer ittu, mengembalikan 
kursi yang tadi dipakai duduk wanita tua jompo ke tempat semula 
dan selanjutnya seperti biasanya, ia menunggu sampai Domine di 
ruang Dewan Gereja keluar. Ia baru saja ganti masuk kamar tadi, 
beres-beres serta menata meja kursi dan lain-lainnya. Setelah itu, 
baru ia pulang). 

Kutipan di atas menggambarkan bahwa Albert Edward adalah orang yang 

bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dia selalu melakukan pekerjaan dengan 

tulus dan ikhlas.  Memang bekerja di rumah Tuhan harus dilandasi dengan rasa 

tulus dan ikhlas agar bermanfaat bagi orang lain dan mendapat berkah untuk 

dirinya sendiri. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa watak Albert Edward pada dasarnya 

adalah orang yang bertanggung jawab pada pekerjaannya. Pilihan bekerja di 

gereja adalah tepat bagi dirinya. Sebelum bekerja di gereja ia sempat menjadi koki 

di rumah jandanya sodagar kaya dan pernah juga bekerja di kalangan swasta. 

Walaupun tidak bisa membaca dan menulis kehidupannya selalu berjalan mulus, 

hanya ada satu hambatan dalam hidupnya ketika ia dikeluarkan dari gereja, tetapi 

itu tidak membuatnya putus asa. Albert Edward membuka toko rokok setelah 

keluar dari gereja, dan ia pun sukses denan usaha tersebut. Dalam sepuluh taun ia 

mempunyai sepuluh kios toko rokok.   
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Perjalanan hidup Albert Edward beragam, sejak umur dua belas tahun ia 

sudah bekerja menjadi koki. Ia merupakan orang yang suka bekerja keras. Tanpa 

ada rasa malu ia melakukan pekerjaannya dengan tekun. Hal ini dapat dilihat pada 

kutipan berikut. 

“Nalika taksih umur kalihwelas taun, kula sampun nyambut 
damel, tuwan.” (P.G hal 67). 

( “ketika masih umur dua belas tahun, saya sudah bekerja, tuan”). 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Albert Edward sejak kecil sudah 

bekerja demi kelangsungan hidup. Walaupun masih kecil ia sudah bekerja berat 

bagi anak seusianya. Biasanya sekitar umur dua belas tahun anak-anak masih 

senanng bermain dengan teman-temannya. Albert Edward tidak pernah malu 

dengan pekerjaan yang dilakoninya. 

Perilaku lain yang menunjukkan bahwa Albert Edward adalah orang yang 

bekerja keras yaitu pada saat ia bekerja sebagai kacung di rumah keluarga sudagar 

yang kaya raya.dari kacung menjadi abdi nomer satu, kemudian menjadi kepala 

jongos, abdi istana dan akhirnya menjadi penjaga gerja, itu semua berkat kerja 

keras yang ia lakoni. Hal ini dapat ditunjukkan pada kutipan di bawah ini. 

“wiwitane Albert Edward dadi kacung-kacung ing omahe 
kulawarga sudagar kang sugih banget. Suwening suwe 
kalungguhane mundhak saka kacung alias batur nomer papat 
dadi abdi nomer siji. Nate kurang luwih setaun lawase, dheweke 
dadi kepala jongos ing omahe randhane kaum ningrat. Lan 
sadurunge diangkat penjaga greja St. Pieters, dheweke dadi abdi 
kepala ing istanane pensiunan duta besar” (P.G hal 66). 

(Dimulai Albert Edward menjadi kacung-kacung di rumah 
keluarga sudagar yang kaya raya.  Lamanya kedudukannya naik 
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dari kacung alias batur nomer empat jadi abdi nomer satu. Pernah 
kurang lebih satu tahun lamanya, ia jadi kepala jongos di rumah 
jandanya kaum ningrat. Dan sebelum diangkat penjaga gereja St. 
Pieters, ia jadi abdi kepala di istananya pensiunan duta besar). 

Bukti lain bahwa Albert Edward adalah seorang pekerja keras adalah 

ketika ia membuka usaha lain setelah keluar dari gereja. 

“usahane Albert Edward pranyata maju. Malah kena diarani 
maju banget, saengga ora nganti setaun dheweke wis wiwit mikir-
mikir nedya mbukak toko maneh, took nomer loro. Tilas penjaga 
greja mau banjur golek dalan dawa liyane kang ora ana tokone 
rokok utawa tembako. Lan sawise kasil nemokake, tur ana tokone 
kang disewakake pisan, kalodhangan mau langsung wae 
dimanfaatke. Uga took iki sukses. Timbul gagasan, yen dheweke 
bisa sukses ngurusi took loro, geneya ora ngurusi setengah losin? 
Kanthi gagasan mengkono mau, Albert Edward banjur mlaku 
mubeng-mubeng killing kutha London. Lan saben nemokake 
dalan dawa tanpa rokok, mangka ana tokone kang disewakake, 
dheweke enggal wae mbukak took anyar. Sajrone sepuluh taun 
dheweke sidane kasil duwe ora kurang saka sepuluh took rokok 
lan tembako. Wes mesthi wae mlebune dhuwit mbanyu mili. Saben 
dina senen dheweke killing nekani toko-tokone mau, nariki dhuwit 
oleh-olehane lan nglebokake dhuwit-dhuwit mau menyang bank.” 
(P.G hal 70). 

(Dalam kenyataannya usaha Albert Edward sangat maju. Malah 
bisa dikatakan maju pesat, sehingga tidak sampai satu tahun ia 
bisa mulai mikir-mikr membuka toko lagi, toko nomer dua. 
Mantan penjaga gereja tadi kemudian mencari jalan panjang 
lainnya yang tidak ada toko rokok atau tembakau. Dan setelah 
berhasil menemukan, kebetulan ada toko yang disewakan, 
kesempatan itu langsung dimanfaatkan. Tokonya juga sukses. 
Muncul gagasan, kalau dirinya bisa sukses mengurus dua toko, 
kenapa tidak mengurus setengah lusin? Dengan gagasan tadi, 
Albert Edward kemudian berjalan muter-muter keliling kota 
London. Dan setiap menemukan jalan panjang tanpa toko rokok, 
lalu ada toko yang disewakan, dirinya cepat-cepat membuka toko 
baru. Dalam sepuluh tahun akhirnya ia berhasil mempunyai 
kurang lebih sepuluh toko rokok dan tembakau. Sudah 
sewajaranya kalau uang yang masuk seperti air yang mengalir. 
Setiap hari senin dia keliling mengunjungi toko-tokonya tadi, 
mengambil uang dan memasukkan uang-uang tadi ke bank). 
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Albert Edward memang mempunyai watak pekerja keras sejak kecil. Ia 

sudah terbiasa menjadi pekerja kasaran. Dengan kepiawaiannya itu ia bisa 

berubah menjadi sukses, sehingga ia termasuk menjadi golangan orang terkaya 

dikotanya. Walaupun Albert Edward tidak bisa membaca dan menulis tetapi ia 

bisa mengembangkan usahanya dengan lancar. Tuhan memang adil dengan 

makhluknya, walaupun mempunyai banyak kekurangan tetapi juga mempunyai 

kelebihan.  

Albert Edward juga termasuk orang yang keras kepala. Dengan wataknya 

tersebut ia tidak mau mengubah dirinya jadi lebih baik, misalnya disuruh belajar 

membaca dan menulis ia tetap tidak mau, karena hal itu dianggap tidak penting 

untuk dirinya. Sejak kecil pun ia benar-benar tidak mau belajar. Watak keras 

kepala tersebut digambarkan secara dramatik oleh pengarang seperti kutipan 

berikut ini. 

“Koki dhapur nate nyobi nganjuraken supados kula purun sinau. 
Nanging sajakipun, kula pancen boten gadhah bakat kangge 
kaperluwan menika, tur pancenipun kula ugi boten nate gadhah 
wekdal. Semanten ugi kabetahan. Kula kinten, wekdal samanngke 
menika kathah sanget para nem-neman ingkang tansah ngobral 
wekdalipun kangge maos katimbang kangge kaperluwan sanes 
ingkang langkung mumpangati.” (P.G hal 67).  

(Koki dapur sudah pernah mencoba menganjurkan supaya saya 
mau belajar. Tetapi agaknya, saya memang tidak punya bakat 
untuk keperluan itu, dan kayaknya saya juga tidak pernah ada 
waktu. Begitu pula kebutuhan. Saya kira, waktu yang akan dating 
nanti banyak sekali para pemuda yang mengobral waktunya untuk 
membaca daripada kebutuhan lain yang lebih bermanfaat). 

Melalui teknik reaksi tokoh lain Albert Edward menunjukkan watak keras 

kepalanya. Hal ini ditunjukkan dalam percakapan Albert Edward dengan pengurus 
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gereja. Para pengurus gereja memberi semangat untuk mau belajar dan menulis 

tetapi ia tetap keras kepala. Watak keras kepala dari kecil masih melekat erat 

dalam dirinya. Hal itu dapat dibuktikan dalam kutipan di bawah ini. 

“Nanging apa sampeyan ora kepengin maca ngenani apa wae 
kang kedadeyan ing donya iki?” pitakone pengurus gereja sijine. 
“Karo dene, apa sampeyan ora kepengin nulis-nulis layang 
marang sapa ta sapa kono?” (P.G hal 67). 

(“Tetapi apa anda tidak kepengin membaca mengenai apa saja 
yang terjadi di dunia ini?” Tanya pengurus gereja satunya. “apa 
juga anda tidak ingin nulis-nulis surat kepada siapa-siapa yang 
disana?”) 

“Boten tuwan, kula kinten boten perlu. Langkung-langkung 
kantun-kantun menika, di koran-koran kathah dipun pacak foto-
foto maneka warni, saengga kula sampun saged mangertosi 
sedaya menapa kemawon ingkang kedadosan. Kaliyan malih, 
semah kula menika pinter sanget, tuwan. Menawi kula kepengin 
kintun serat, semah kula saged nyerataken kangge kula.” (P.G 
hal 67). 

(Tidak tuwan, saya kira tidak perlu. Lebih-lebih akhir-akhir ini, di 
Koran-koran banyak dipajang foto-foto beranekaragam, sehingga 
saya sudah bisa mengerti semua kejadian apa saja telah terjadi. 
Lagi pula, istri saya itu pintar sekali, tuwan. Seandainya saja saya 
ingin mengirim surat, istri saya bisa menuliskan buat saya). 

Kutipan di atas menunjukkan watak keras kepala Albert Edward. Ia 

memang benar-benar tidak mau lagi belajar. Karena dia merasa sudah tidak 

sanggup lagi. Walaupun ia diancam Domine kalau akan dikeluarkan dari gereja 

tetapi ia tetap keras kepala tidak mau belajar. Hal tersebut digambarkan secara 

dramatik oleh pengarang seperti kutipan berikut ini.  

“Boten, tuwan. Kula kuwatos menawi kula sampun boten sagah 
nglampahi. Kula sampun sepuh lan wiwit umur kalihwelas taun 
sampun boten saged nyinau aksara, pramila samangke menika 
temtu langkung boten saged malih.” (P.G hal 67). 
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(Tidak, tuwan. Saya khawatir kalau saya sudah tidak sanggup 
menjalaninya. Saya sudah tuwa dan sejak umur dua belas tahun 
sudah tidak bisa belajar huruf, maka nanti tentu lebih tidak bisa 
lagi). 

 

“Nyuwun duka, domine”, celathune, “kulak ok kuwatos menawi 
mboten saged. Segawon sepuh pancen sampun boten saged dipun 
ajari keprigelan-keprigelan enggal malih. Pinten-pinten taun kula 
gesang tanpa saged maos lan nyerat menika boten kok nedya 
ngalem badan kula piyambak, toh boten wonten ginanipun lan ing 
kawontenan kados menapa kemawon, kula dipun papanaken ing 
pundi kemawon dening Ingkang Maha Kuwaos, kula tansah 
nindakaken kuwajiban kula. Pramila saupami dinten samangke 
kula angsal kalodhangan sinau, kulak ok boten pitados menawi 
kula taksih purun nindakaken.” (P.G hal 68). 

(“mohon maaf, domine”, ucapnya, “saya kok khawatir kalau tidak 
bisa. Anjing tua memang sudah tidak bisa diajari ketrampilan-
ketrampilan baru lagi.bertahun-tahun saya hidup tanpa bisa 
membaca dan menulis itu tidak kok membanggakan diri saya 
sendiri, toh tidak ada gunanya dan dalam kesempatan apapun, 
saya di tempatkan dimana saja oleh Yang Maha Kuwasa, saya 
tetap melakukan kewajiban saya. Maka seandainya suatu hari 
nanti saya mendapat kesempatan belajar, saya koktidak percaya 
kalau saya masih mau melakukan.”) 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Albert Edward memang sudah tidak 

mau belajar membaca dan menulis. Prinsipnya sejak kecil masih melekat pada 

dirinya. Watak keras kepala memang tidak bisa di hilangkan. Dia yakin walaupun 

tidak bisa membaca dan menulis ia akan hidup tentram dan berkecukupan . itu 

memang terbukti, karena dia mempunyai kurang lebih sepuluh toko rokok di kota 

London. 

Sifat tidak mudah menyerah juga dimiliki Albert Edward. Hal itu terbukti 

ketika dia terancam dikeluarkan dari gereja. Ketika dijalan ia menemukan 

insprirasi membuka toko rokok, karena sepanjang jalan yang ia lewati tidak ada 

satu pun toko rokok. Albert Edward mempunyai gagasan untuk membuka toko 
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rokok, dalam pikkirannya bisnis itu pasti akan berkembang pesat. Hal ini 

dilukiskan secara dramatik oleh pengarang, seperti kutipan berikut. 

“Rancangan mbukak toko rokok diwawas saka segi maneka 
warna, lan dina candhake dheweke bali menyang dalan kang 
dhek wingi diliwati. Untung banget, deweke bisa nemokake toko 
cilik kang disewakake. Toko iku ndilalah kok ya cocog banget 
karo kang diangen-angen. Patlikur jam sawise iku, toko wis 
kelakon disewa. Lan sawise let sesasi maneh, Albert Edward 
Foreman ninggalake greja St. Pieters kanggo selawase, dheweke 
wiwit mbukak tokone cilik-cilikan kang adol rokok, tembako lan 
coklat kaya kang digantha sadurunge…” (P.G hal 70). 

(rancangan membuka toko rokok dirancang dari segi 
beranekaragam, dan hari selanjutnya ia kembali ke jalan yang 
kemarin dilewati. Untung banget, dia bisa menemukan toko kecil 
yang disewakan. Toko itu kebetulan kok ya cocog banget dengan 
yang diangan-angan. Dua puluh empat jam setelah itu, toko sudah 
disewa. Dan setelah sebulan lagi, Albert Edward Foreman 
meninggalkan gereja St. Pieters untuk selamanya, ia mulai 
membuka tokonya kecil-kecilan yang jual rokok, tembakau,dan 
coklat yang diidam-idamkan sebelumnya). 

Walaupun istrinya ragu dengan usaha yang dirintis Albert Edward, tetapi 

ia tidak pantang menyerah. Ia yakin pekerjaannya yang sekarang lebih 

menjanjikan daripada yang sebelumnya. Ia optimis dengan bisnisnya sekarang. 

Hal tersebut terdapat dalam kutipan sebagai berikut. 

“Sing wadon kandha, menawa langkahe ikku mujudake 
kemunduran kang luwarbiasa tumrape sawijining penjaga greja 
St. Pieters. Nanging Albert Edward mangsuli, menawa saiki iki 
kita kudu bisa ngetutake lakukne jaman, lan menawa greja jaman 
saiki iki kahanane wis ora kaya dhek biyen maneh” (P.G hal 70). 

(Yang perempuan bilang, jika langkahnya itu mewujudkan 
kemunduran yang luar biasa terhadap salah satu penjaga gereja St. 
Pieters. Tetapi Albert Edward menjawab, kalau sekarang ini kita 
harus bisa mengikuti jaman, dan kalau gereja jaman sekarang ini 
keadaannya sudah tidak seperti dulu lagi). 
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Kutipan di atas menunjukkan bahwa Albert Edward mempunyai watak 

yang tidak mudah menyerah. Ia selalu bangkit, dan tetap berusaha. Ia yakin usaha 

yang dirintisnya akan sukses. Hal itu pun terbukti, Albert Edward mempunyai 

sepuluh toko rokok dan mempunyai sejumlah uang di bank yang tidak sedikit 

jumlahnya. 

Dari segi tindakan, Albert Edward berpura-pura tegar di depan para 

pengurus gereja. Ketegaran Albert Edward membuat ia semangat dalam 

menghadapi semua cobaan. Walaupun sebenarnya hatinya gelisah tetapi ia 

berusaha menampakkan wajah yang tidak ada maslah apa-apa. Hal ini terllihat 

dalam kutipan sebagai berikut. 

“Senajan pikirane kaya mengkono, nanging polatane penjaga 
greja kang lugu mau tetep ngatonake alusing bebudene, saengga 
apa kang dipikir iku babarpisan ora kawistara…”(P.G hal 66). 

(Meskipun pikirannya seperti itu, tetapi wajah penjaga gereja 
yang lugu tadi tetap melihatkan halus bebudinya, sehingga apa 
yang dipikir itu sama sekali tidak terlihat…) 

Albert Edward memang orang yang tegar. Walaupun dengan 

kekurangannya itu dia tidak meras malu ataupun dilecehkan. Ia tetap tegar 

menerima ejekan dari siapa saja. Ia pun bersikukuh tetap tidak mau belajar 

membaca dan menulis.  

Watak tegar Albert Edward yang lain ditunjukkan dengan reaksi tokoh lain 

yang secara tidak langsung menghinanya. Hal tersebut terdapat dalam kutipan 

berikut ini.  

“Nanging sawatara dina kepungkur”, mengkono Domine 
nerusake guneme, “aku nemokake kanyatan kang paling aneh, 
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saengga aku kepeksa nindakake kuwajibanku nglapurake bab 
mau marang para pengurus greja. Aku ngonangi anane bab kang 
banget nggumunake kanggoku, yaiku menawa sampeyan jebul 
ora bisa maca lan nulis” (P.G hal 66). 

(“Tetapi dalam suatu ketika”, begitu Domine meneruskan 
pembicaraannya, “aku menemukan kenyataan yang paling aneh, 
sehingga aku terpaksa melakukan kewajibanku melaporkan 
persoalan tadi kepada para pengurus gereja. Aku menemukan 
persoalan yang begitu mengejutkan bagiku, yaitu bahwa anda 
ternyata tidak bisa membaca dan menulis.”)   

Bukti lain yang menunjukkan watak Tegar Alberd Edward 
terdapat pada kutipan berikut. 

“Krungu keterangane domine mau, polatane penjaga greja Albert 
Edward babarpisan ora ngatonake rasa kaget utawa isin. Kanthi 
ayem dheweke celathu : Domine kita ingkang lami sampun pirsa 
prekawis menika, kok. Ngendikanipun, timrap panjenenganipun 
boten wonten bentenipun, kula saged maos menapa boten…”(P.G 
hal 66-67). 

(mendengar keterangan domine tadi, wajah penjaga gereja Albert 
Edward sama sekali tidak menampakkan rasa kaget atau malu. 
Dengan tenang ia berkata : Domine kita yang lama sudah tahu 
perkara ini, kok. Katanya, menurut drinya tidak ad bedanya, saya 
bisa membaca atau tidak…) 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa watak Albert Edward memang tegar, 

walaupun sudah dihina habis-habisan oleh para pengurus gereja. Dia tidak merasa 

malu atau direndahkan, memang ini sudah menjadi suratan takdir kalau dia tidak 

bisa membaca dan menulis. 

Dari segi perbutan Albert Edward juga mempunyai watak yang jujur. Ia 

selalu terbuka dengan siapa saja, dan mengakui kelemahannya tanpa rasa malu. 

Tanpa ragu ia cerita dengan direktur bank tentang kelemahannya yang tidak bisa 

membaca dan menulis. Hal ini dilukiskan pengarangn secara dramatik, dalam 

kutipan berikut. 



 

 

91

“Albert Edward nyawanng direktur bank karo mesem kaya 
kanggo nglilihake atine sang direktur. Kanthi sareh lan alon 
dheweke kandha : Inggih menika masalahipun, tuwan. Kula 
menika boten saged maos. Kula ngertos lan kula ngrumaosi, 
menawi menika aneh kepirenganipun, nanging kanyatanipun 
pancen kados makaten, tuwan. Kula boten saged maos lan nyerat. 
Saged kula naming nyerat name kula, lan menika kemawon saged 
kula nembe saplokipun kula gadhah usaha menika.” (P.G hal 71). 

(Albert Edward memandang direktur bank dengan senyum seperti 
ingin meluluhkan hatinya sang direktur. Dengan pelan-pelan dan 
sabar ia berkata : ya itu masalahnya, tuwan. Saya ini tidak bisa 
membaca. Saya tahu dan mengerti, kalau ini aneh kedengarannya, 
tetapi kenyataannya memang begitu, tuwan. Saya tidak bisa 
membaca dan menulis. Bisa saya hanya menulis nama saya, dan 
itupun baru bisa ketika mempunyai usaha ini). 

 

Albert Edward memang orang yang jujur dengan siapa saja, walaupun 

dengan kejujurannya ia membuka aibnya sendiri. Direktur pun kaget ketika 

mendengar Albert Edward adalah seorang yang buta huruf, tetapi ia bisa sukses 

dengan usahanya tanpa hambatan apapun. 

Karena dengan kelemahannya itu Albert Edward mudah percaya dengan 

orang lain selagi itu baik untuk dirinya. Ia percaya kalau uang yang ada di bank 

terjamin keamanannya. Hal tersebut trlihat dalm kutipan di bawah ini. 

“Kula langkung remen menawi boten perlu nanggung resiko, 
tuwan. Kula pitados, wonten ing bank penjenengan yatra kula 
aman”(P.G hal 70-71). 

(Saya lebih suka kalau tidak perlu menanggung resiko, tuan. Saya 
percaya, di bank anda uang saya aman). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Albert Edward percaya dengan 

keamanan di bank. Albert Edward menggunakan bahasa yang santun sekali, 

dengan siapa saja dia selalu menggunakan bahasa yang sopan. Ditinjau dari segi 
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gaya bahasa Albert Edward selalu menggunakan bahasa karma ketika bertutur 

dengan siapa saja. 

Dalam cerkak PG gambaran ruang yang dipakai adalah ruang tertutup dan 

terbuka. Ruang tertutup seperti gereja, ruwang Dewan, bank, dan toko. Selain itu 

juga terdapat banyak gambaran detil ruang, seperti kayu, lukisan, tempat air 

baptis, kursi, meja dan cangkir teh. Akan tetapi, gambaran ruang dan seluruh detil 

yang ada di dalamny itu tidak semuanya memperlihatkan kaitan erat dengan 

ditafsirkan berperan memperjelas gambaran tokoh Albert Edward. Sedang ruang 

terbuka yang dipakai dalam cerita ini hanyalah jalan. 

Analisis terhadap ruang dan detail-detail ruang itu dapat dilakukan 

melalui dua cara. Pertama, secara langsung menafsirkan gambaran tokoh Albert 

Edward dari keadaan ruang dan detail-detailnya. Kedua, menafsirkan gambaran 

tokoh Albert Edward berdasarkan cara dia memperlakukan atau berhubungan 

dengan ruang detil-detilnya itu. Gambaran seluruh ruang dan seluruh detil yang 

ada di dalamnya secara umum menandakan bahwa Albert Edward memiliki selera 

yang biasa saja. 

Dapat ditambahkan bahwa dalam cerkak PG digambarkan tokoh Albert 

Edward sehari-hari lebih sering berada di dalam ruangan. Diceritakan bahwa 

tokoh Albert Edward pernah bekerja sebagai jongos, kacung dan penjaga greja. 

Dalam cerkak PG dapat dihitung bahwa frekuensi tertinggi kemunculan tokoh 

Albert Edward adalah di gereja. 

Sekurang-kurangnya ada empat kali Albert Edaward berada di dalam 

gereja. Beberapa contoh adalah Albert membersihkan gereja, Albert Edward 
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merapikan Gereja, Albert menunggu domine di ruangan gereja, Albert Edward di 

sidang diruang Dewan Gereja dibuktikan dalam kutipan di bawah ini: 

”Domine wiwit guneman: kita perlu ngrembug perkara kang 
kurang ngenakake kanggo sampeyan, Pak Jaga. Sampeyan wis 
mataun-taun nyambut gawe ing kene, lan tuwan-tuwan iki uga 
setuju karo panemuku, menawa kuwajiban-kuwajiban sampeyan 
kang magepokan karo jabatan sampeyan ora ana sing ora gawe 
mareminng ati.” (PG hal 66). 

  
(Domine mulai pembicaraannya: kita perlu membahas perkara 
yang kurang mengenakkan buat anda, Pak Jaga. Anda sudah 
bertahun-tahun kerja disini, dan tuwan-tuwan ini juga setuju 
dengan pendapatku, kalau kewajiban-kewajiban anda yang 
berhubungan dengan jabatantidak ada yanng membuat hati 
senang). 
 
”Nanging sawatara dina kepungkur, mengkono Domine 
nerusake guneme aku nemokake kanyatan kang paling aneh, 
saengga aku kepeksa nindakaka kuwajibanku nglapurake bab 
mau marang para pengurus greja. Aku ngonangi anane bab 
kang banget nggumunake kanggoku, yaiku menawa sampeyan 
jebul ora bisa maca lan nulis.” (PG hal 66). 
 
(Pada suatu hari, begitu Domine meneruskan pembicaraannya, 
aku menemukan kenyataan yang paling aneh, sihingga aku 
terpaksa melakukan kewajiban melaporkan hal tersebut ke 
pengurus Gereja. Aku mendengar hal yang sangat mengejutkan 
bagiku, yaitu ternyata anda tidak bisa membaca dan menulis). 
 

Contoh-contoh di atas memperlihatkan hubungan yang erat antara tokoh 

Albert Edward dengan ruangan yang ada di Gereja. Sehari-hari ia memang 

bekerja di Gereja. Jadi segala sesuatu yang ada di Gereja sudah otomatis 

berhubungan dengan dirinya. 

  Secara keseluruhan, analisis di atas dapat mempertegas bahwa tokoh 

utama dalam cerkak PG adalah Albert Edward. Dengan menganalisis tindakan 

tokoh (action), cara berpikir dan gaya hidup (manner of tought and life), 

kebiasaan (habits), perasaan (emotion), keinginan (desires) dan naluri tokoh 
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(instincts) maka dapat ditemukan watak tokoh Albert Edward adalah bertanggung 

jawab, pekerja keras, keras kepala, tidak mudah menyerah, jujur, tegar dan mudah 

percaya dengan orang lain. 

4.5 Satuan cerita cerkak “Topan Salju” (TP) 

Cerkak “Topan Salju” jika dibagi dalam satuan cerita sebagai berikut. 

1. Pertemuan Maria dengan Vladimir. 

a) Vladimir bertemu Maria ketika ia cuti di daerah kelahirannya. 

b) Maria pacaran dengan Vladimir. 

2. Orang tua Maria tidak setuju kalau anakknya pacaran dengan Vladimir. 

3. Vladimir mengajak Maria kawin lari. 

4. Maria janjian ketemu karo Vladimir ing greja Jadrino. 

5. Maria tidak menepati janji. 

6. Maria bingung 

a) Maria masih bimbang dengan keputusannya. 

b) Maria tidak tega meninggalakan keluwarganya. 

c) Maria juga cinta dengan Vladimir. 

7. Vladimir mempersiapkan pernikahan. 

8. Maria menepati janjinya dengan Vladimir. 

9. Vladimir kecewa karena Maria tidak menepati janji.. 

10. Maria sakit. 

11. Orang tua  Maria sudah setuju dengan hubungan mereka. 

12. Vladimir gugur di medan perang. 
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13. Maria kaget mendenngar kabar kalau Vladimir gugur dimedan perang. 

14. Maria dan ibunnya pindah rumah. 

15. Maria bertemu Burmin. 

16. Maria dan Burmin pacaran.  

 Tokoh utama cerkak “Topan Salju” dapat ditemukan dengan cara 

menganalisis pusat cerita. Frekuensi tampilan tokoh dalam satuan isi cerita dengan 

memperhatikan pusat cerita dan hubungan tokoh dengan tokoh lain dalam setiap 

satuan isi cerita perlu dianalisis. Tokoh yang paling tinggi frekuensi 

kemunculannya dan hubungannya dengan tokoh lain itulah yang dianggap paling 

menonjol dan disebut tokoh utama. 

 Untuk memudahkan analisis pusat cerita, terlebih dahulu urutan satuan isi 

cerita dikelompokkan menjadi dua bagian (episode). Bagian pertama adalah 

episode yang berisi cerita tentang pertemuan Maria dengan Vladimir, 

pertentangan orang tua, kawin lari dan kematian Vladimir.  Bagian ini terdiri atas 

delapan belas satuan isi cerita.  Sembilan satuan isi cerita di antaranya adalah 

Maria dan Vladimir, satu satauan isi cerita pusat ceritanya adalah Maria dan orang 

tuanya, dua satuan isi cerita pusat ceritanya adalah Vladimir, dan enam satuan isi 

cerita pusat ceritanya hanya Maria. Dalam episode ini terlihat bahwa Maria 

mempunyai frekuensi tertinggi sebagai pusat cerita disbanding Vladimir dan 

orangtuanya, yaitu enam belas kali. Dalam hal hubungan antartokoh, Maria juga 

terlihat dominan menguasai keberadaan tokoh-tokoh yang lain. Pertentangan 

orang tuanya (satuan cerita 2), kehadiran Vladimir (satuan cerita 1) yang semata-

mata untuk kepentingan cerita tokoh Maria selanjutnya, kematian Vladimir 
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(satuan cerita 13) sepenuhnya ditunjukkan untuk kepentingan cerita tokoh Maria, 

yaitu mendukung gambaran penderitaan dan kesengsaraan Maria sebagai seorang 

gadis yang cintanya terlarang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam 

episode ini Maria merupakan tokoh yang paling menonjol. 

Bagian kedua berisi cerita tentang Maria pindah rumah dan pertemuan 

dengan Burmin. Bagian ini terdiri atas tiga satuan isi cerita, satu satuan isi cerita 

pusat ceritanya adalah Maria dan Ibunya, dan dua satuan isi cerita pusat ceritanya 

adalah Maria dan Burmin. Pada bagian ini pusat ceritanya adalah Maria karena 

memiliki frekuensi tertinggi disbanding tokoh-tokoh lainnya, yaitu tiga kali. 

Kehadiran tokoh Burmin dengan segala perhatian, cinta, kasih saying, dan 

perlindungan sepenuhnya demi kepentingan cerita tokoh Maria, yaitu untuk 

mendukung gambaran kebahagiaan tokoh Maria, sebagai imbalan kesengsaraan 

dan kesedihan selama ditinggal Vladimir. Dengan demikian, jelas bahwa dalam 

episode ini pun Maria merupakan tokoh yang paling menonjol. 

 Dua bagian cerita itu secara keseluruhan memperlihatkan bahwa Maria 

merupakan tokoh yang paling menonjol, baik dilihat dari jumlah frekuensinya 

sebagai pusat cerita maupun dari intesitas hubungannya dengan tokoh-tokoh lain. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tokoh utama cerkak Pepesthening Takdir adalah 

Maria.    

   Meskipun terbagi dalam dua episode, urutan satuan isi cerkak “Topan 

Salju” menunjukkan urutan cerita yang kronologis. Hal itu dapat diketahui dari 

rangkaian hubungan cerita yang berlangsung secara runtut, tidak ada sisipan cerita 
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lain yang berasal dari waktu sebelumnya atau sesudahnya. Cerita juga tidak 

terpotong oleh cerita lain yang tidak berhubungan dan tidak terpotong oleh waktu 

jeda yang panjang.  

Cerita ini memiliki alur lurus. Terdapat kejadian-kejadian yang dialami 

oleh tokoh, dari peristiwa, konflik, dan klimaks. Perhatikan kutipan wacana yang 

mengawali peristiwa dengan pengenalan tokoh di dalam cerkak. Peristiwa yang 

dialami Maria adalah ketika Vladimir mengajaknya kawin lari. Hal tersebut dapat 

dibuktikan pada kutipan di bawah ini. 

“Kita skloron wis ora bisa urip pisah, mangka keputusane wong 
tuwa kejeme ora mekakat ngono, geneya para wong tuwa mau 
ora kita tinggalake.” (TP hal 90). 

(Kita berdua sudah tidak bisa hidup terpisah, padahal 
keputusannya orang tua yang sangat kejam, kenapa para orang tua 
itu tidak kita tinggal saja).  

 Kutipan wacana di atas menunjukkan tahap awal cerkak yang 

menunjukkan peristiwa yang dialami oleh Maria. Vladimir mengajak ia kabur, 

ketika itu Maria mau karena dia juga cinta dengan Vladimir. Namun setelah hari 

yang ditentukan disepakati, Maria tidak jadi pergi karena ia lebih memilih hidup 

bersama keluarganya. 

Cerita selanjutnya Vadimir berusaha melupakan Maria dari kehidupannya. 

Ia bergabung kembali dengan kesatuannya. Maria sakit tidak sembuh dan 

akhirnya kedua orang tuanya menyetujui hubungan Maria dengan Vladimir. 

Tetapi Vladimir sudah terlanjur mengambil keputusan untuk tidak menginjakkan 

kakinya di rumah Maria. 
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Tahap tengah cerkak muncul konflik batin yang dialami oleh kedua orang 

tua Maria. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan di bawah ini. 

“Nanging kaya ngapa kaget lan gumune keluwarga tuwan tanah 
Nenarodova, rikala nampa wangsulan kang sipate kaya layange 
wong kang owah pikirane.”(TP hal 95). 

(Tetapi seperti apa kaget dan terkejutnya keluarga tuan tanah 
Nenarodova, ketika menerima jawaban yang sifatnya seperti 
suratnya orang yang berubah pikiran).   

Kutipan wacana di atas menunjukkan adanya konflik batin keluarga Maria 

yang tidak menyangka kalua Vladimir bisa melupakan Maria secepat itu. 

Keluarga Maria bingung karena Maria tidak juga sembuh dari sakitnya. Maria 

juga mengalami konflik batin ketika mendengar Vladimir gugur di medan perang. 

Perhatikan kutipan di bawah ini. 

“Let sawatara sasi maneh, ndilalah Maria meruhi jenenge 
Vladimir dipacak ing dhaftar wong-wong kang dinyatakake gugur 
lan nandang tatu-tatu ing paprangan ing kutha Borodino, 
sacedhake Moskow. Maria sakala semaput” (TP hal 95). 

(Selang beberapa bulan,  tiba-tiba Maria melihat nama Vladimir 
dipasang di daftar orang-orang yang dinyatakan gugur dan luka-
luka dalam peperangan di kota Borodino, dekatnya Moskow. 
Maria sekita pingsan). 

 Kutipan di atas menunjukkan konflik batin  yang dialami oleh Maria yang 

sedih karena ditinggal Vladimir kekasih hatinya untuk selamanya. Ia merasa 

hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Konflik batin memuncak ketika ayahnya 

meninggal ia merasa sudah ditinggalkan orang-oranng yang disayanginya. 

Perhatikan kutipan di bawah ini. 

“Kesusahan saya matumpa-tumpa kanthi tilar donyane Gavril 
Gavrilovitch. Kabeh tinggalane diwarisake marang putri 
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tunggale Maria Gavrilona. Nanging warisan kang gedhe banget 
mau tetep ora bisa nglipur atine.” (TP hal 95). 

(kesusahan semakin berlimpah dengan meninggalnya Gavril 
Gavrilovitch. Semua peninggalan diwariskan pada putrid 
tunggalnya Maria Gavrilovna. Tetapi warisan yang besar banget 
tetap tidak bisa menghibur hatinya). 

 Kutipan di atas menunjukkan konflik memuncak yang dialami oleh Maria 

yang sedih karena ditinggal orang-orang yang disayangi. Harta yang berlimpah 

tidak menjamin kebahagiaan. Untuk mengusir kesedihannya itu Maria akhirnya 

memutuskan pindah rumah meninggalkan kesedihan yang ada di Nenarodova. 

Maria bersama ibunya pindah di puri daerah pedhalaman. Di tempat baru ia 

bertemu dengan pemuda yang bernama Burmin. Dan ternyata sebelumnya sudah 

pernah ketemu. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan di bawah ini. 

“Oh, Gusti! Gusti nyuwun ngapura!” Celathune Maria 
Gavrilovna sesenggukan karo nyekeli kenceng tangane Burmin. 
”Dadi…dadi…sliramu ta biyen kae…? Lan sliramu ora kelingan 
karo aku…?” 

“Burmin pucet dadakan, kaget, lan enggal-enggal ndheprok ing 
ngarepe kekasihe.” (TP hal 100). 

(“Oh, Gusti! Gusti minta maaf!” Kata Maria Gavrilovna tersedu-
sedu sanbil memegang tangannya Burmin. “Jadi…jadi…kamu to 
dulu itu? Dan kamu enggak ingat aku…?’ 

“Burmin mendadak pucat, kaget, dan cepat-cepat bersujud di 
depan kekasihnya.”)  

Kutipan wacana di atas menunjukkan bahwa cerkak berakhir dengan 

penyesalan antara Maria dan Burmin. Yang dulu pernah bertemu tetapi tidak 

saling mengenal. Jadi klimaks cerkak ini adalah penyesalan. 

Dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa cerkak “Topan Salju” 

mempunyai alur lurus. Urutan peristiwa tersusun secara kronologis, mulai dari 
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tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Urutan peristiwa-peristiwa tersebut 

saling berkait sehingga ceritanya runtut. Kenyataan hanya Maria yang mempunyai 

alur, yang lain hanya dihadirkan untuk kepentingan tokoh Maria. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa cerkak tersebut beralur lurus, dan 

memperlihatkan pola cerita yang terpusat pada tokoh Maria. 

Latar belakang tokoh Maria dapat dipaparkan  melalui status sosial. Dalam 

hal status sosial, sepanjang tokoh Maria ditampilkan adalah sebagai anak 

bangsawan terhormat yang kaya raya. Maria selalu hidup berkecukupan tanpa 

kekurangan suatu apapun. Sehari-hari ia kebanyakan di rumah membaca buku-

buku roman. 

 Gambaran fisik tokoh Maria diungkap secara dramatik oleh pengarang. 

Maria sebagai sesosok wanita yang berparas cantik, tinggi dan masih muda, 

membuat setiap lelaki ingin memilikinya. Hal itu terbukti dalam kutipan di bawah 

ini. 

 “Maria Gavrilovna, prawan ayu, pawakan lencir, umur udakara 
pitulas taunan.” (TP hal 90). 

 (Maria Gavrilovna, gadis cantik, berbadan tinggi, umur kira-kira 
tujuh belas taun). 

 Kutipan di atas menunjukkan bahwa Maria adalah gadis yang berparas 

cantik, tinggi, masih muda dan anak orang kaya. Hati lelaki siapa yang tidak ingin 

memilikinya. Ia berpenampilan selaknya sebagai putrid bangsawan. 

Tokoh Maria berhubungan dengan semua tokoh yang terdapat pada cerkak 

“Topan Salju” seperti Vladimir, pembantunya, orang tuanya dan Burmin, 
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sedangkan  tokoh-tokoh lainnya tidak semuanya saling berhubunngan satu sama 

lainnya, contohnya orangtua Maria tidak berhubungan secara langsung dengan 

Vladimir. Cerkak ini juga menceritakan Maria dengan masalah yang dihadapinya 

dari awal sampai akhir cerita.  

Maria mempunyai watak mudah jatuh cinta, hal itu di karenakan seringnya 

ia membaca buku-buku roman. Maria jatuh cinta dengan seorang letnan muda 

yang miskin. Hal itu dapat dibuktikam pada kutipan kalimat di bawah ini. 

“Maria Gavrilovna duwe kesenengan maca, utamane buku-buku 
roman prancis. Akibate dheweke dadi gampang kasmaran. Priya 
kang dadi pilihane, yaiku sawijining letnan mudha mlarat kang 
kapinujon cuti ing desa klairane, ora adoh saka Nenaradova.” 
(TP hal 90). 

(Maria Gavrilovna punya hoby membaca, terutama buku-buku 
roman prancis. Akibatnya dia gampang jatuh cinta. Pria yang jadi 
pilihannya yaitu salahsatu letnan mudha miskin yang kebetulan 
cuti di daerah kelahirannya, tidak jauh dari Nenarodova). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Maria jatuh cinta dengan Vladimir 

seorang letnan muda yang miskin, yang secara kebetulan sedang cuti di daerah 

kalahirannya. Akhirnya Maria dan Vladimir merajut tali kasih, namun kisah cinta 

mereka tak semulus yang diinginkan. Orang tua Maria tidak setuju dengan 

hubungan mereka karena Vladimir tidak sederajat Maria. 

Bukti lain yang menunjukkan bahwa Maria mempunyai watak mudah 

jatuh cinta yaitu ketika ia jatuh cinta dengan Burmin. Walaupun baru satu kali 

bertemu tapi benih-benih cinta yang ada di dalam hati Maria tumbuh semerbak. 

Hal ini dapat di buktikan dalam kutipan di bawah ini. 
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“Maria Pranyata ketarik marang priya kang nembe teka 
mertamu ing omahe mau. Malah sabanjure Kenya sugih iku kena 
diarani gedhe banget kawigatene marang tepungane sing anyar 
mau, saengga dheweke saiki wis ora ngalamun terus-terusan 
maneh.” (TP hal 96). 

(Maria ternyata tertarik dengan pria yang baru bertamu di 
rumahnya. Malah selanjutnya gadis kaya itu bisa dianggap besar 
banget perhatiannya terhadap perkenalan yang baru tadi, sehingga 
dia sekarang tidak melamun terus). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa baru sekali bertemu Maria sudah 

jatuh cinta. Ia menaruh perhatian yang besar pada pri teersebut. Memang setelah 

kepergian Vladimir Maria bisa dikatan murung dan sering melamun, tetapi dengan 

kehadiran Burmin seolah-olah bunga-bunga cinta kemarin yang layu kini mekar 

kembali dengan kedatangan seorang pria tampan. 

Sifat Maria yang lain yaitu setia, ia selalu setia terhadap pasangannya. Hal 

itu terbukti ketika Maria akan pergi meninggalkan keluarganya demi cintanya 

dengan Vladimir. Ketika itu Maria dan Vladimir merencanakan untuk kawin lari. 

Maria rela meningglkan keluarganya demi rasa setianya dengan kekasih hatinya 

yang tak lain adalah Vladimir. Hal tersebut dapat di buktikan pada kutipan di 

bawah ini. 

“Maria pamitan marang krabat-krabate mau mawa tetembungan 
kang nrenyuhake, nyritakake kaya ngapa gedhene daya 
kekuwatane katresnane, saengga ora ana alesan liya kanggo 
sarana nyuwun ngapura tumrap keputusane iki, kejaba katresnan 
sejati kang mulya lan suci mau” (TP hal 91). 

(Maria pamitan dengan krabat-krabatnya dengan kata-kata yang 
mengharukan, menceritakan seperti apa besarnya kekuatan cinta, 
sehingga tidak ada alasan lain untuk meminta maaf dengan 
keputusannya itu, kecuali cinta sejati yang mulia dan suci). 
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Kutipan diatas menunjukkan bahwa Maria rela meninggalkan keluarganya 

demi cinta sejatinya dengan Vladimir. Kekuatan cinta Maria dengan Vladimir 

sangat besar, hal itu bisa di buktikan dengan kesetiaan Maria menemani Vladimir 

kemana saja, meskipun harus berpisah dengan keluarganya. 

Contoh lain yang menunjukkan bahwa Maria mempunyai watak yang setia 

yaitu ketika Vladimir sudah meninggal. Dihati Maria nama Vladimir tidak akan 

bisa terhapus, karena semua kenangan tentang Vladimir di simpan di dalam hati 

Maria. Hal itu dapat di buktikan pada kutipan di bawah ini. 

“Vladimir wis ora ana, gugur ing sacedhake Moskow, ora let 
suwe ngarepake penyerbuwane tentara prancis. Pangeling-eling 
marang Vladimir, tumrap Maria mujudake tinggalan suci kang 
kudu dipundhi-pundhi. Apa wae kang ngelingake marang 
kekasihe mau, disimpen primpen dening Maria” (TP hal 96). 

(Vladimir sudah tidak ada, gugur di dekat Moskow, tidak lama 
sebelum penyerbuan tentara prancis. Ingatannya terhadap 
Vladimir, untuk Maria adalah peninggalan suci yang harus dipuja-
puja. Apa saja yang mengingatkan Maria dengan kekasihnya tadi , 
disimpan dengan baik oleh Maria). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Maria masih setia dengan Vladimir 

meskipun ia sudah ditinggal jauh. Maria menyimpan segala kenangan tentang 

Vladimir. Menurut Maria kenangan bersama Vladimir adalah peninggalan suci 

yang harus dijaga dan dipuja-puja. 

Sifat lain yang dimiliki Maria adalah bimbang dalam menentukan suatu 

hal. Maria bimbang ketika memutuskan pergi dari rumah. Maria bingung sehingga 

rencana itu hamper saja di batalkan. Hal tersebut terdapat pada kutipan di bawah 

ini. 
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“Cukup suwe Maria Gavrilovna bingung lan gojag-gajeg, 
saengga njalari rancangan nedya minggat kepeksa meh wae 
dibatalake” (TP hal 90). 

(Cukup lama Maria Gavrilovna bingung dan mondar-mandir, 
sehingga hampir saja rencana ingin kabur terpaksa mau 
dibatalkan).  

Kutipan di atas menunjukkan bahwa maria bimbang dengan keputusannya. 

Ia tidak bisa menentukan suatu keputusan dengan cepat. Bahkan hampir saja 

Maria akan membatalkan rencananya itu. Kebimbangan Maria menandakan ia 

sulit untuk mengambil keputusan. Contoh lain yang menunjukkan watak Maria 

bimbang adalah seperti kutipan di bawah ini. 

“Bengi candake. Mikirake menawa iki mujudake bengi kang 
pungkasan tumrap deweke manggon saomah karo keluwargane, 
atine Maria wiwit krasa abot maneh. Pangrasane kaya-kaya 
dhirine luwih mati katimbang urip. Tanpa nyuwara, ing batin 
Maria pamitan karo sapa wae lan karo apa wae kang sedina-dina 
ing sakiwa tengene.” (TP hal 91). 

(Malam selanjutnya. Memikirkan kalau ini adalah malam yang 
terakhir buat dirinya ada di rumah bersama keluarganya, hatinya 
Maria terasa berat lagi. Dia merasa lebih baik mati daripada 
hidup. Tanpa suara, di hati Maria pamit dengan siapa saja dan 
sama apa saja yang sehari-hari disekelilingnya). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa hati Maria bimbang menjelang 

kepergiannya. Ia merasa masih berat meninggalkan keluarga dan hal-hal lain 

disekelilingnya. Maria merasa lebih baik mati daripada hidup. Dalam hati Maria 

pamitan dengan siapa saja dan apa saja yang ada disekelillingnya. 

Selain watak-watak Maria di atas disebutkan juga ia mempunyai watak 

penyayang. Maria sayang dengan ibunya, sampai ia bersumpah tidak akan 

meninggalkan ibunya sendiri. Hal tersebut dapat di buktikan lewat kutipan di 

bawah ini. 
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“Malah dheweke kanthi tulusing ati melu sedhih banget 
nyumurupi kesedihane ibune, nganti sumpah, ora bakal pisan-
pisan ninggalake wong tuwane wadhon mau.” (TP hal 95). 

(Malah ia dengan ketulusan hatinya ikut sedih melihat kesedihan 
ibunya, sampai bersumpah, tidak akan sekali-kali meninggalkan 
orang tuanya yang perempuan). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa rasa sayang Maria terhadap ibunya 

sangat besar. Ia bersumpah tidak akan meninggalkan ibunya sendiri. Memang 

setelah kematian ayahnya  kesedihan Maria semakin berat karena setelah ditinggal 

mati Vladimir ia begitu terpukul ditambah kematian ayahnya, begitu pula dengan 

ibunya.  

Di lihat dari segi mentalnya Maria mempunyai watak pemalu. Hal itu 

terbukti ketika Burmin menyatakan cintanya. Maria malu sampai mukanya merah. 

Hal tersebut dapat di buktikan dengan kutipan di bawah ini. 

“Maria Gavrilovna dadi kecipuhan, isin, praupane mbrabak lan 
lungguhe saya ndhingkluk” (TP hal 97). 

(Maria Gavrilovna jadi salah tingkah, malu, wajahnya memerah 
dan duduknya semakin menunduk). 

Kutipan di atas menujukkan bahwa Maria adalah orang yang pemalu. Ia 

malu sampai wajahnya memerah. Maria malu karena Burmin menyatakan 

cintanya. Maria malu kalau mendengar Burmin memujinya apalagi memuji 

kecantikannya. 

Dalam cerkak “Topan Salju” gambaran ruang tertutup jauh lebih banyak 

digunakan daripada ruang terbuka. Ruang-ruang tertutup itu adalah ruang makan, 

kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, dan teras. Selain itu, juga terdapat 

banyak gambaran detil ruang, seperti kursi tamu, meja makan, kursi makan, dan 
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tempat tidur. Akan tetapi, gambaran ruang dan seluruh detil yang ada di dalamnya 

itu tidak semuanya memperlihatkan kaitan erat dengan ditafsirkan berperan 

memperjelas gambaran tokoh Maria. Beberapa ruang dan detil ruang yang 

mengungkapkan gambaran tokoh Maria itu adalah kamar tidur, tempat tidur, 

ruang makan, dan meja makan. 

Analisis terhadap ruang dan detail-detail ruang itu dapat dilakukan 

melalui dua cara. Pertama, secara langsung menafsirkan gambaran tokoh Maria 

dari keadaan ruang dan detail-detailnya. Kedua, menafsirkan gambaran tokoh 

Stoner berdasarkan cara dia memperlakukan atau berhubungan dengan ruang 

detil-detilnya itu. Gambaran seluruh ruang dan seluruh detil yang ada di dalamnya 

secara umum menandakan bahwa Stoner memiliki selera pilihan. 

Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan indikasi-indikasi tekstur dalam 

rumah yang serba mewah, benda-benda eksklusif, seperti kaca hias, lampu hias, 

vas bunga, dan piano, dan ketika pindah rumah tetap memilih rumah mewah 

meskipun di daerah pedalaman. Gambaran ruang dan detil-detilnya yang serba 

eksklusif itu tidak saja mengisyaratkan kekayaan keluarga Maria, tetapi juga 

menunjukkan selera pilihan Maria. 

Dapat ditambahkan bahwa dalam cerkak ”Topan Salju” digambarkan 

tokoh Maria sehari-hari lebih sering berada di dalam ruangan. Diceritakan bahwa 

tokoh Maria sering berada di kamar sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Maria 

adalah orang yang tertutup. Hal ini dapat di buktikan lewat kutipan di bawah ini. 

”Nalika mlebu maneh ing kamare dhewe, Maria langsung 
ambruk ing kursi lan nangis sesenggrukan.” (TP hal 91). 
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(Ketika masuk dikamarnya, Maria langsung duduk di kursi dan 
nangis tersedu-sedu). 
 
 Kutipan di atas menunjukkan bahwa ketika Maria mendapat masalah ia 

masuk kamar dan menangis. Hal ini menunjukkan bahwa Maria mempunyai 

watak yang tertutup. Interpretasi terhadap gambaran itu menekankan 

kecenderungan sifat itu lebih lanjut akan diperjelas oleh cara dia memperlakukan 

atau hubungan dengan ruang tidur dan detil-detil yang ada di dalamnya. Misalnya, 

Maria masuk kamar kemudian ia duduk dan menangis di kursi karena sedih ketika 

ingin berpisah dengan keluarganya. Contoh tersebut memperlihatkan hubungan 

yang erat antara tokoh Maria dengan ruang tidur dan detil-detilnya. Cara Maria 

memanfaatkan ruang tidur, dan kursi yang ada di kamar itu dapat ditafsirkan 

bahwa Maria memiliki sifat tertutup, tidak memiliki kemampuan 

mengekspresikan diri, dan cenderung menghindari interaksi dengan orang lain. 

  Secara keseluruhan, analisis di atas dapat mempertegas bahwa tokoh 

utama dalam cerkak TP adalah Maria. Dengan menganalisis tindakan tokoh 

(action), cara berpikir dan gaya hidup (manner of tought and life), kebiasaan 

(habits), perasaan (emotion), keinginan (desires) dan naluri tokoh (instincts) maka 

dapat ditemukan watak tokoh Maria adalah mudah jatuh cinta, walaupun hanya 

baru satu kali bertemu ia langsung bisa jatuh cinta, bimbang dalam menentukan 

keputusan, setia dengan pasangannya walaupun sudah ditinggal mati tetapi masih 

menyimpan kenangan-kenangan bersama Vladimir, sayang terhadap ibunya, malu 

jika ada orang yang memujinya dan tertutup karena setiap ada masalah ia lari ke 

kamar. Jadi dapat disimpulkan bahwa watak tokoh Maria adalah muda jatuh cinta, 

bimbang, setia, penyayang, pemalu dan tertutup.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan  analisis yang telah dilakukan, penulis menarik beberapa 

simpulan sekaligus jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada bab pertama. 

Simpulan tersebut adalah sebagai berikut. 

Cerkak “Ngumbara Kelunta-lunta” tokoh utamanya adalah wong wadon. 

Cerkak ini menceritakan tentang kehidupan wong wadon yang bekerja sebagai 

wanita penghibur. Alur cerita ini adalah mundur atau flashback, karena wong 

wadon bercerita dengan aku tentang kehidupannya sebelum menjadi wanita 

penghibur. Wong wadon mempunyai watak mudah terharu, lari dari masalah, 

mudah panik, mudah terpengaruh, tidak mudah menyerah dan bisa menjaga harga 

diri.  

Cerkak “Pepesthening Takdir”, tokoh utamanya adalah Martin Stoner. 

Cerkak ini menceritakan tentang penyamaran Stoner yang berujung kematian. 

Alur cerita ini adalah lurus dan memperlihatkan pola cerita yang terpusat pada 

tokoh Stoner. Watak tokoh Stoner adalah mudah putus asa, psimis, penurut, cuek 

dan besar rasa keingintahuannya. 

Cerkak “Sing Maha Kuwasa Wis Pirsa”, tokoh utamanya adalah 

Aksionov. Cerkak ini menceritakan tentang Aksionov yang dituduh membunuh 

saudagar yang akhirnya di penjara seumur hidup. Alur cerita ini lurus dan 
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memperlihatkan pola  cerita yang terpusat pada tokoh Aksionov. Aksionov 

mempunyai watak tidak baik, tetapi mudah bergaul, rajin dan disiplin, mudah 

panik, jujur, mudah putus asa, pasrah, mudah terharu, taat dan sopan. 

Cerkak “Penjaga Gereja, tokoh utamanya adalah Albert Edward. Cerkak 

ini bercerita tentang Albert Edward yang tidak bisa membaca dan menulis. 

Dengan kelemahannya itu ia harus dikeluarkan dari penjara, kemudian membuka 

toko yang akhirnya membuat ia sukses. Alur cerita ini adalah lurus dan 

memperlihatkan pola  cerita yang terpusat pada tokoh Albert Edward. Watak 

Albert Edward adalah bertanggung jawab, pekerja keras, keras kepala, tidak 

mudah menyerah, jujur, tegar dan mudah percaya dengan orang lain. 

Cerkak “Topan Salju”, tokoh utamanya adalah Maria. Cerkak ini 

menceritakan tentang kesedihan Maria yang berlarut-larut karena di tinggal  mati 

oleh orang-orang yang disayangi. Alur cerita ini adalah lurus dan memperlihatkan 

pola  cerita yang terpusat pada tokoh Maria. Maria mempunyai watak mudah jatuh 

cinta, bimbang, setia, penyayang, pemalu dan tertutup.  

Penokohan yang digunakan pada kelima cerkak mancanegara terjemahan 

Moechtar dapat diketahui dengan menggunakan teknik analitik dan dramatik. Dari 

kedua teknik yang digunakan, teknik dramatik merupakan teknik yang lebih 

banyak digunakan. 

Dalam menganalisis tokoh utama sebelumnya dianalisi terlebih dahulu 

tentang alur cerita, latar belakang tokoh, keadaan fisik tokoh dan ruang yang di 

gunakan untuk mendukung isi cerita.  



 

 

110

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian saran yang penulis sampaikan adalah sebagai 

berikut. Cerkak mancanegara Serenada Schubert diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar di Sekolah Menengah Pertama dan di Sekolah Menengah Atas 

terutama untuk pengajaran apresiasi sastra Jawa. Selain itu cerkak mancanegara 

Serenada Schubert bisa digunakan pengarang sebagai model terjemahan cerkak 

mancanegara lainnya.  
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