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ABSTRAK 

                   Didik Kusuma Saputra. 2010, Struktur Cerita Novel Purasani Karya 
Yasawidagda, Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang,   Pembimbing I :          
Drs. Yusro Edy Nugroho, Pembimbing II: Dra. Sri Prastiti 

 
Kata kunci : Struktur Cerita,  Novel Purasani 
 

Novel Purasani karya Yasawidagda, sebagai karya sastra dengan media 
bahasa Jawa, dibangun oleh unsur pembangun yang koheren dan kuat, saling 
berkaitan sehingga membantuk struktur yang kokoh. Analisis dilakukan pada 
tema, alur, tokoh/penokohan dan latar novel Purasani Karya Yasawidagda ditinjau 
dari aspek-aspek strukturalnya berdasarkan pendekatan struktural. Fokus 
pembahasan ini, terutama tokoh utamanya, tokoh ini menjalani hidup, bagaimana 
latar belakang kehidupannya, yaitu latar belakang sosialnya, dan tempat tokoh 
mengalami semua peristiwa. Masalah hubungan tokoh penokohan dan latar 
penceritaan akan dibahas 

   Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
struktur cerita yang terdapat dalam novel Purasani karya Yasawidagda ?.         
(2). Bagaimana fakta cerita dalam novel Purasani karya Yasawidagda tersebut.  

      Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu 
hasil wawancara dan studi pusataka. 
            Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Struktur cerita dalam novel 
Purasani karya Yasawidagda, disajikan berdasarkan penalaran ceritanya yang 
disusun oleh pengarangnya mengunakan alur maju, meskipun disisipi teknik 
penceritaan balik yang ditujukan untuk menghidupkan cerita. Ide-ide pengarang 
diwakilkan melalui tokoh dalam novel Purasani, sehingga menggambarkan 
perilaku tokoh, karakteristik dan jalan pikiran. Latar ditampilkan meliputi latar 
tempat dan waktu. (2) Aspek tema dari novel Purasani karya Yasawidagda ini 
mengangkat tema kehidupan lelaki Jawa yang sederhana bernama Purasani 
dengan isterinya seorang gadis Jawa bernama Simpen yang hidupnya penuh 
pengabdian kepada msuami dan keluarganya. (2) Keterkaitan atau hubungan 
antara unsur tema dan fakta cerita yang membangun novel Purasani karya 
Yasawidagda  

    Berdasarkan temuan tersebut saran yang diberikan bahwa (a) Penelitian ini 
masih membuka kesempatan untuk dianalisis dengan pendekatan reseptif, 
sosiologi sastra, psikoloigi sastra dan lain-lain. (b) Diperlukan kesediaan untuk 
membuka diri bagi peneliti yang menggunakan analisis struktural terhadap karya 
sastra, karena aspek-aspek yang ditemukan sering berbeda dengan hipotesis yang 
telah ditentukan sebelumnya. (c) Penelitian dengan pendekatan selain struktural 
sastra perlu dilakukan, karena memungkinkan ditemukan aspek-aspek lain yang 
bermanfat bagi penelitian selanjutnya. 
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SARI 
 

                   Didik Kusuma Saputra. 2010, Struktur Cerita Novel Purasani Karya 
Yasawidagda, Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang,   Pembimbing I :          
Drs. Yusro Edy Nugroho, Pembimbing II: Dra. Sri Prastiti 

 
Tembung Kunci : Struktur Cerita,  Novel Purasani 
 

Novel Purasani anggitane Yasawidagda, kalebu karya sastra kang 
migunakake bahasa Jawa, sabab novel Purasani Karya Yasawidagda jatine 
dumadi saka sesambungane bagean-bagean kang kuat, kang sesambungan ruket 
nganti bisa dadi wujud novel kang becik. Pambedhahing novel mligi nggon tema, 
alur, tokoh/penokohan dan latar novel Purasani anggitane Yasawidagda ditliti 
adedasar teknik struktural. Intine pambedhahing novel, mligi tokoh utamane kang 
dianggep nindakake uripe, lan kepriye anggone mecaki uripe, kalebu kahanan 
panguripan jroning masyarakate, yaiku masyarakat kang bebarengan urip karo si 
tokoh kang ngalami prastawa jroning uripe. Babagan tokoh carita lan kahanan 
kang dicritakake pengarang uga dilimbang-limbang. 

   Perkara kang disemak sajroning panaliten iki, antarane (1) Kepriye  
struktur carita kang tinemu sajroning novel Purasani anngitane Yasawidagda ?.         
(2). Kepriye fakta carita jroning novel Purasani karya Yasawidagda tersebut.  

      Cara panyemak kang  dipigunakake jroning panaliten iki kanggo cara 
kualitatif. Sumbering data panaliten iki kalebu data pokok dan data 
panyengkuyung yaiku asiling wawancara dan panyemak ana ing buku-buku kang 
cocog karo tujuwaning panaliten. 
            Asiling panaliten nuduhaken menawa: (1) Wewangunaning carita ing 
novel Purasani anggitane Yasawidagda, bisa disemak adhedhasar pamikir jroning 
carita mau dening pengarange kanthi nganggo cara crita kang urut, nadyan 
kalamangsane uga nganggo nyritakake lelakon kang kepungkur kang tujuane 
kanggo gawe sengseme crita. Wohing pamikir pengarang diwakilake lumantar 
tokoh crita ing novel Purasani, kang bisa gambarake wataking tokoh sarta alam 
pikirane tokoh. Kahanan kang dicaritakake ing novel Purasani, klebu kahananing 
papan tumindake carita sarta kahanane masyarakat ing jaman kelakone. (2) 
Bagian fakta carita novel Purasani anggitane Yasawidagda iki ngandarake perkara 
salaki rabi wong Jawa kang aran Purasani karo rabine aran Simpen. (2) Ana 
sambung rapete antarane fakta carita karo kahanan kang diceritakake kang bisa 
gawe apike  novel Purasani anggitane Yasawidagda  
           Adedasar bab kang ditemokake jroning novel Purasani, bisa diaturake 
pinangka urun rembug: (a) Panaliten iki bisa dianggo contoh panaliten liyane 
kanthi masalah kang beda. (b) Panaliti kudu gelem tinarbuka menawa nemokake 
bab-bab kang ora diduga sakdurunge lan kalamangsa beda karo panduga kang 
ditemtokake luwih disik (c) Panaliten kanti cara liya, sakliyane cara 
strukturalisme sastra pantes ditindakake, sabab bisa uga nemokake bab-bab kang 
luwih becik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra, termasuk novel merupakan pengungkapan pikiran 

atau pengalaman pengarang dengan menggunakan bahasa yang sudah 

terperinci. Dalam pengungkapan tersebut, kehidupan sehari-hari 

merupakan sumber yang sering dipilih oleh pengarang. Sebuah karya sastra 

tidak bisa lepas dari dunia penciptanya, karena bisa saja karya sastra 

sebagai wakil dirinya untuk mewujudkan apa saja yang ingin disampaikan. 

Pradopo (1995: 114) mengatakan bahwa “karya sastra tidak lepas dari 

penulisnya. Karya sastra merupakan luapan atau penjelmaan perasaan, 

pikiran dan pengalaman (dalam arti luas) pengarangnya”. 

Nurgiyantoro (2000: 91) mengatakan bahwa dengan bercerita 

sebenarnya pengarang ingin menyampaikan sesuatu, gagasan-gagasan, 

kepada pembaca. Penampilan peristiwa-peristiwa pada hakekatnya juga 

berarti pengemukaan gagasan. Seorang pengarang memutuskan untuk 

menulis sebuah novel tentu mempunyai tujuan. Tujuan tersebut merupakan 

sasaran untuk mengungkapkan ide, pikiran dan perasaan pengarang yang 

ingin disampaikan kepada pembacanya, agar apa yang menjadi ide, 

gagasan dan perasaannya dapat difahami pembacanya melalui ceritanya, 

dialog-dialognya dan peristiwa kehidupan yang disajikan melalui karya 

sastra tersebut.. 
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Pengarang ingin berbagi cerita atau pengalaman hidup yang 

mungkin pernah dialaminya kepada pembaca. Nurgiyantoro (2000: 321) 

mengatakan bahwa melalui cerita, sikap dan tingkah laku tokoh-tokoh itu 

pembaca dapat mengambil maksud dari pesan-pesan yang disampaikan 

pengarang. 

Dalam novel Purasani Karya Yasawidagda ini, yang menarik bagi 

peneliti karena memiliki keistimewaan yakni menyajikan masalah moral 

yang diungkapkan lewat sikap dan perilaku tokoh-tokoh yang agak berbeda 

dengan novel lainnya, terutama dipandang dari segi amanat, pesan 

message. Perilaku tokoh dan dialog-dialognya, menggambarkan amanat 

yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca berkenaan 

dengan masalah kehidupan yang dialami tokoh penuh dengan kenicayaan 

dan upaya pencerahan. Namun nilainya harus ditafsirkan sendiri oleh 

pembaca. Bahkan, unsur amanat itu merupakan gagasan yang 

mempertimbangkan  bahwa ”pesan moral yang disampaikan lewat tokoh 

cerita adalah bahwa penderitaan hidup adalah sebuah proses dan upaya 

pencerahan’. 

Seperti halnya tema, dalam novel Purasani, jika dilihat dari segi 

dikhotomi bentuk isi karya sastra merupakan unsur isi dan merupakan 

sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Menurut 

Nurgyantoro (2000: 320), dari sisi tertentu karya sastra dapat dipandang 

sebagai salah satu bentuk manifestasi keinginan pengarang untuk 

mendialog, menawarkan dan menyampaikan sesuatu. Sesuatu itu mungkin 
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berupa pandangan tentang suatu hal, gagasan, moral atau amanat. Dalam 

pengertian ini karya sastra pun dapat dipandang sebagai sarana 

komunikasi. 

Jadi pada hakekatnya analisa terhadap novel Purasani ini 

diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap wawasan pembaca dalam 

pembelajaran mengenai hakikat kehidupan, nilai-nilai dan hal-hal yang 

bersentuhan dengan moral dan tanggungjawab seserorng terhadap 

kehidupannya. Kontribusi penelitian ini dimulai dari kepercayaan bahwa 

karya sastra merupakan perwujudan pengalaman, perasaan dan pikiran 

pengarang dengan media bahasa. Hubungan yang erat antara ide, padangan 

dan gagasan pengarang diperoleh melalui kajian terhadap karya sastra. 

Kajian terhadap tema dan penokohan novel Purasani itu diharapkan 

memperoleh nilai-nilai yang berkaitannya dengan sudut pendidikan dan 

pengajaran. Oleh karena itu penelitian terhadap karya sastra ini ditentukan 

judulnya yakni :  Fakta Cerita dan Tema Novel Purasani Karya 

Yasawidagda. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1.  Bagaimanakah fakta cerita yang terdapat dalam novel Purasani karya 

Yasawidagda ?. 
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2.   Bagaimana aspek tema cerita dalam novel Purasani karya Yasawidagda 

tersebut ?. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengungkap dan mendeskripsikan struktur cerita dalam karya sastra 

Purasani karya Yasawidagda. 

2. Mengungkap dan mendeskripsikan aspek tema cerita dalam novel 

Purasani karya Yasawidagda tersebut. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan masukan (sumbangan pemikiran) dan memperkaya ilmu 

pengetahuan khususnya dalam studi analisis karya sastra dengan 

pendekatan struktur sastra. 

2. Sebagai salah satu upaya untuk memperkaya kajian-kajian karya sastra 

daerah dan perkembangan dunia sastra Indonesia, khususnya kajian 

tema dan penokohan suatu karya sastra. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Kajian Pustaka 

2.1.1.   Penelitian Sekar Tresning Rahayuanti (Unes, 2008)  

            Penelitian Sekar Tresnaning Rahayuanti tentang  Religiusitas  dalam  Serat  

”Kalatidha” karya Raden Ngabehi Ranggawarsita, disimpulkan bahwa  

Nilai religiusitas dalam Serat Kalatidha ditunjukan adanya konsep bahwa 

manusia mengakui akan kekuasaan yang lebih tinggi daripada dirinya, 

yang banyak disebut sebagai sang Khalik, Yang Maha Kuasa. dan 

seterusnya, sebagai sumber kekuatan yang mengatasi manusia. Konsep 

tersebut dalam bentuk (1) Respon terhadap Maut, (2) Respon Terhadap 

Pengharapan, (3) Respon Terhadap Cinta, (4) Respon Terhadap 

Pengabdian, (5) Respon Terhadap Kekuasaan, (6) Respon Terhadap 

Makna dan Tujuan Hidup, (7) Respon terhadap Tragedi Hidup, (8) Respon 

Terhadap Hal-hal yang Transendental, (9) Respon terhadap 

Religiusitasusitas. Mengenai masalah  Penentuan Jati Diri Ranggawarsita 

dalam Serat Kalatidha bahwa Penentuan jati diri adalah kemandirian 

sebagai perilaku yang aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri, tidak 

mengharapkan pengarahan orang lain dan bahkan mencoba untuk 

memecahkan atau menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan orang 

lain. 

2.1.2.   Penelitian Eko Prasetyo Aji (Unes, 2008)  
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            Eko Prasetyo Aji meneliti tentang Persepsi Penonton Terhadap Unsur 

Lakon dan Bahasa pada Pergelaran Kesenian Wayang Orang RRI  

Surakarta, disimpulkan bahwa  Pemilihan Lakon Wayang Orang RRI 

Surakarta, yang dipergelarkan, dipilih dengan mempertimbangkan saran 

dan kritik dari penonton tentang lakon. Lakon yang dipergelarkan 

memiliki nilai-nilai kehidupan. Lakon wayang orang yang dipergelarkan 

kalau bisa yang berdasarkan  kitab-kitab sumber lakon wayang. Namun 

juga tidak jarang mempergelarkan lakon-lakon carangan atau lakon 

Pasemon (Sindiran Halus). Bahasa Jawa yang digunakan dalam pergelaran 

wayang orang RRI Surakarta, memiliki tata bahasa yang khas dengan 

pembagian Ngoko, Madya, dan Krama. Setiap tingkat pun masih dipilah 

menjadi Kasar, Alus, dan Hinggil, hal ini masih dipertahankan dalam 

pergelaran wayang, baik untuk media dialog antar tokoh-tokohnya 

sehingga mempertimbangkan penggunaan bahasa Jawa dalam wayang. 

Persepsi penonton terhadap aspek pendidikan dipengaruhi oleh kandungan 

ajaran moral dalam wayang, karena wayang merupakan ekspresi watak 

baik dan buruk sehingga mampu menampilkan keteladanan.  

2.1.3. Penelitian  Widhiyatmi (UNS, 2007) 

Widhiyatmi meneliti mengenai Aspek Kepercayaan Diri Tokoh Utama 

Dalam Novel Emprit Abuntut Bedhuk Karya Suparta Brata Tinjauan 

Psikologi Sastra, menyimpulkan bahwa  Masyarakat pembaca dan 

penikmat karya sastra novel Emprit Abuntut Bedhuk Karya Suparta Brata 

sangat menarik untuk dikaji dan dibaca. Novel ini sangat kaya akan 

kandungan nilai-nilai religius dan nilai-nilai kehidupan pada masyarakat 
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Jawa pada masa novel di buat, sehingga setelah pembaca membaca novel 

ini dapat memetik hikmah dan mengambil nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya. Guru bahasa dan sastra Daertah dalam mengajarkan prosa, 

bisa juga mengajarkan sastra, misalnya dengan menggunakan contoh 

novel ini.  Dalam novel ini banyak terdapat materi-materi kesastraan yang 

syarat akan nilai-nilai kehidupan. Jadi, novel dapat dijadikan sebagai alat 

pengajaran sastra. 

2.1.4. Penelitian Wiji Santosa (UGM, 2008),  

            Wiji Santosa meneliti mengenai  Kemampuan Apresiasi Guru SMP Negeri 

2 Banjarnegara Dalam Penguasaan Materi Pembelajaran Puisi. Diperoleh 

hasil penelitian bahwa dalam pembelajaran puisi, individu harus merasa 

melakukan perjumpaan dengan berbagai perspektif dalam dialog bahan 

sastra secara mandiri, berpikir kritis, sebagian karena kesempatan ini 

untuk mendengar atau membaca perspektif yang berbeda akan 

meningkatkan kemungkinan kita untuk memahami pengalaman manusia. 

Apresiasi puisi oleh guru mendahului proses pembelajaran di kelas, 

sehingga siswa tidak mendapat penjelasan dengan meraba-raba makna 

uyang dikandung suatu puisi.  

2.1.5.   Penelitian Joko Widoyo (UNY, 2007)  

            Joko Widoyo meneliti tentang “Kesiapan Guru dalam Pembelajaran Cerita 

Rekaan di SMA Negeri 2 Wonogiri, menyimpulkan bahwa pemahaman 

terhadap apresiasi cerita rekaan sebagai bagian dari karya sastra tidak bisa 

dipisahkan dari kemampuan merenung guru itu terhadap aspek struktur 

karya sastra itu. Interpretasi banyak menampilkan arahan kajian sastra. 
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Pengkajian ulang untuk membuktikan bahwa ide-ide dalam sastra itu 

adalah ekspresi kehidupan sangat mendukung. Kritik sastra seyogyanya 

berkembang lewat beberapa jalan, yakni (1) pembahasan tentang 

penciptaan sastra, (2) pembahasan mengenai latar belakang kehidupan 

pengarang dan (3) ajaran dan kaidah yang bisa ditimba dari sastra serta 

pengaruh sastra terhadap pembacanya. Dalam hubungan ini adanya 

kesesatan yang bisa terjadi jika pengamat sastra berpegang pada suatu 

prinsip, tidak terbuka apa adanya terhadap nilai dalam karya sastra itu  

 

2.2.   Landasan Teori 

Dalam rangka penelitian ini akan dimanfaatkan seperangkat teori 

yang relevan dengan masalah-masalah yang termasuk dalam ruang lingkup 

penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang menitikberatkan 

pada teori struktural dalam kajian terhadap karya satra berbentuk novel. 

Kajian terhadap karya sastra novel itu. menurut Nurgiyantoro (1995: 36) 

langkah kerja dalam struktural adalah: 

a.    Mengidentifikasikan unsur intrinsik yang membangun karya sastra 

secara lengkap dan jelas mana tema dan mana tokoh. 

b.    Mengkaji unsur-unsur yang telah diidentifikasikan sehingga diketahui 

bagaimana tema, tokoh, alur dan latar dari sebuah karya sastra.  

c.    Mendiskripsikan fungsi masing-masing unsur sehingga diketahui fungsi, 

tema, alur, penokohan dan latarnya. 

d.    Menghubungkan masing-masing unsur sehingga memperoleh kepaduan 

secara menyeluruh dari karya sastra tersebut. 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

analisis struktural adalah analisis yang mengupas dan memaparkan secara 

cermat, teliti dan mendalam tentang keterkaitan dan keterjalinan semua 

unsur dan aspek karya sastra yang menghasilkan makna menyeluruh. 

Sesuai dengan pembatasan masalah, maka akan dibahas unsur-unsut 

yang membangun struktur novel Purasani karya Yasawidagda meliputi tema, 

penokohan, alur dan latar/alasan. Dalam pengkajian novel Purasani karya 

Yasawidagda digunakan analisis struktural, karena pendekatan struktural 

mengakui kesadaran subjek dari pengarang, mengakui peran sejarah serta 

lingkungan sosial, meski bagaimanapun sentral penelitian tetap pada karya 

sastra itu sendiri (Endraswara, 2003: 62). 

Penerapan Struktural diterapkan dalam pengkajian sastra, terdapat 

dua hal yang harus diperhatikan (1) peneliti bertugas menjelaskan karya 

sastra sebagai sebuah struktur berdasarkan unsur-unsur atau elemen-elemen 

yang membentuknya. (2) peneliti harus bertugas menjelaskan kaitan antara 

pengarang, realitas, karya sastra. Kedua hal tersebut memiliki kaitan erat. Di 

satu pihak pengarang melalui kata-katanya sebagai pembawa makna ke 

dalam struktur karya sastra. Di pihak lain pembaca sebagai penafsir atas 

makna-makna tersebut, keduanya senantiasa bersumber pada konvensi-

konsensi budaya yang telah berlangsung dan terjadi sebagaimana dikandung 

realitas (Jabrohim, 2003: 65). 

2.2.1.  Fakta Cerita  
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Sayuti mengemukakan bahwa cerita fakta cerita merupakan hal-hal 

yang akan diceritakan di dalam sebuah karya fiksi. Fakta cerita dalam 

karya fiksi meliputi plot, tokoh dan  latar. Suatu hal yang akan diceritakan 

dirangkai dalam susunan peristiwa dalam kerangka unsur plot, tokoh dan 

latar. Untuk selanjutnya akan dibahas satu persatu mengenai fakta cerita. 

2.2.1.1. Plot  

Istilah plot sama artinya dengan alur. Dalam sebuah cerita pasti ada 

rangkaian peristiwa yang diuraikan “peristiwa yang diuraikan itu 

membentuk tulang punggung cerita, yaitu alur”. Kiasan ini berasal dari 

Marjore Boulton (dalam Sudjiman, 1991 : 29) ia mengibaratkan alur 

sebagai rangka di dalam tubuh anusia. Tanpa rangka, tubuh tidak akan 

berdiri. 

Banyak pakar sastra yang memberi pengertian mengenai plot. Di 

bawah ini akan dikemukakan oleh para ahli. Station (dalam Nurgiyantoro, 

2000 : 113) berpendapat “plot adalah cerita yang berisi uraian kejadian, 

namun tidak tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, 

peristiwa yang satu disebabkan ayau menyebabkan terjadinya peristiwa 

yang lain”. 

Ahli yang lain, yaitu Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2000 : 113) juga 

mempunyai pengertian mengenai plot, sebagai berikut :”plot sebagai 

peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang tidak bersifat 

sederhana, karena pengarang menyusun peristiwa-peristiwa itu 

berdasarkan kaitan sebab akibat”. 
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Foster (dalam Nurgiyantoro, 2000 : 113) memberi pengertian 

adanya hubungan kualitas. Begitu banyak pengertian plot yang 

dikemukakan oleh para ahli. Suharyanto (1982 : 28) juga memberi 

pengertian plot sebagai berikut :”plot yakni cara pengaraang menjalin 

kejadian-kejadian secara beruntun dengan memperhatikan hokum sebab 

akibat sehingga erupakan peristiwa yang padu, bulat dan utuh”. 

Peristiwa-peristiwa dalam cerita dapat diklasifikasikan secara 

global maupun secara terperinci. Secara global yaitu dibagi menjadi 3 

bagian peristiwa yaitu : awal, tengah dan akhir. Peristiwa-peristiwa yang 

dapat diklasifikasikan lebih terprinci sebagai berikut :pemaparan atau 

pendahuluan/pengenalan, penggawatan/timbulnya konflik, penanjakan 

atau konflik mulai memuncak, klimak/puncak, peleraian/penyelesaian atau 

pemecahan masalah. 

Plot atau alur itu sangat penting Sayuti (1997 : 34) fungsi alur 

antara lain :  

“(1) untuk mengekpresikan makna suatu karya fiksi, baik makna yang 

bersifat muatan, actual meaning, maupun makna yang bersifat niatan, 

infentional meaning. 

(2) melalui aluran penulis mengorganisasikan pengalaman tersebut 

memberi tahu banyak kepada kita tentang makna yang dimiliki 

pengalaman itu baginya. 
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(3) dalam perspektif yang lebih luas pengertian kita tentang “apa yang 

menyebabkan apa” dan untuk menjelaskan hubungan kausalitas 

tersebut memang merupakan tugas alur. 

Dari uraian mengenai alur atau plot tersebut dapatlah disimpulkan 

bahwa alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang terjalin dalam 

hbungan kausalitas. Tanpa ikatan seperti ini rangkaian peristiwa tidak bias 

dikatakan plot. 

 

 

2.2.1.2.   Tokoh dan Penokohan 

Kehadiran tokoh cerita didalam ceitanya di dalam sebuah cerita 

(novel) sangat penting pernannya, karena tokoh sebagai pelaku yang 

terlibat  dalam cerita, tokohnya yang memerankan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dalam cerita. Bagaimanakah sebenarnya yangdikehendaki 

pembaca dari seorang tokoh dapat diterima pembaca, hendaklah memiliki 

sifat-sifat yang dikenal pembaca, yang tidak asing baginya, bahkan yang 

mngkin ada pada diri pembaca itu (Sudjiman, 1991 : 17). 

Menurut Sayuti, s eorang tokoh dikatakan relevan dengan kita atau 

dengan pengalaman kita apabila karakter tokoh itu seperti diri kita atau 

seperti orang lain yang kita ketahui. Jadi, suatu karakter tokoh menjadi 

relevan apabila banyak orang yang menyukainya di dunia yang 

sesungguhnya (Sayuti, 2000 : 72). Relevasi yang kedua tampak jika sisi-
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sisi kehidupan tokoh yang dianggap menyimpang, aneh, dan luar biasa 

terdapat atau terasakan dan dalam diri kita (Sayuti, 1996 : 46). 

Seorang tokoh cerita dikatakan wajar, relevan apa bila dapat 

mencerminkan kemiripan dengan kehidupan manusia sesungguhnya. 

Tokoh cerita yang berlaku wajar dan masuk akal itulah harapan pembaca. 

Dilihat dari segi keterlibatannya dalam kehidupan keseluruhan 

cerita. Dibedakan atas tokoh utama atau sentral dan tokoh peripheral atau 

tambahan (bawahan). Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat 

sorotan atau diutamakan dalam penceritaan, sedangkan tokoh bawahan 

adalah tokoh yang kehadirannya hanyalah melengkapi, namun 

kehadirannya sangat perlu untuk membantu peran tokoh utama. Menurut 

Sayuti (1997 : 47) mengatakan bahwa tokoh utama atau tokoh sentral 

suatu fiksi dapat ditentukan paling tidak tiga cara, antara lain: “1) tokoh itu 

yang paling dominant terlibat di dalam peristiwa-peristiwa yang embangun 

cerita ataupun keterlibatannya dengan tema cerita, 2) tokoh itu yang paling 

banyak behubungan dengan tokoh lain, dan 3) tokoh itu yang paling 

banyak memerlukan waktu penceritaan”. 

Dalam sebuah cerita (novel), penokohan merupakan cara untuk 

merangsang pikiran, perasaan dan imajinasi pembaca untuk mendapatkan 

kesan seolah-olah cerita yang dihadapinya benar-benar dalam realitas. 

Menurut Jones (dalam Nurgiyantoro, 2000 : 165) penokohannya adalah 

pelukisan gambaran yang jelas tentang seorang yang ditampilkan dalam 

sebuah cerita. 
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Menurut Suharyanto 91982 : 31) penokohan atau perwatakan ialah 

pelukisan mengenai tokoh cerita, baik dalam keadaan lahirnya maupun 

batinnya yang dapat berupa : pandangan hidupnya, sikapnya, 

keyakinannya, adat istiadatnya dan sebagainya. 

Ada dua cara yang digunakan pengarang untuk melukisakan tokoh 

ceritanya. Menurut Suharyanto (1982 : 31) yaitu dengan cara langsung dan 

cara tidak langsung. Disebut dengan cara langsung apabila pengarang 

langsung menguraikan atau menggambarkan keadaan tokoh. Sebaliknya 

apabila pengarang secara tersamar dalam memberikan wujud keadaan 

tokoh ceritanya. 

 

 

2.2.1.3. Latar atau Setting  

          Latar menurut Sayuti (2000 : 126) merupakan elemen fiksi yang 

menunjukan kepada kita di mata dan kapan kejadian-kejadian dalam 

cerita berlangsung. Ada pula yang menyebutkan landasa tumpu, yakni 

lingkungan tempat peristiwa terjadi. 

          Suharyanto (1982 : 33) berpendapat bahwa “latar adalah tempat 

atau waktu terjadinya cerita. Suatu acerita hakekatnya tidak lain ialah 

lukisan  peristiwa atau kejadian yang menimpa atau dilakukan oleh satu 

atau beberapa orang tokoh pada suatu awaktu disuatu temapat”. Latar 

perlu dimunculkan dalam sebuah cerita karaena peristiwa atau kejadian 

yang dialami oleh seorang tokoh cerita akan terjadi pada tempat waktu, 

situasi dan keadaan tertentu pula. 
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         Latar menurut Sayuti (2000 : 126-127) dapat dikategorikan menjadi 

tiga bagian : latar tempat, latar waktu dan latar sosial. 

 (1)  latar tempat, adalah hal yang berkaitan dengan masalah geografis, 

serta menyangkut deskripsi suatu peristiwa cerita terjadi. 

 (2)   latar waktu, berkaitan dengan masalah histories. Latar waktu dengan 

pada saat terjadinya peristiwa, dalam plot, secara histories. 

 (3)   latar sosial, berkaitan dengan kehidupan kemasyrakatan. Latar social 

merupakan lukisan status yang menunjukan hakekat seseorang atau 

beberapa orang tokoh dalam masyarakat yang ada di sekelilingnya. 

Dari uraian-uraian mengenai latar tersebut, maka menurut Sayuti 

(2000 : 128) menyimpulkan bahwa paling tidak empat elemen unsure 

yang membentuk latar fiksi, yaitu :  

“Latar dalam karya fiksi tidak terbatas pada penempatan lokasi-

lokasi tertentu, atau sesuatu yang bersifat fisik saja, melainkan juga yang 

berwujud tata cara, adapt istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang 

berlaku di tempat yang bersangkutan. Hal-hal yang disebut terakhir inilah 

yang disebut sebagai latar spiritual (spiritual setting)”. Sebagai acuan 

pustaka, peneliti berpedoman pada tiga hal pokok tentang objek penelitian, 

yaitu : 1) sastra, 2) novel, dan 3) pengarang. 

Menurut Darma (1994 : 51) mengatakan bahwa dalam seni sendiri, 

sastra mempunyai kedudukan istimewa. Hadiah Nobel, misalnya tidak 

pernah diberikan kepada cabang-cabang seni lain kecuali sastra. 

Menurutnya sastra adalah seni verbal. Semsntara itu bahasa dipergunakan 

dalam segala aspek kehidupan, baik intelektual, spiritual maupun praktis. 
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Dengan bahasa, dapat mencakup dunia-dunia lainnya, sedangkan cabang-

cabang seni yang lainnya media bahasa lebih terbatas. 

Sesuai dengan asal usul katanya dalam bahasa latin sastra adalah 

“littera” yaitu “huruf”. Memang, dalam sastra kita juga mengenal tradisi 

lesan. Tradisi ini boleh kita anggap sudah mati atau hamper punah. Sastra 

yang hidup adalah sastra teks (Darma, 1984 : 51). 

Malna, dkk (dalam Heryanto, 1985 : 222) mengatakan bahwa 

karya sastra dibuat pengarang untuk mengkomunikasikan berbagai hal 

tentang “apa saj” dengan bermediakan bahasa. Sastra merupakan 

perkembangan lebih lanjut dari potensi kecnderungan manusia untuk 

berkomunikasi. Menurut Heryanto dkk (1985 : 376) mengungkapkan 

bahwa yang kemudian disebut sastra adalah “Sastra seni adalah bahasa, 

tidak peduli baik, bagus atau tidak, asal dia bersifat fiktif, atau paling tidak 

bersifat non-ilmiah. Begitulah ada akarya yang tidak fiktif, namanya esai 

(Inggrisnya “esay”) juga disebut sastra, karena dia tidak tergolong karya 

tulis ilmiah. Hal yang sama berlaku untuk biografi, otobiografi dan kisah 

perjalanan”. 

Melihat kebaikan atau manfaat sastra dengan pikiran yang kritis 

dan perasaan yang baik merupakan langkah menghargai karya sastra. Di 

dalam karya sastra harus mengungkapkan persoalan-persoalan yang 

mengundang pesan moral atau efek moral pada pembacanya. Melalui 

penafsirannya, pembaca dapat mengambil manfaat dari kegiatan atau 

usaha mendalami karya sastra tersebut. Menurut Arsyad dkk. (1986 : 4.1) 

mengatakan mengenai karya sastra sebagi berikut “karya sastra sebagai 

salah satu karya seni, adalah karya yang dibuat untuk memenuhi 
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kebutuhan batiniah atau kepuasan batiniah dengan unsure “keindahan” 

yang ada di dalamnya. Disamping itu sebuah karya sastra sebagaimana 

karya sastra seni lain, juga dapat memberikan suatu “arti” bagi kehidupan 

rohaniah para pembaca atau penikmatnya. Misalnya pengatahuan, 

pengalaman, pandangan atau juga pengertian, yang secara keseluruhan 

dapat memperkaya batin seseorang sehingga dia dapat menentukan sikap 

dan mengambil keputusan dalam menghadapi persoalan yang ditemui di 

dalam kehidupan dengan lebih bijaksana”. 

Fananie (2000 : 4) mengatakan bahwa bentuk-bentuk tulisan pada 

umumnya yang tidak mengandung unsur estetika bahasa, estetika isi, 

imajinasi tidak dapat dikategorikan sebagai karya sastra. Secara mendasar 

Faninie (2000 : 4) suatu teks sastra setidaknya harus mengandung tiga 

aspek utama yaitu, decore (memberikan sesuatu kepada pembaca) 

delectare (memberikan kenikmatan melalui  unsur estetik), dan movere 

(maupun menggerakkan kreativitas pembaca). 

Arsyad dkk (1986 : 4.12) mengatakan bahwa dalam pengajaran 

sastra, novel sering devinisi sebagai karangan bentuk prosa yang 

memfokuskan perhatian pada salah satu segi kehidupan mausia yang dapat 

mengubah jalan nasib tokoh yang diceritakan. 

Di samping itu di dalam novel tidak diceritakan perjalanan hidup 

sit ooh sejak lahir sampai meninggal, melahirkan hanya satu segi saja yang 

sangat luar biasa. Disebut luar biasa karena dari kejadian tersebut lahir 

suatu konflik bahkan yang mengubah nasib si pelakuknya. 

Karena panjangnya, sebuah novel secara khusus memiliki peluang 

yang cukup untuk mempermasalahkan karakter tokoh dalam sebuah 
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perjalanan waktu, kronologi, dan hal ini tidak mungkin dilakukan 

pengarang ke dalam karya cerpen. 

Nurgiyantoro (2000 : 9) menuliskan “istilah novel berasal dari 

bahasa Itali, yaitu Novella atau novella dalam bahasa jerman, secara 

harfiah novella berarti sebuah barang yang kecil”. Dikatakan baru karena 

novel merupakan bentuk karya sastra baru, kalau dibandingkan dengan 

jenis sastra seperti puisi, drama dan lain-lain, maka jenis novel ini muncul 

kemudian. 

2.3.  Tema Cerita  

Setiap karya sastra pasti mempunyai tema. Tetapi untuk menentukan 

tema dalam sebuah cerita tidaklah mudah. Penafsiran tema sebuah karya 

(novel) haruslah mendasarkan pada bukti-bukti yang secara langsung adanya 

sesuatu yang dijadikan dasar cerita. Penunjukan tema sebuah cerita yang 

terdapat dalam novel, baik yang berupa bukti-bukti langsung maupun tisdak 

langsung dalam cerita kadang-kadang dapat dijumpai data-data tertentu, 

mungkin berupa kata-kata, kalimat atau bentuk dialog, peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dapat dipandang sebagai bentuk yang berisi tema pokok cerita 

yang bersangkutan. 

Dalam usaha memahami tema, pembaca perluu memperhatikan 

beberapa langkah berikut secara cermat : 1) memahami novel yang dibaca, 

2) memahami latar tahapan peristiwa serta cerita dalam karya sastra yang 

dibaca, 3) memahami satuan peristiwa serta tahapan peristiwa dalam karya 

sastra yang dibaca, 4) memahami alur cerita dalam karya sastra yang dibaca, 

5) menentukan sikap pengarang terhadap pokok-pokok permasalahan yang 
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ditampilkan, 6) mengidentifikasikan tujuan pengarang, 7) menafsirkan 

dalam cerita yang dibaca kemudian menyimpulkan dalam satu dua kalimat 

yang merupakan ide dasar cerita yang dipaparkan pengarang. 

Pengalaman memilih tema cerita berdasarkan permasalahan 

kehidupan yang dirangkum ke dalam karya fiksi sesuai  dengan pengalaman, 

pengamatan dan aksi interaksi dengan lingkungan. Tema sebuah karya sastra 

selalu berkaitan dengan makna (pengalaman) kehidupan. Melalui karyanya 

pengarang menawarkan makna tertentu kehidupan kemudian mengajak 

pembaca untuk melihat, merasakan, merenungkan dan menghayati makna 

pengalaman hidup sendiri. 

Beberapa pendapat tentang definisi tema dikemukakan oleh para 

ahli. Station (dalam nurgiyantoro, 2000 ; 70) mengartikan tema sebagai 

berikut : “Tema yang dimaksud adalah sebuah cerita yang secara khusus 

menerangkan sebagaian besar  unsurnya dengan cara yang sederhana. Tema 

menurutnya, kurang lebih dapat bersinonim dengan ide utama (central idea) 

dan tujuan utamanya (central purpose).  

Menurut Nurdiyantoro (2000 : 70) menyatakan bahwa tema dapat 

dipandang sebagai dasar cerita, gagasan dasar umum, sebuah karya novel. 

Suharyanto (1982 : 28) memberi penjelasan mengenai tema bahwa tema 

sering disebut juga dasar cerita, yakni pokok permasalahan yang 

mendominasi suatu karya sastra. Suharyanto (1982 : 28) mengatakan bahwa 

hakikat tema sebagai berikut : “Hakikatnya tema adalah permasalahan yang 

merupakan titik tolak penngarang dalam menyusun cerita atau karya sastra 
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tersebut, sekaligus merupakan permasalahan yang ingin  dipecahkan 

pengarang dengan karyanya itu”. 

Nurgiyantoro (2000 : 68) menjelaskan tema, walupun sulit 

ditentukan secara pasti, bukanlah makna yang “disembunyikan”, walau 

belum tentu juga dilukiskan secara ekplisit. Demikian sebuah tema tidaklah 

tampak secara jelas terlihat dalam karya sastra (novel), karena justru inilah 

yang ingin ditawarkan pada pembaca. Hal ini pulalah yang menyebabkan 

tidak mudahnya penafsiran tema. 

Menurut Nurgiyantoro (2000 : 68-69) sebagai sebuah makna, pada 

umumnya tema tidak dilukiskan, paling tidak pelukisan yang secara 

langsung atau khusus. Eksistensi atau kehadiran tema adalah terimplikasi 

dan merasuki keseluruhan cerita, inilah yang menyebabkan kecilnya 

kemungkinan pelukisan secara langsung tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sayuti (1996 : 120) yang mengatakan “ walaupun tema sebagai 

makna cerita sudah lazim disepakati, tidaklah berarti bahwa sebuah cerita 

harus dianggap sebagai ilustrasi dari suatu hidden meaning “makna yang 

terselubung” yang disajikan d engan berbagai cara oleh pengarang”.  

Menurut Suharyanto (1982 : 28) berdasarkan jenisnya, tema 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema 

mayor ialah tema pokok, yakni permasalahan yang paling dominant 

menjiwai suatu karya sastra. Sedangkan tema minor yang sering disebut 

tema bawahan ialah permasalahan yang merupakan cabang dari tema mayor. 

Wujudnya dapat berupa akibat lebih yang ditimbulkan oleh tema 
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mayor.menarik atau tidaknya sebuah tema bergantung pada kreativitas 

pengarang dalam mengolah cerita. Dengan demikian seorang pengarang 

haruslah panda-pandai dalam membawakan cerita. Novel yang bermutu 

tidak lain yang mempunyai tema, yaitu mampu mengubah pandangan dan 

perilaku dari pembacanya. 

Sayuti (2000 : 197) mengemukakan bahwa tema merupakan gagasan 

sastra, yakni sesuatu yang hendak diperjuangkan dalam dan melalui karya 

fiksi. Wujud tema dalam fiksi biasanya, berpangkal pada alas an tindak atau 

motif tokoh. Selanjutnya Sayuti (2000 : 187) memberi pengertian mengenai 

hakekat tema sebagai berikut : “Tema adalah makna yang dilepaskan oleh 

suatu cerita atau makana yang ditemukan oleh dan dalam suatu cerita. Ia 

merupakan implikasi yang penting bagi suatu cerita secara keseluruhan, 

bukan sebagai dari suatu cerita yang dapat dipisahkan. Dalam katannya 

dengan pengalaman pengarang, tema adalah sesuatu yang diciptakan oleh 

pengarang sehubungan dengan pengalaman total yang dinyatakannya”. 

Walaupun tema sudah dibatasi bahwa tema merupakan makna cerita, 

ia bukanlah apa yang ada di dalam kebanyakan pikiran orang tatkala 

metreka mempermasalahkan “ apa sebenarnya yang diaksud oleh cerita 

tertentu”. Jadi tema bukan moral cerita dan juga bukan pokok cerita (Sayuti, 

2000 : 187). Fungsi tema menurut Sayuti (2000 : 193) adalah melayani visi. 

Yang dimaksud visi di sini adalah response total sang pengarang terhadap 

pengalaman dan hubungan totalnya dengan kehidupan yang dijalani oleh 

tokoh. 
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Dari beberapa pendapat tersebut, akhirnya dapat disimpulkan bahwa 

tema adalah persoalan yang ada dalam pikiran pengaang yang telah berhasil 

menjadi buah pemikirannya, demikian setiap cerita pasti mempunyai  tema, 

karena tema merupakan dasar suatu cerita. 

Setiap karya sastra pasti mempunyai tema. Tetapi untuk menentukan 

tema dalam sebuah cerita tidaklah mudah. Penafsiran tema sebuah karya 

(novel) haruslah mendasarkan pada bukti-bukti yang secara langsung adanya 

sesuatu yang dijadikan dasar cerita. Penunjukan tema sebuah cerita yang 

terdapat dalam novel, baik yang berupa bukti-bukti langsung maupun tisdak 

langsung dalam cerita kadang-kadang dapat dijumpai data-data tertentu, 

mungkin berupa kata-kata, kalimat atau bentuk dialog, peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dapat dipandang sebagai bentuk yang berisi tema pokok cerita 

yang bersangkutan. 

Dalam usaha memahami tema, pembaca perluu memperhatikan 

beberapa langkah berikut secara cermat : 1) memahami novel yang dibaca, 

2) memahami latar tahapan peristiwa serta cerita dalam karya sastra yang 

dibaca, 3) memahami satuan peristiwa serta tahapan peristiwa dalam karya 

sastra yang dibaca, 4) memahami alur cerita dalam karya sastra yang dibaca, 

5) menentukan sikap pengarang terhadap pokok-pokok permasalahan yang 

ditampilkan, 6) mengidentifikasikan tujuan pengarang, 7) menafsirkan 

dalam cerita yang dibaca kemudian menyimpulkan dalam satu dua kalimat 

yang merupakan ide dasar cerita yang dipaparkan pengarang. 

Pengalaman memilih tema cerita berdasarkan permasalahan 

kehidupan yang dirangkum ke dalam karya fiksi sesuai  dengan pengalaman, 

pengamatan dan aksi interaksi dengan lingkungan. Tema sebuah karya sastra 
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selalu berkaitan dengan makna (pengalaman) kehidupan. Melalui karyanya 

pengarang menawarkan makna tertentu kehidupan kemudian mengajak 

pembaca untuk melihat, merasakan, merenungkan dan menghayati makna 

pengalaman hidup sendiri. 

Beberapa pendapat tentang definisi tema dikemukakan oleh para 

ahli. Station (dalam Nurgiyantoro, 2000 ; 70) mengartikan tema sebagai 

sebuah cerita yang secara khusus menerangkan sebagaian besar  unsurnya 

dengan cara yang sederhana. Tema menurutnya, kurang lebih dapat 

bersinonim dengan ide utama (central idea) dan tujuan utamanya (central 

purpose). Tema dapat dipandang sebagai dasar cerita, gagasan dasar umum, 

sebuah karya novel. yakni pokok permasalahan yang mendominasi suatu 

karya sastra.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Pendekatan dalam Penelitian 

Analisis struktural karya sastra bertujuan untuk mendeskripsikan 

secermat, seteliti, sedetail dan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan 

unsur dan aspek karya sastra yang dapat menghasilkan makna menyeluruh 

(Teeuw, 1994:135). 

 Struktur sebagai hakikat karya sastra memang tidak dapat diabaikan 

mesti seorang peneliti dalam memahami sebuah karya sastra dengan melalui 

sistem luarnya. Sedikit banyak penelitian itu akan terlibat dengan struktur 

yang terjalin di dalam karya, sebab struktur merupakan salah satu hakikat 

cerita rekaan. 

Nurgiantoro (1995:5) menjelaskan bahwa analisis struktural tidak 

cukupdilakukan dengan hanya sekedar mendata unsur tertentu dalam sebauh 

karya fiksi, misalny mengenai alur, p[enokohan, latar atau unsur sastra 

lainnya. Namun yang lebih penting adalah menunjukkan bagaimana 

hubungan natara usur sastra itu serta sumbangannya terhadap tujuan estetik 

dan makna yang menyeluruh yang dapat dicapai. 

Pengertian struktur pada pokoknya berarti, bahwa sebuah karya atau 

peristiwa di dalam masyarakat pada karya sastra menjadi suatu keseluruhan 

karena ada relasi timbal balik antara bagian-bagiannya dan antara bagian 

dengan keseluruhan (Luxamburg melalui  Dick, 1984:38). 

Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra, merupqakan sebuah 

struktur yang kompleks. Pemahaman terhadap novel harus dilakukan melalui 
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analisis tajam yang tidak sekedar memecah-mecah struktur novel itu menjadi 

fragmen-fragmen yang tidak berhubungan, tetapi harus memenuhi 

pemahaman sebagai suatu keseluruhan. Jadi untuk memahami novel hrus 

dianalisis dahulu unsur-unsur karya sastra itu. 

Unsur-unsur sastra (novel) itu menurut Robert Stanton (1965:13-14) 

adalah fakta, tema dan sarana-sarana sastra. Fakta meluiputi alur, latar, 

tokoh, dan penokohan. Tema adalah makna sebuah cerita yang khusus 

menerangkan sebagian besar uinsurnya dengan cara yang sederhana. Sarana 

sastra adalah teknik yang digunakan pengarang untuk memilih dan 

menyusun detail-detail cerita menjadi pola cerita yang bermakna. 

Struktur dalam karya sastra terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan 

dengan keseluruhannya, yang kemudian membangun apa yang ingin 

disampaikan pengarang, sehingga boleh dikatakan bahwa unsur-unsur 

struktur itu adalah bahan pendiri sebuah bangunan karya (Jakob Sumarjo, 

1987 : 71). Dapat disimpulkan bahwa karya sastra tanpa adanya unsur-unsur 

alur, tokoh, latar dan amanat, karya sastra menjadi tidak lengkap. 

Analisis dalam penelitian ini mengandalkan pada sifat obyektif, agar 

unsur-unsurnya yang dianalisis meliputi ; alur, latar, penokohan dan tema, 

dengan pertimbangan keempat unsur itu dapat difahami secara jelas dan 

dapat diketahui peranannya dalam menghidupkan cerita. 

Dalam penelitian sastra setiap penelitian yang ingin memahami karya 

satra sebaik-baiknya langkah yang dilakukan yakni analisa structural dari 

segi manapun merupakan tugas prioritas yang harus diutamakan. Kajian 

structural merupakan pendekatan yang pertama kali digunakan dalam bidang 

Liguistik. Namun, akhirnya juga digunakan pada bidang kesusastraan. 
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Strukturalisme dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan 

kesastraan yang menekankan pada kajian hubungan antarunsur pembangunan 

karya yang bersangkutan (Nugiyantoro, 2000 : 36). Masalah unsure dan 

hubungan antarunsur merupakan hal yang penting dalam pendekatan ini. 

Hawkes (dalam Pradopo, 1994 : 208) mengemukakan bahwa teori 

strukturalisme adalah teori yang memandang karya sastra sebagai sebuah 

struktur. Hiil (dalam Pradopo, 1995 : 108) menyatakan bahwa karya sastra 

diartikan sebagai sebah struktur yang kompleks. Sebagai sebuah struktur, 

karya sastra mengandung gagasan keseluruhan, gagasan tranformasi, dan 

gagasan kaidah yang mandiri (Hawkes dalam Sayuti 1996 : 2). Oleh karena 

itu, untuk memahaminya haruslah karya sastra dianalisis. Hawkes dalam 

Pradopo (1995 : 108) memberi penjelasan bahwa dalam anaisa itu karya 

sastra diuraikan unsure-unsur pembentukannya. Dengan demikian, maka 

keseluruhan karya sastra akan dapat dipahami. Hal ini mengingat bahwa 

karya sastra itu adalah sebuah karya sastra yang utuh. 

Struktur karya sastra dikaji berdasarkan unsur-unsur yang menjadi 

pembentukannya. Unsur-unsur yang ada tersebut dapat diberi nama persau 

seperti tema, plot, tokoh, karakter dan merupakan satu kesatuan organis yang 

tidak boleh dipisah-pisahkan. Untuk dapat mengetahui makna secara 

keseluruhan, maka unsure-unsur tersebut harus dikaitkan dengan unsure yang 

lainnya. Hawkes (dalam Pradopo, 1995 : 108) mengemukakan bahwa sebuah 

struktur sebagai kesatuan yang utuh dapat dipahami makna keseluruhannya 

bila diketahui unsur-unsur tersebut, pembentuknya dan saling hubungan 
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diantaranya dengan keseluruhanya, unsur-unsur atau bagian-bagian lainnya 

dengan keseluruhannya. Dengan demikian, makna keseluruhan sebuah 

kesatuan tersebut hanya dapat dipahami sepenuhnya apabila seluruh unsure 

pembentukannya menyatu ke dalam sebuah struktur. 

Menurut Nurgiyantoro (2000 : 36) struktur karya sastra menyaran 

pada pengertian pengertian antar unsure (intrinsic) yang bersifat timbale-

balik, saling menentukan, saling mempengaruhi, yang secara bersama 

membentuk satu kesatuan yang utuh.  

Untuk lebih memperjelas mengenai strukturalisme, dikemukakan 

pendapat Hawkes yang dikutip oleh Pradopo dkk., (dalam Jabrohim; 2001 : 

97) bahwa pada intinya, teori strukturalisme dalam sastra sebagai berikut. 

Karya sastra itu merupakan sebuah struktur yang unsure-unsurnya atau 

bagian-bagiannya saling terjalin erat. Dalam structural itu unsure-unsur tidak 

mempunyai makna dengan sendirinya, maknanya ditentukan oleh saling 

hubungannya dengan unsure-unsur lainnya lainnya dan keseluruhan atau 

totalitasnya. 

Dengan melihat berbagai rumusan konsep teori tentang 

strukturalisme, sudah dapat diketahui bagaimana sebenarnya memandang 

karya sastra. Sebagai besar pendapat tersebut sebenarnya telah 

mengemukakan bahwa karya sastra merupakan sebuah totalitas atau 

kebetulan makna dari unsure-unsur yang saling terjalin hubungan satu sama 

lain sebagai suatu yang utuh dan padu. Jadi, memahami karya sastra berarti 

memahami unsure-unsur yang membangun struktur. Untuk lebih memahami 
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makna karya sastra secara menyeluruh, pemahaman terhadap struktur adalah 

langkah yang sulit dihadiri, terlebih harus dilakukan. Pemahaman struktur itu 

adalah pemahaman atau analisis unsure-unsur instristik yang membangun 

sebuah karya sastra. 

Analisis struktur karya sastra dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi, mengkaji dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar 

unsure inatristik karya sastra yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 2000 : 37). 

Sebuah karya sastra, fiksi atau puisi menurut kaum Strukturalisme 

adalah totalitas yang dibangun secara koheresif oleh berbagai unsure 

(pembangu)-nya. (Nurgiyantoro, 2000 : 36). Dalam sebuah novel, unsur-

unsur tersebut merupakan suatu jalinan yang erat, unsur-unsur tersebut tidak 

berdiri sendiri mlainkan saling berkaitan dan menyatu membentuk struktur 

karya sastra. Selanjutnya yang dimaksud dengan struktur sastra menurut 

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2000 : 36) adalah susunan, penegasan dan 

gabaran bahan bagian yang menjadi komponennya yang secara bersama 

membentuk kebulatan yang indah. 

Pada dasarnya analisis structural menurut Nurgiyantoro (2000 : 37) 

bertujuan memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar 

berbagai unsure karya sastra yang secara bersama menghasilkan sebuah 

keseluruhan. Selanjutnya, menurut Nurgiyantoro (2000 : 37) yang lebih 

penting adalah menunjukan bagaimana hubungan antarunsur itu, dan 

sambungan apa yang diberikan terhadap tujuan estetik dan makna 

keseluruhan yang ingin dicapai. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

analisis structural adalah pemaparan atas unit atau unsur-unsur yang 

membangun karya sastra tersebut, untuk mengetahui hubungan antar unsur-

unsur dalam keseluruhan dan fungsi dari setiap unsur unit struktur tersebut. 

  

3.2.   Sasaran PenelitianData dan Sumber Data 

3.2.1.  Sasaran              

           Sasaran penelitian ini adalah stuktur cerita novel Purasani yang dikaji  

dengan pendekatan stuktural. 

3.2.2.  Data dan Sumber Data 

           Peran tokoh utamanya, bagaimana tokoh itu memerankan dirinya, 

           Latar belakang cerita yakni mengenai tempat dan waktu, 

           Hubungan tokoh dan  penokohan. 

  Sumber data penelitian ini adalah novel Purasani karya Yasawidagda yang 

diterbitkan oleh PN Balai Pustaka, Jakarta, tahun 1981 setebal 92 halaman, 

terdiri dari 10 bab. 

   Data penelitian meliputi ; alur cerita, karakteristik tokoh dan penokohan  

dan latar cerita.  

 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 

                  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik catat dan simak. Teknik catat adalah mencatat semua 
temuan yang berhubungan dengan struktur cerita, baik mengenai alur, 
tokoh dan penokohan dan latar tempat dan latar waktu (Subroto, 
1992:42). Penulis juga menggunakan teknik simak, maksudnya 
mengadakan penyimakan terhadap data yang relevan dari perilaku 
tokoh, dialog-dialog yang menggambarkan keadaan, baik waktu 
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kejadian/peristiwa maupun tempat di mana cerita itu terjadi (Subroto, 
1992: 42). 

                   
3.4. Langkah-langkah dalam Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada 

teori struktural dalam kajian terhadap karya satra berbentuk novel. Kajian 

terhadap karya sastra novel itu. menurut Nurgiyantoro (1995: 36) langkah 

kerja dalam struktural adalah: 

e. Mengidentifikasikan unsur intrinsik yang membangun karya sastra secara 

lengkap dan jelas mana tema dan mana tokoh. 

f. Mengkaji unsur-unsur yang telah diidentifikasikan sehingga diketahui 

bagaimana tema, tokoh, alur dan latar dari sebuah karya sastra.  

g. Mendiskripsikan fungsi masing-masing unsur sehingga diketahui fungsi, 

tema, alur, penokohan dan latarnya. 

h. Menghubungkan masing-masing unsur sehingga memperoleh kepaduan 

secara menyeluruh dari karya sastra tersebut. 

Langkah-langkah dalam penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Miles dan Hubberman (dalam Sutopo, 2002: 91-93), yakni (a) Reduksi 

data, yaitu simpulan final yang dapat ditarik dan diverifikasi. (b) Sajian Data, 

yaitu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang 

memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. (c) Penarikan simpulan 

dan verifikasi, yaitu simpulan diverifikasi agar cukup mantap dan benar-

benar bisa dipertanggungjawabkan. Penarikan simpulan ini didasarkan atas 

pengorganisasian informasi yang diperoleh dari analisis data. 
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BAB IV 

FAKTA CERITA DAN TEMA NOVEL PURASANI  

KARYA YASAWIDAGDA 

 

4.1  Fakta Cerita 

4.1.1 Alur 

Alur pada umumnya adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin 

dengan seksama yang menggerakkan cerita berdasarkan sebab akibat. Novel 

Jawa Purasani  secara keseluruhan menggunakan alur maju atau progresif 

yaitu jalinan peristiwa atau cerita ditampilkan secara berurutan dan 

berkembang dari tahap awal sampai pada tahap akhir. Pada novel Jawa 

Purasani  urutan tahapan alur disusun secara urut yang bertujuan 

membangun kepaduan dan keharmonisan dalam mendukung cerita. Alur 

novel Jawa Purasani  dapat diurutkan pada tahap-tahap secara kronologis 

seperti berikut. 

4.1.1.1. Tahap Situation (Penyituasian) 

Pada tahap ini diawali dengan cerita kehidupan Purasani yang 

tinggal di desa Tegalngangkruk. Ia tinggal bersama Simpoen isterinya. 

Keduanya tinggal di Tegalngangkruk untuk menjlanani hidup 

sebagaimana layaknya masyarakat pedesaan Jawa pada Jaman setelah 

perang saudara antara Kerajaan Mataram Surakarta dengan Pangeran 

Mangkubumi dan Raden Sahid. Setelah Pangeran Mangkubumi berhasil 

memperoleh pengakuan sebagai Raja dan mendriikan kerajaan Mataram 

Yogyakarta bergelar Hamengkubuwana yang pertama. Mereka berdua 
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(Purasani dan Simpen) menjalankan hidup sebagai suami isteri yang 

saling mencintai. Simpen sang isteri amatberbakti kepada suaminya, 

demikian juga Simpen isterinya sebagai perempuan Jawa yang bekti ing 

laki 

Secara garis besar tahap penyituasian pada novel Jawa Purasani  

berisi tentang pengenalan tokoh-tokoh yang dikisahkan sebagai tokoh 

yang hidup serba kekurangan, namun memenuhi semua itikad baik dan 

budi luhur. Pengarang yakni Yasawidagda dalam novel jawa Purasani ini 

menyajikan sejumlah nasehat yang bertemakan pendidikan budi pekerti. 

Namun agaknya “Purasani” memiliki pesan yang khusus yang ditujukan 

kepada orang berumah tangga, terutama suami istri muda. Bahwa 

kebahagian hidup dalam rumah tangga itu hanya bisa dicapai manakala 

anatara kedua belah pihak saling menyadari akan tugas, hak serta 

kewajiban masing-masing. Bahwa keduanya harus saling mau mengalah 

serta ingat-mengingatkan apabila salah satu sedang dalam keadaan lupa. 

 Hal itu tampak pada kutipan-kutipan berikut. 

Purasani ngenger padhe misuwur. Sanget angemen-emenaken saha 
mungkul dhateng padamelan. Kala-kala angsal pituwas sakedhik 
saking ingkang dipun tumuti. Wontene tedhanipun ing saben 
dinten dipun uluri marasepuhipun. Nanging watawis setengah taun 
bapakipun Simpen tilar donya, kantun embokipun. Nanging punika 
mboten saged nguluri tedha malih dhateng mantunipun (Purasani, 
halaman 42). 
Terjemahan bebasnya : 

Purasani ikut bekerja pada pandai besi terkenal. Sangat tekun dan 
sungguh sungguh dalam bekerja, Kadangkala mendapat upah kecil 
dari pande besi yang diikutinya. Sedangkan untuk kebutuhan 
makan dan rumah tangganya dibantu mertuwanya. Tetapi selang 
beberapa tahun ayah Simpen meninggal dunia, tinggalah ibu 
Simpen. Namun sekarang mertuwa Purasani tidak bisa lagi 
membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga menantunya. 
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Pun Simpen sae bubudenipun sanget angestokaken piwulanging 
tiyang sepuh, boten nate gadhah tembung sengak. Sanajan prihatos 
kados menapa nanging sinamun ing polatan sumeh. Mila 
salaminipun tansah ketingal bingar, angresepaken sanak sadherek 
sah kadang karuhipun. Pancen Simpen kalebet manungsa 
pepethingan, emanipun dene tinitah alit. Nanging tiyang tinitah 
wonten ing ngalem ndonya punika ageng-alit, sugih-miskin, ing 
kabatosanipun sami. Gumantung ing pamareming manah. 
(Purasani, halaman 42) 
Mila manawi lakinipun pinuju mboten, ing batos tansah memuji 
wilujengipun. Bilih ingkang jaler dhateng saking kakesahan, 
bingahing manah tanpa upami. Gita-gita amethukaken ingkang 
jaler kados dipun tangis-tangisana. (Purasani, halaman 43) 
Terjemahan bebasnya 
 
Simpen sangat bagus budi pekertinya, memperhatikan dan m 
enjalankan petuah orang tua, tidak pernah punya kata-kata yang 
tidak enak. Meskipun bagaimana beratnya derita hidup, namun 
tetap ditanggapi dengan wajah yang manis tidak menampakkan 
wajah yang muram penuh derita bahkan wajah yang penuh suka 
cita. Karena itu selamanya kelihatan wajahnya penuh bahagia, 
membuat yang melihat terkesan berbahagia oleh semua sanak 
saudara dan temany-temannya. Memang Simpen termasuk orang 
yang mampu menempatkan diri, syangnya dia bukan keturunan 
orang ningrat. Namun sesungguhnya orang hidup di dunia itu, baik 
kaya atau miskin, besar atau kecil. Letak kebahagiaan pada 
kayakinannya. Tergantung bagaimana menerima keadaan itu 
sebagai sikap batinnya supaya memperoleh keselamatan.               
Karena itu bila suaminya tidak ada di rumah, dalam batinnya selalu 
memohon perlindungan Tuhan Apabila suaminya pulang dari 
bepergian, hatinya sangat gembira, tergesa-gesa menyambut 
kepulangan suaminya dengan suka cita. 

.    

4.1.1.2.  Tahap Generating Circumtances (Pemunculan Konflik) 

Pada tahap ini pemunculan konflik dimulai dengan kabar 

datangnya Gorawa bekas pembantu ayah Purasani. Dalam pembicaraan 

antara Purasani dengan Gorawa maka Gorawa menyarankan kepada 

Purasani untuk ikut serta ke Pandan menemui Demang Kyai Lembusari, 

untuk berguru sekaligus menjadi abdinya. Karena Kyai lembusari snagat 
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dekat dengan Sinuwun Hamengku Buwana I, sehingga sangat mungkin 

mendapat kedudukan atau pangkat yang layak dengan kemampuannya 

nanti dalam berkarya. 

Hal itu tampak pada kutipan-kutipan berikut. 

Wektune sakniki Kyai Lembusari niku pancen lagi jinurung. 
Dijago-jago kalih Kanjeng Sultan. Sadina-dina tansah ngelar 
wewengkon, ngajari tiyang-tiyang teng kateguhan. Mulane kira 
kula, kapasang yoga banget nek sampeyan mrika. Empun ta, kula 
ajeng teng Pereng niliki sanake ngrika. Sesuk kula pangkat teng 
Padan. Muga-muga Gusti Allah paring dalan kepenak,” 
Gorawa kesah. Purasani prasasat mboten saged wicanten, punapa 
nglahiraken panarimah punapa mboten. Manahipun peteng dening 
mboten saged andugi punapa ingkang badhe kalampahan 
(Purasani, halaman 63). 
Terjemahan bebasnya 
 
Saat ini Kyai :Lembusari itu memang baru mendapat nasib baik, 
menjadi andalan Kangjeng Sultan. Hampir setiap hari selalu 
meluaskan pengaruh, mengajari orang-orang berbuat dengan penuh 
ketegasan. Maka dari itu sangat baik jika engkau ke sana. Sudahlah 
saya mau ke Pereng menjenguk saudaranya. Besuk saya berangkat 
ke Pandan. Se,moga Tuhan Allah memberi jalan kebajikan dan 
kemudahan. 
   

4.1.1.3. Tahap Rising Action (Peningkatan Konflik) 

Pada tahap ini berkembang ketika akhirnya Purasani memasuki 

kehiduypan baru di desa Padan untuk memulai mengabdi kepada Kyai 

Lembusari yang menjadi kepercayaan Sultan Hamengkubuwana pertama. 

Kyai Lembusari sekarang sedang mengembvangkan kekuatan laskarnya 

dan persenjataan yang cukuyp untuk melengkapi laskarnya. Hal inilah 

yang menjadi perhatian Gorawa untuk menolongnya bebas dari 

kemelaratan. Hal itu pula yang membuat Simpen mengharap Purasani 

bisa hidup bersamanya dengan lebih baik lagi.  

Hal itu tampak pada kutipan-kutipan berikut. 
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Simpen sampun methuk semahipun, sami gegriya ing Padan. 
Sawawratipun inggih sampun sakeca. Griyanipun sae, tiyang 
Padan ngajeni dhateng awakipun. Wewah-wewah dipun reksa 
dateng Gorawa. 
Tinimbang kaliyan nalika gesang wonten ing Prambanan, sapunika 
sampun dede amput-amputipun. Rumiyin nandhang prihatos, 
samangke wonten salebeting kabingahan. Kalarumiyin namung 
manah kacekaping betah, sapunika kantun manah kalimrahan. 
Makaten lampahing donya. Jagad peteng dening mendhung, 
nanging mboten dangu padhang dening soroting srengenge. 
Sakawit Purasani nandhang kasusahan dening kasangsara. Mantep 
panuwun saha bektinipun ing Pangeran. Samangka Gusti Allah 
ndhawahaken kamirahan, netepi ungel-ungelan: sapa temen 
tinemenan. 
Nanging kalimrahaning manungsa. Manawi sampun kasinungan 
mukti mboten kekirangan. Adat lajeng kalimput, supedhateng 
Gusti Allah, angagengaken kamurkan nyelaki godhaning setan. 
Punika ngalamat badhe keplorod darajadipun.” (Purasani, halaman 
76). 
Terjemahan bebasnya 
 
Purasani sudah menjemput isterinya, kemudian berumah di 
Pandan. Kehidupannya sudah lebih baik. Rumahnya bagus, orang-
orang Pandan menghormati keduanya. Apalagi dilindungi oleh Pak 
Gorawa. 
Kala dibandingkan dengan kehidupan di Prambanan sebelumnya, 
sekarang ini sudah sangat bagus. Dahulu hidupnya penuh 
kekurangan, sekarang ini hidup dalam kesukaan. Dahulu hanya 
hidup seadanya, sekarang hatinya hidup dalam kelayakan sebagai 
manusia. 
Begitulah kehidupan di dunia, kalau dahulu gelap gulita tidak lama 
kemudian bisa hidup dalam suasana terang benderang. Kalau 
dahulu Purasani hidup dalam kemiskinan dan mantap memohon 
kemurahan kuasa Tuhan, ketika Tuhan memberikan kemudahan, 
maka barang siapa yang bersungguh-sungguh bakal memperoleh 
kebahagiaan. 
Namun kebiasaan manusia, jika sudah memperoleh kelebihan dan 
kemuliaan jauh dari kekurangan, maka menjadi lupa diri, lupa 
dengan Kuasa Tuhan, menjauhi-Nya dan membersarkan nafsu 
angkara murka, dekat dengan godaan setan. Itu pertanda bakal 
merosot hidupnya dan rendah budinya. 
 

4.1.1.4.  Tahap Climax (Puncak) 
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Pada tahap ini klimaks terjadi ketika Purasani mulai tergoyah 

hatinya mulai mengenal nafsu memiliki perempuan Mawur yang asli dari 

kota Yogya. Di tengah situasi konflik batin yang semakin panas, 

disisipkan situasi yang bisa disebut suatu hal yang bisa mencerminkan 

perkembangan kejiwaan seorang tokoh bernama Purasani, yaitu ketika 

Menghadari hajat tetangga Purasani, di mana Simpen isterinya tidak bisa 

ikut, Purasani mengisi waktunya dengan ikut bermain judi sebagaimana 

kebiasaan masyarakat Jawa jaman itu. Dalam permainan itu Purasani 

tidak bisa mengelak hatinya mulai tergoyahkan untuk memiliki Mawur 

sebagai isteri keduanya. Itulahj awal kehancuran hidup Purasani 

selanjutnya. Konflik makin meningkat lagi dengan mulai dirasakannya 

sesuatu yang aneh dalam pribadi Purasani dengan kehidupannya dengan 

Mawur yang dinikahinya kemudian dan dijadikan satu rumah dengan 

isterinya Simpen. Simpen sendiri tidak bisa menolak kahadiran Mawur 

isteri baru Purasani. Yang dilakukan hanyalah menerima kehadiran 

Mawur sebagai byukti bahwa Simpen berbakti kepada suaminya dan 

harus menerima kehdarian isteri baru suaminya sampai berjumlah empat 

orang. Hal tersebut tampak pada kutipan-kutipan berikut. 

Dereng wonten setaun anggenipun Purasani nama gesang wonten 
jagading kabingahan ewadene gumrewel gampil kengingipun ing 
godha kesupen lelampahanipun nalika taksih wonten Prambanan. 
Kesupen jangkanipun sakawit. Menapa Purasani ugi kasupen 
dhateng Gusti Allah, saget ugi. Amargi kalimrahahanipun ing 
kathah engetipun dhateng Pangeran punika namung manawi 
panuju manggih suasah. Manawi panuju bingah lajeng namung 
ngagengaken kamurkaning manah, nuruti ubaling hawa nafsu. 
Manawi kados makaten punika kalebet cacad ageng tumrap 
gesangipun manungsa. 
Purasani sanget kalimput kalampahan mendhet semah pun Mawur, 
katunggilaken sagriya kaliyan Simpen. Wiwit nalika samanten 
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Purasani kerep ubyang-ubyung kekesahan kaliyan Mawur dhateng 
Klaten, Surakarta. Manawi mboten wonten tiyang gadhah damel, 
inggih perlu undang-undang, utawi nglurug dolanan kertu. Dene 
Simpen mboten nate tumut, namung tansah ngopeni barang 
pamedalipun sabin saha pakebonan Purasani, halaman 78). 
Terjemahan bebasnya : 
 
Belum ada setahun Purasani hidup dalam kehidupan yang penuh 
dengan kebahagiaan, namun sangat mudah terpeleset dalam hidup 
kesengsaraan, lupa pada kehiudpan serba miskin ketika jhidup di 
Prtambanan. Apalagi Purasani juga lupa dengan Tuhan. Sebab 
umumnya orang yang ingat akan Tuhan jika mereka mendapat 
kesusahan. Jika manusia mendapat kemuliaan umunya malah 
memesar-besarkan angkara murkanya mengikuti maunya hawa 
nafsu serakah. Begitulah sehingga menjadi cacat hidupnya.  
Purasani terpeleset  hidupnya dengan mengambil isteri lagi 
namanya Mawur, dan dijadikan satu rumah dengan Simpen 
isteripertama yang sangat mencintainya. Sejak beristeri Mawur itu 
hidup Purasani penuh dengan foya-foya, Jika tidak ada orang 
punyanahajt dengan membuka kesempatan berjudi, maka Purasani 
mengundang teman-temannya untuk berjudi main kartu atau 
mendatangi tempat-tempat berjudi. Sedangkan Simpen isteri 
pertamanya tidak perlu ikut, pilih memelihara barang yang menjadi 
hasil sawah dan kebunnya. 
 

4.1.1.5   Tahap Denoument (Penyelesaian) 

Simpen lebih memilih hidup seperti sedia kala, memelihara sawah 

dan kebunnya serta hidup layak sebagaimana pernah dilakukan sbeelum 

menjadi kaya atau sesudah menjadi kaya, rajin, tekun dan tidak pernah 

mengeluh. Meskipun sejak suaminya kawin lagi hatinya hancur, namun 

Simpen in gin menunjukkan baktinya kepada suaminya, bahwa ia bisa 

menjadi isteri yang berbakti kepadfa suaminya  Hal itu tampak pada 

kutipan-kutipan berikut. 

Sanajan ketingalanipun ing kathah Simpen namung tansah ketingal 
sumeh ing polatan, nanging tiyang ingkang wanuh kaliyan Simpen 
sami welas manahipun. Dene tiyang sae dipun garap makaten. 
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Bab punika ingatasipun Simpen sampun dipun pupus, awit Simpen 
sumerep dhateng wewenangipun tiyang jaler, kenging rabi ngantos 
sakawan. 
 Nanging sajatosipun Simpen inggih asring nangis piyambakan. 
Jalaran namung katarik welasipun dhateng Purasani, teko ngantos 
samanten anggenipun kasupen. Sadinten-dinten namung tansah 
manut-miturut kados tiyang kenging gunadhesti. Saweg nggelak 
padamelan perlu dipunjak Mawur inggih lajeng mangkat, wekasan 
nglenthar ndadosaken dukanipun Kyai Lembusari. 
Manawi panuju makaten Simpen rumaos mboten tegel anyipati, 
mila asring gadhah gagasan badhe angesahi. (Purasani, halaman 
79). 
Terjemahan bebasnya : 
           
Meskipun kelihatan di mata masyarakat desa Pandan Simpen isteri 
Purasani selalu nampak cerha wajahnya, ataupun kelihatan segar 
bugar, namun bagi orang-orang yang dekat mengenal Simpen 
semuanya merasa kasihan dan simpatik dengan Simpen, kenapa 
orang sebaik Simpen diperlakukan demikian jeleknya. 
Hal seperti itu sudah menjadi keputusan hati Simpen, bahwa 
apapun yang terjadi harus diterima dengan eklas lahir batin. 
Simpen mengerti tentang kewenangan seorang suami yang boleh 
menikah sampai empat orang. Namun sebenarnya Simpen sering 
menangis sendirian karena sesungguhnya sangat kasihan dengan 
Puransai suaminya yang telah keblinger hidupnya. Kenapa 
suaminya sangat tunduk kepada isteri mudanya seperti orang yang 
sudah lupa diri kerasukan penmgaruh jahat. Sednsagak sibuk 
menyelesaikan pekerjaan diajak Mawur mengiyakan dan mengikuti 
saja, hingga pekerjaannya terlantar dan hal itu membuat marahnya 
Kyai Lembusari yang menjadi induk semangnya.  
Jika sudah begitu Simpen merasa tidak tega melihat, maka 
seringkali punya gagasan ingin meninggalkan rumah tangganya.  
 

 Nampaknya Simpen sudah bertekad meninggalkan rumah 

tangganya, ketika melihat bahwa Purasai bersama Mawur lupa diri, 

menghabiskan seluruh harta kekayaannya di meja judi. Pada kesempatan 

yang bagus, Simpen berhasil meninggalkan rumah tangganya untuk 

kembali ke desa Prambanan, mengadukan nasibnya kepada Tuhan Yang 

Maha Agung.  

4.1.2. Tokoh-tokoh dalam Novel Purasani 
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Kehadiran seorang tokoh dalam sebuah cerita merupakan hal yang 

sangat penting, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita karena 

keterlibatannya dalam sebuah cerita. Pada novel Jawa Purasani  ini 

menampilkan beberapa tokoh diantaranya Purasani sebagai tokoh utama, 

Simpen isteri Purasani, Gorawa tokoh yang melindungi keluarga Purasani, 

Mawur perempuan antagonis isteri Purasani, Kyai Lembusari tokoh 

penolong Purasani, dan tokoh lainnya tetapi tidak semua tokoh tersebut 

memegang peranan penting dalam novel ini dengan demikian penulis hanya 

menganalisis tokoh yang dipandang berperan penting dalam novel Jawa 

Purasani  yaitu tokoh-tokoh Purasani, Simpen, Gorawa dan Mawur. 

Tokoh-tokoh tersebut di analisis berdasarkan tiga dimensi yaitu 

dimensi fisiologis, dimensi sosiologis dan dimensi psikologis. Analisisnya 

adalah sebagai berikut. 

4.1.2.1   Tokoh Purasani 

               a)  Dimensi Fisiologis 

Purasani digambarkan sebagai seorang lelaki yang semasa kecil 

dan menjelang dewasa kehidupannya penuh dengan penderitaan. Hal 

itu tampak pada kutipan berikut. 

   Purasani ngenger padhe misuwur. Sanget angemen-emenaken 
saha mungkul dhateng padamelan. Kala-kala angsal pituwas 
sakedhik saking ingkang dipun tumuti. Wontene tedhanipun ing 
saben dinten dipun uluri marasepuhipun. Nanging watawis 
setengah taun bapakipun Simpen tilar donya, kantun embokipun. 
Nanging punika mboten saged nguluri tedha malih dhateng 
mantunipun (Purasani, halaman 42). 

   Terjemahan bebasnya : 
 
    Purasani ikut bekerja pada pandai besi terkenal. Sangat tekun 

dan sungguh sungguh dalam bekerja, Kadangkala mendapat upah 
kecil dari pande besi yang diikutinya. Sedangkan untuk 
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kebutuhan makan dan rumah tangganya dibantu mertuwanya. 
Tetapi selang beberapa tahun ayah Simpen meninggal dunia, 
tinggalah ibu Simpen. Namun sekarang mertuwa Purasani tidak 
bisa lagi membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga 
menantunya. 

 
Keadaan tokoh Purasani yang serba kekurangan itulah yang 

membuat kesadarannya ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik. 

Dengan isteri yang sangat setia dan mencintainya, akhirnya Purasani 

mendapat pertolongan dan ketika hidupnya mulai membaik, Purasani 

lupa diri dan bahkan memperlakukan isterinya tanpa perasaan 

kemanusiaan sama sekali, karena Purasani menikah lagi dan dijadikan 

satu dengan isterinya. 

 

b) Dimensi Sosiologis 

Purasani adalah anak seorang Empu terkenal, ditinggal mati orang 

tuanya ketika masih kecil dan dipelihara pamannya. Ketika menjelas 

dewasa Purasani diambil menantu pamannya dinikahkan dengan Simpen. 

Kehidupan suami isteri ini maskipun sangat sederhana atau bahkan lebih 

tepat miskin, namun dihayati dengan senang hatiu. Keduanya 

menghaytati cinta yang sebenarnya sebagai suamiisteri. Hal itu tampak 

pada kutipan berikut. 

Mila manawi lakinipun pinuju mboten wonten, ing batos tansah 
memuji wilujengipun. Bilih ingkang jaler dhateng saking 
kakesahan, bingahing manah tanpa upami. Gita-gita amethukaken 
ingkang jaler kados dipun tangis-tangisana. (Purasani, halaman 43) 
Terjemahan bebasnya : 
Karena itu bila suaminya tidak ada di rumah, dalam batinnya selalu 
memohon perlindungan Tuhan Apabila suaminya pulang dari 
bepergian, hatinya sangat gembira, tergesa-gesa menanghgapi 
kepulangan suaminya dengan suka cita. 
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Pergaulan dengan isteri mudanya Mawur membuat Purasani lupa 

daratan semua kegiatan semata-mata ditujukan untuk memenuhi 

hasratnya berjudi dan berfoya-foya, sehingga Purasani tidak lagi 

memperhjatikan pekerjaan yang menjadikannya punya uang. Banyak 

pekerjaan yang ditinggalkan tidak segera diselesaikan, sehingga sering 

mendapat marah Kyai Lembusari atasannya. Purasani telah terpengaruh 

dengan gaya hidup yang tidak jelas dari isteri mudanya si Mawur. Hal itu 

tampak pada kutipan-kutipan berikut. 

Kutipan di atas menggambarkan bagaimana keadaan Purasani 

yang sebenarnya lekai baik-baik akhirnya bertemu Mawur yang 

mentalnya rusak dan menjadi isteri kedua Purasani dan akhirnya 

Purasanipun rusak hidupnya. 

c)  Dimensi Psikologis 

Purasani meskipun sebenarnya juga anak keluarga baik-baik, 

besar di lingkungan keluarga yang tidak kaya, apalagi ia sudah ditinggal 

mati oleh kedua orang tuanya semasa masih kecil. Ayahnya sibuk dengan 

pekerjaannya tidak sempat memperhatikan putranya namun 

meninggalkan orang-orang yang setia kepada keluarganya. Hal itu 

tampak pada kutipan-kutipan berikut. 

Bener kandhamu, iku rak perkara kasangsayan. Upamane aku 
nandhang lara kowe kang ngopeni, nganti kena diarani ngurip-
urip. Balik perkara pangan, aku isih seger meger-meger teka kowe 
sing nyangga (Purasani, halaman 44) 
Terjemahan bebasnya : 
 
Betul katamu. Tetapi itu kan masalah kesusahan. Andaikata aku 
menderita sakit engkau yang memelihara dan mencarikan obat 
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sampai disebut menghidupi. Akan tetapi masalah kebutuhan 
makan minum, aku masih sehat dan segar, kenapa engkau yang 
mencari dan mengadakan  
 

Kutipan di atas menunjukkan bagaimana latar belakang 

kehidupan Purasani yang menyebabkan kondisi psikologisnya menjadi 

seorang yang pembimbang, sebenarnya ia butuh sosok orang yang dapat 

membimbing, melindungi dan mengayominya. Ternyuata isterinya 

Simpen mampu menempatykan diri. Sehingga Purasani bisa menghayati 

arti hidup. Simpen, sifatnya yang pembimbang ini juga terlihat ketika ia 

disuruh pulang ke melihat adanya tanda-tanda bahwa Purasani akan lupa 

diri. 

 

 

 

4.1.2.2.  Tokoh Simpen 

  a)  Dimensi Fisiologis 

   Deskripsi tokoh Simpen digambarkan sebagai seorang yang 

perempuan yang sangat setia dan berbakti kepada suaminya 

  Pun Simpen sae bebudenipun sanget angestokaken piwulanging 
tiyang sepuh, boten nate gadhah tembung sengak. Sanajan 
prihatos kados menapa nanging sinamun ing polatan sumeh. Mila 
salaminipun tansah ketingal bingar, angresepaken sanak sadherek 
sah kadang karuhipun. Pancen Simpen kalebet manungsa 
pepethingan, emanipun dene tinitah alit. Nanging tiyang tinitah 
wonten ing ngalem ndonya punika ageng-alit, sugih-miskin, ing 
kabatosanipun sami. Gumantung ing pamareming manah. 
(Purasani, halaman 42) 

 Terjemahan bebasnya 
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  Simpen sangat bagus budi pekertinya, memperhatikan dan m 
enjalankan petuah orang tua, tidak pernah punya kata-kata yang 
tidak enak. Meskipun bagaimana beratnya derita hidup, namun 
tetap ditanggapi dengan wajah yang manis tidak menampakkan 
wajah yang muram penuh derita bahkan wajah yang penuh suka 
cita. Karena itu selamanya kelihatan wajahnya penuh bahagia, 
membuat yang melihat terkesan berbahagia oleh semua sanak 
saudara dan temanya-temannya. Memang Simpen termasuk orang 
yang mampu menempatkan diri, syangnya dia bukan keturunan 
orang ningrat. Namun sesungguhnya orang hidup di dunia itu, 
baik kaya atau miskin, besar atau kecil. Letak kebahagiaan pada 
kayakinannya. Tergantung bagaimana menerima keadaan itu 
sebagai sikap batinnya supaya memperoleh keselamatan.               

 

 b) Dimensi Sosiologis 

Simpen isteri yang sangat setia kepada suaminya, seluruh 

hidupnya dibaktikan kepada suaminya tanpa melihat bahwa hal itu sering 

membuat suaminya lupa diri. Hal itu tampak pada kutipan berikut. 

Mila manawi lakinipun pinuju mboten, ing batos tansah memuji 
wilujengipun. Bilih ingkang jaler dhateng saking kakesahan, 
bingahing manah tanpa upami. Gita-gita amethukaken ingkang 
jaler kados dipun tangis-tangisana. (Purasani, halaman 43) 
Terjemahan bebasnya 
 
  Karena itu bila suaminya tidak ada di rumah, dalam batinnya 
selalu memohon perlindungan Tuhan Apabila suaminya pulang 
dari bepergian, hatinya sangat gembira, tergesa-gesa menanghgapi 
kepulangan suaminya dengan suka cita. 
 

c)  Dimensi Psikologis 

Tokoh Simpen seorang isteri yang setia namun ketika suasana 

tidak bisa lagi diharapkan membaik, ia bertekad untuk meninggalkan 

suaminya. Namun dengan cara yang luar biasa Simpen masih ingin 

membela suaminya ketika diketahuinya bakal menemui kesulitan besar. 

Hal itu tampak pada kutipan-kutipan berikut. 
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Simpen medal ing njawi nggendhong buntelan, Lampahipun 
murang margi, mangilen nrajang lepen kongklangan mboten 
ngetang pringgabaya. Nalika samanten tanggal kaping kalihwelas, 
rembulan sampun meh serap. Sorotipun rumamyung dening 
kalingan mega pethak. Samargi-margi kapireng swaranipun 
walang kekak (Purasani, halaman 80) 
Terjemahan bebasnya : 
 
Simpen meninggalkan rumah menggendong barang-barang yang 
dapat dibawanya. Perjalannnya tidak melalui jalan umum, tetapi 
mengambil jalan pintas menyenberang sungai Kongklangan tanpa 
menghitung bahaya. Waktu itu tanggal dua belas bulan Jawa, 
rembulan bersinar sejak matahari tenggelam, sorotnya kurang 
terang karena tertutup mega putih 
  
Kutipan di atas mendeskripsikan bagaimana keputusan yang 

dibuat Simpen yang dengan berat hati harus meninggalkan suami yang 

dicintainya dan yang sudah rusak hidupnya. Impen meninggalkan 

Purasani bukan karena dia tidak cinta lagi, tetapi tidak tega melihat 

suaminya meluncur ke jurang kehancuran.  

4) Deskripsi tentang dimensi psikologis tokoh Simpen  digambarkan sebagai 

sosok isteri yang setia, berbakti kepada suami namun juga harus menelan 

pahit getirnya hidup karena suaminya masuk dalam perangkap kehidupan 

buruk isteri mudanya  

4.1.2.3.  Tokoh Mawur 

    a)  Dimensi Fisiologis 

Tokoh Mawur sebagai isteri kedua Purasani digambarkan 

punya kebiasaan buruk, cantik sekaligus pandai merayu lelaki. Hal itu 

tampak pada kutipan berikut. 

Kaki-kaki dalah Mawur lajeng tumandang ing damel. Patrapipun 
kados setan, kuwaos ngrisak jagad. Roti bolu dipun wur-wuri wisa 
lembat boten ngetawisi. Sasampunipun rampung roti kalebetaken 
ing benet kapiyambakaken. Mawur lajeng mapan tilem.(Purasani 
68) 
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Terkemahan bebasnya: 
  
Orang tua dan Mawur kerja keras. Kelakuannya sep[erti setan, 
berkuasa merusak jagad. Roti bolu diberi racun lembut sehingga 
tidak terlihat dan dimasukan tempat khusus. Mawur lalu pergi 
tidur. 
 

  Suami Mawur sebelumnya adalah priyayi Jogja, bernama Den 

Bei Jokarso, memperisteri Mawur perempuan berjiwa teledek (penari 

tayub) yang moralnya tidak baik, suka berfoya-foya dan rendah 

poekertinya. Bahka ibu Den Bei Jokarsopun pernah menyarankan 

anaknya menceraikan Mawur, mumpung belum punya anak. Sebagai 

orang yang berjiwa penghjibur (teledek/penari tayub) tentu pandai 

mengolah tubuh yang pada jaman itu jarang diperhatikan oleh kaum 

perempuan. Sehingga tidak jarang penampilannya membuat lelaki 

berjiwa cabul mudah terpenmgaruh. 

   b)  Dimensi Sosiologis 

Mawur digambarkan sebagai tokoh antagonis perempuan 

berjiwa pelanyahan (rendah pekertinya) digambarakan sebagai tampak 

pada kutipan-kutipan berikut. 

Purasani tansah binalang liring, bawanipun mboten nate ngalami 
tindak makaten, manahipun kerep sar-saran. Wekasan kenging 
sambang pasrawungan gandrung dhateng Mawur. Purasani dereng 
mangertos aluranipun Mawur punika sinten. Namungh sumerep 
bilih Mawur legan boten gadhah bojo.(Purasani halaman 78). 
Terjemahan bebasnya : 
 
Purasani selalu dilirik oleh Mawur, karena Pourasani tidak pernah 
mendapat perlakuan seperti itu, maka hatinya berdebar-debar 
seperti jkena aliran yang aneh dalam darahnya. Akhirnya kena 
pengaruh pergaulan yang tidak baik sehingga ajtuh cinta dengan 
Mawur. Purasani tidak tahu siapa sebewnarnya Mawur itu, taunya 
Mawur sendirian tidak punya suami. 
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Kutipan di atas menggambarkan deskripsi sosiologis tokoh 

Mawur bekar isteri Den Bei Jokarso dan kelakuannya yzng merusaka 

hidup lelaki yang menjadi korbannya tidak disadari oleh Purasani.  

   c)  Dimensi Psikologis 

    Dimensi psikologis digambarkan sebagai wanita yang tidak 

memiliki etika dan sopan santun, bahkan tidak menghormati lelaki 

yang seharusnya dihormatinya. Hal itu tampak pada kutipan berikut. 

Katungka rembugipun Mawur ingkang ing semu mboten mreduli 
dhateng mboten wontenipun pun Simpen. Purasani lajeng tilem 
kabekta saking arip saha sayah. Namung Gorawa ingkang mboten 
sekeca ing manah Enjingipun enggal nyusul dateng Prambanan 
nanging mboten angsal lacak. Dipun padosi datheng Gempol 
dusun asalipin Simpen inggih boten wonten. Biyungipun Simpen 
sampun dangu mantuk dateng jaman kelanggengan. Enggalipun 
Simpen sakestu ical saking Padan (Purasani, Halaman 82). 
Terjemahan bebasnya : 
 
Nampaklah bicara Mawur yang sama seklai tidak ada perhatian 
atas hilangnya Simpen. Purasani kemudian tidur karena 
mengantuk dan kelelahan. Hanya Gorawa yang merasa tidak enak 
hatinya. Paginya segera menyusul ke Prambanan tetapi tidak 
mendapat hasil. Dicari di desa Gempol asal kelahiran Simpen 
juga tidak ditemukan, apalagi ibunya Simpen sudah lama 
meninggal. 
 

 

Sikap dan sifat lain tentang Mawur nampak bahwa tokoh ini 

merasa tidak merasa bersalah atas kemelut rumah tangga Purasani 

sejak dia berada di rumah itu. Tidak ada rasa sesal atas kepergian isteri 

pertama Purasani yang sebenarnya Simpen dengan terbuka menerma 

kehadirannya. Simpen menerima keadaan hidup seperti sekarang 

setelah suaminya menikah lagi dengan Mawur dan menjadi berantakan 
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ekonominya karena dibuat hidup berfoya-foya, Mawur tidak mau 

menerima keadaan dan jasa Simpen.  

4.1.3. Latar 

Latar merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu karya 

sastra. Penggambaran latar yang tepat akan menghidupkan cerita, dan 

sebaliknya penggambaran latar yang kurang tepat akan mengurangi mutu 

suatu cerita. Latar berfungsi untuk memberikan keterangan, petunjuk dan 

pengacuan yang berkaitan dengan aspek waktu, aspek tempat, dan aspek 

sosial terjadinya cerita. 

4.1.3.1. Latar Tempat 

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam karya fiksi. Novel Jawa Purasani  mempunyai 

beberapa latar tempat, diantaranya Desa Prambanan, desa Gempol dan 

desa Pandan yang semuanya masih di bawah kekuasaan kerajaan 

Mataram Yogyakarta. 

Tegalngangkruk adalah desa tempoat lahir tokoh Purasani sejak lahir 

sampai menjelang di tinggal ayahnya sebagai Empu yang ahli membuat 

keris dan pusaka atau senjata lainnya. Gempol adalah tempat Simpen 

lahir di mana Simpen dan Purasani berlajar hidup dan menikah sebagai 

suami isteri.  

Latar tempat yang mengambil tempat di wilayah Prambanan 

tersebut, pada pokonya untuk mempermudah orang membayangkan 

setting cerita juga diperkuat dengan menampilkan suasana dan nama-

nama daerah di sana. Latar tempat dalam novel Jawa Purasani  

selanjutnya adalah di sebuah daerah di desa Gempol dekat dengan Candi 
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Prambanan di lereng selatan gunung Merapi dan dekat dengan 

pegunungan seribu di mana kraton ratu Baka berada. Nama-nama itu 

mudah diingat karena orang bisa membayangkannya. 

4.1.3.2.  Latar Waktu 

Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Peristiwa dalam 

novel Jawa Purasani  ini digambarkan pada saat Purasani dan isterinya 

melihat rombongan pembesar Negara melewati Prambanan menuju ke 

ibu kota Yogyakarta untuk mengikuti gerebeg Maulud 

4.1.3.3.  Latar Sosial 

    Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan 

dalam karya sastra. 

    Novel Jawa Purasani  ini menampilkan latar sosial kehidupan 

masyarakat Jawa pada jaman Mataram Yogyakarta permulaan. Masih ada 

sisa-sisa pemberontakan yang berupa banyaknya perampokan atau begal 

(menghadap orang untuk diorebut hartanya), hal ini disesuaikan dengan 

tokoh-tokohnya yang juga sebagian menjadi pekerja untuk mengabdi 

kepada keraton Kasultanan Yogyakarta Hal itu tampak pada kutipan-

kutipan beikut. 

Begal tetiga klesedan ngraosaken sakitipun. Sareng sumerep bilih 
tiyang ingkang tetulung wau Gorawa, manahipun saya kekes, 
mboten niyat badhe nglawan. Lajeng sami cariyos sampun ajrih 
saja nedha pangapunten. Gorawa wicanten kaliyan nudingi 
benggoling begal (Purasani, halaman 74). 
Terjemahan bebasnya : 
Ketiga begal itu merasakan sakitnya. Apalagi setelah mengetahui 
bahwa yang menolong itu Gorawa, hatinya makin ciut dan takut 
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serta tidak berani lagi melawan. Semuanya berjanji tidak melawan 
dan meminta maaf. Gorawa bicara dengan menuding ketua begal 
itu 
 

Beberapa kutipan di atas bisa menggambarkan bagaimana latar 

kehidupan sosial yang ada dalam novel Jawa Purasani  terutama yang 

menyangkut tentang gaya hidup masyarakjat pada jaman awal berdirinya 

kerajaan Mataram Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwana 

pertama, mereka masih banyak dipengaruhi oleh sisa-sisa perlawanan 

terhadap Kompeni Belanda dan perang saudara yang dampaknya sangat 

bhuruk terhadap perekonomian kerajaan Mataram. 

  

4.2.  Tema Novel Purasani 

Tema secara struktural merupakan cerita pokok yang menjadi pokok 

persoalan dan sangat menentukan cerita keseluruhan. Novel Purasani ini 

mempunyai tema tentang konflik batin yang dialami tokoh Simpen, isteri 

Purasani. Tokoh ini digambarkan sebagai wanita yang setia kepada 

suaminya dan berbakti dalam suka dan duka kepada suaminya. Sebagai 

wanita Jawa yang memperoleh pendidikan secara adat, tidak ada kata lain 

kecuali “bekti ing laki”, yakni membawa suaminya kepada kebahagiaan, 

meskipun  seringkali harus mengoprbankan dirinya. 

Kehidupan yang pahit dilakoninya ketika masih di desa Gempol, di 

desa Prambanan sampai ke Padan untuk memapaki hidup yang mulai 

membaik. Bahkan ketika suaminya terjerumus memperisteri Mawurpun, 

Simpen masih setia untuk mendampoingi suamimya meskipun hatinya 

hancur lebur.. 
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4.2.1. Aspek Tematis Novel Purasani  

Dalam penelitian sastra, masing-masing unsur yang terdapat di 

dalamnya mempunyai hubungan yang merata dan saling berkaitan dan 

menyatu dengan unsur-unsur lainnya, sehingga membentuk sebuah tema 

yang bulat dan utuh. Oleh karena itu peneliti akan menguraikan kaitan 

masing-masing. 

Tema dalam suatu novel merupakan makna cerita sekaligus tujuan 

yang dijadikan sasran yang ingin ditempuh dengan berpijak pada suatu 

dasar pemikiran. Di dalam sebuah novel pasti mempunyai tema dengan 

segala persoalan. Novel mempunyai sejumlah pembangun cerita  yang 

secara bersama-sama membentuk suatu hubungan yang organis. 

Unsur-unsur tema, alur, tokoh/penokohan dan latar dalam cerita 

merupakan satu kesatuan yang padu dan bermakna jika diikat oleh sebuah 

tema. Hal itu disebabkan tema, yang notabene “hanya” berupa makna atau 

gagasan dasar umum suatu cerita, tuk mungkin hadir tanpa unsur bentuk 

yang menanpungya. Tema sebuah cerita baru akan menjadi makna cerita 

jik ada dalam keterkaitannya dengan unsure-unsur cerita lainnya 

(Nurgiyantoro, 2000 : 74). 

Alur novel Purosani secara kualitatif termasuk alur erat, karena 

antara peristiwa yang satu dengan yang lainya terjalin menjadi hubungan 

organic, sedangkan secara kuantitatif termasuk alur tunggal karena dalam 

cerita ini hanya ada satu alur saja. Teknik penyusunan alur yang digunakan 

pengarang teknik alur sederhana/lurus, karena peristiwa-peristiwa yang 

terjadi dalam cerita tersusun secara beruntun yang dimulai dari 
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pendahuluan, perkenalan tokoh atau keadaan, kemudian cerita berkembang 

dan penutup. 

Tokoh utama novel Purosani adalah Purasani dan Simpen, 

sedangkan tokoh lain merupakan tokoh tambahan atau pengembang cerita 

saja. Dilihat dari segi karakteristik wataknya, tokoh Purasani dan Simpen 

merupakan tokoh sederhana karena tokoh tersebut dalam mendeskripsikan 

dirinya, hanya sederhana, datar dan hanya mencerminkan satu wajah saja. 

Novel Purosani berlatar tempat yang paling mendominasi adalah 

di desa Tegalngangkruk dan kemudian berpindah ke desa Pandan 

mengabdi kepada  Ki Lembusari. Sedangkan latar tempat yang lainnya 

adalah di Klaten, perjalanan Jogja - Prambanan. Latar waktu yang 

digunakan ketika Purasani akan mengikuti Ki Lembusari yang sedang giat 

membangun keprajuritan keraton Jogjakarta. 

4.2.1.2.Keterkaitan Tema dengan Fakta Cerita dalam Novel Purosani   

Novel Purosani sebagai karya sastra dibangun oleh unsur-unsur 

instristik seperti tema, tokoh/penokohan, alur, serta latar. Struktur novel 

Purosani tidak dapat dipisahkan antara unsur yang satu dengan yang lain. 

Unsur-unsur itu saling melengkapi dan antara unsur yang satu dengan 

yang lainnya mendukung. 

a)   Hubungan Tema dengan Alur  

Alur novel Purosani dibangun oleh peristiwa yang secara 

berurutan atau kronologis. Cerita di mulai dengan pendahuluan 

(pengenalan) tokoh utama kemudian dilanjutkan dengan peristiwa-

peristiwa yang terjadi kemudian secara berurutan. Jadi dapat dikatakan 

peristiwa dalam cerita secara maju. 
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Penggunaan bentuk alur seperti diatas erat kaitannya dengan 

makna cerita, persoalan pokok cerita. Dalam tindakan sehari-hari, 

seorang dapat merasakan atau menilai perbuatannya negative atau 

positif setelah ia mengetahui atau merasakan akibat dari perbuatannya 

sendiri, atau orang tersebut telah berpengalaman dengan memandang 

akibat yang telah terjadi dialami oleh seorang tersebut dapat dijadikan 

teladan dan cermin sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi 

perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan itu negative atau positif, 

berakibat baik atau jelek. Dengan melihat peristiwa-peristiwa yang 

telah terjadi, maka seorang dapat menentukan sikap dan perilaku yang 

tepat pula dalam kehidupan sehari-sehari sebagai manusia yang hidup 

bermasyarakat. 

Dengan adanya pemaparan peristiwa-peristiwa dalam bentuk 

berurutan merupakan cara dan teknik yang tepat untuk menilai suatu 

tindakan seseorang yang telah diperbuatnya, pembaca dapat dengan 

mudah mengikuti pengaluran cerita dan pada akhirnya setelah selesai 

membaca, pembaca dapat menemukan tema yang terdapat di 

dalamnya. Dari sinilah terlihat bahwa pemakaian alur koheren dengan 

tema yang diungkapkan. 

Tema novel Purosani adalah kemandirian hidup akan 

menentukan tingkat derajat manusia karena wanita yang selama ini 

keberadaanya hanya dilihat sebelah mata.  

Simpen medal ing njawi nggendhong buntelan, Lampahipun 
murang margi, mangilen nrajang lepen kongklangan mboten 
ngetang pringgabaya. Nalika samanten tanggal kaping kalihwelas, 
rembulan sampun meh serap. Sorotipun rumamyung dening 
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kalingan mega pethak. Samargi-margi kapireng swaranipun 
walang kekak (Simpen isteri Purasani, halaman 80) 
Terjemahan bebasnya : 
 
Simpen meninggalkan rumah menggendong barang-barang yang 
dapat dibawanya. Perjalannnya tidak melalui jalan umum, tetapi 
mengambil jalan pintas menyenberang sungai Kongklangan tanpa 
menghitung bahaya. Waktu itu tanggal dua belas bulan Jawa, 
rembulan bersinar sejak matahari tenggelam, sorotnya kurang 
terang karena tertutup mega putih 
  

Banyak motif dalam novel Purosani sebagai unsur 

pembangunan dan sekaligus menentukan tema. Motif-motif tersebut 

antara lain : 

Bagian Pendahuluan : 

1) Pengarang menceritakan tentang cita-citanya ingin mencari nafkah 

sendiri. 

2) Purasani bekerja sebagai magang pada pandai besi yang terkenal 

dan menjadi mertuwanya 

3) Selama menjadi magang pada pandai besi tinggal di rumah yang 

snagat sederhana di desa Tegalngangkruk. 

4) Berkat kegigihan dan keuletannya dalam menjalankan tugasnya 

dan berkat bantuan abdinya yang bernama Gorawa mendapatkan 

kepercayaan dari Ngabehi Lembusari. 

5) Diantara kesibukannya menjadi pandai9 besi, Purasani juga 

meningkatkan diri menekuni pekerjaannya sebagai pandai besi. 

Purasani sampun saged damel pedhang saha arit bendo ingkang 
alus, nanging taksih nama panjak. Pituwasipun kangelan 
dererng sepintena. Dene Simpen lestari sadean kupat. 
Terkadhang menawi kepengkok ing betah, panyadenipun kupat 
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ngantos dating peken-peken sakiwatengenipun Prambanan. 
(Purasani, halaman 59) 
Terjemahan bebasnya : 
 
Purasani sudah pandai membuat pedang, pisau dan sabit yang 
halus hasilnya. Namun karena statusnya masih magang hasil 
bayarannya masih kecil. Sementara itu Simpen isteri Purasani 
tetap berjualan kupat. Seringkali kalau kurang laku, Simpen 
berjualan sampai ke pasar-pasar sekitar Prambanan. 
 
Motif-motif tersebut di atas dapat membantu pembaca untuk 

menemukan jenis alur yang digunakan pengarang dan juga dapat 

digunakan untuk mencari tema dalam novel tersebut. Tema dan alur 

dalam novel Purosani merupakan unsur pembangun cerita yang tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tema dan alur tersebut 

saling membantu dan mendukung keutuhan cerita. 

Jadi, alur dan tema cerita dalam novel Purosani mempunyai 

hubungan yang erat. Alur dapat membantu menemukakan tema, begitu 

pula sebaliknya tema dapat membantu menemukan tentang gambaran 

alur. 

b)   Hubungan Tema dengan Penokohan  

Tema novel Purosani adalah kemandirian hidup akan 

menentukan tingkat dan derajat manusia karena Simpen, sebagai 

seorang wanita yang selama ini keberadaannya hanya dilihat sebelah 

mata oleh Purasani Purasani merupakan tokoh utama dalam novel 

Purosani. Persyaratan sebagai tokoh utama dimiliki oleh Purasani 

dengan melalui tiga syarat yaitu berhubungan erat dengan tema, paling 

banyak berinteraksi dengan tokoh lain dan tokoh utama mempunyai 

kemauan yang keras untuk mandiri. Purasani sudah bosan dengan cara 
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hidup bergantung orang lain. Purasani tidak ingin  hidup dalam 

penederitaan yang berkepanjangan.  

Purasani saha Simpen sami ngajeng-ajeng Gorawa. Dumugi ing 
dinten bakda Sawal wonten kengkenan saking Padan, cariyos 
menawi Gorawa boten saged dhateng piyambak. Prakawis 
anggenipun Purasani badhe nyuwita ing Padan dipun tampeni 
kaliyan bingahing manah Kyai Lembusari sagah maringi siti 
minangka tedhanipun, saha maringi wragad anggenipun alih-
alihan. Purasani dip[un ajeng-ajeng dhateng Padan rumiyin. 
Boyonganiun sanes dinten ngentosi saat ingkanmg sae. 
(Purasan, halaman 71) 
Terjemahan bebasnya: 
 
Purasani dan s Simpen isterinya sangat mengharap Gorawa. 
Sampai hari Bakdasawal ada suruhan dari desa Padan, yang 
menjelaskan bahwa Gorawa tidak bisa datang sendiri. Masalah 
Purasani  akan bekerja pada Kyai Lembusari diterima dengan 
senang hati dan sanggup memberi tanah untuk gajinya serta 
biaya pindahnya, namun menunggu saat yang baik. 
 
Selepas dari Tegalngangkruk sebagai magang pada pandai besi, 

Purasani diterima bekerja pada Kyai Lembusari orang kepercayaan 

Asultan Hamengku Buwana pertama. Purasani menuju Padan, 

meninggalkan kampung halamannya di Prambanan. Purasani bekerja 

di pusaty pembuatan senjata seperti pedang tumbak dan sejenisnya 

untuk persenjataan porajurit jaman itu. Selama bekerja di Padan, 

Purasani menjalin hubungan yang akrab dengan teman-teman dan 

orang-orang yang dipercaya Kyai Lembusari.  

Tema akan sampai kepada pembaca novel apabila karakterisasi 

tokoh sesuai dengan situasi dan kondisi dalam novel tersebut. 

Pengarang yang sekaligus pembawa ceritakehidupan tokoh utama  

yaitu Purasani, menyampaikan temanya, karena Purasani ingin 

menjadi orang yang berhasil dalam menjalin kehidupan ini. 
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Kemauannya, yang keras dan keuletan dan kepandaian dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. 

Peristiwa-peristiwa yang dialami Purasani, seandainya banyak 

generasi muda yang mau meniru sepak terjangnya (keahliannya), hal 

itu akan secara lambat sedikit demi akan mengangkat derajat 

pribadinya yang semula hidup dalam kubangan kemiskinan dan 

banyak yang selama ini hanya melihat hidupnya dengan sebelah mata. 

Demikian juga mengenai tokoh Simpen isterinya yang snagat setia dan 

mau bekerja meskipudengan susah payah, namun tetap memenuhi 

kewajiban sebagaiu isteri sebagai ibu rumah tangga, baik dalam suka 

dan duka. 

Tinimbang nalika gesang wonten ing Prambanan  sapunika 
dede amput-amputipun. Rumiyin nandhang prihatos, samangke 
wointen saklebeting kabingahan. Kala rumiyin namun manah 
kacekaping betah, sapunika kantun manah kalimrahan 
(Purasani, halaman 76) 
Terjemahan bebasnya : 
 
Jika dibanding ketika masih hiodup di Prfambanan, sekarang 
ini sudah tidak imbang lagi. Kalau dulu selalu hidup dalam 
keprihatinan karena kekurangan sekarang masuk dalam 
lingkungan penuh kebahagiaan. Dulu hanya hati yang berserah, 
sekarang hidup lebih mewah. 
  
Dengan demikian antara penokohan dengan tema memiliki 

hubungan yang sangat erat, saling mendukung dan membantu satu 

sama lainnya dalam membangun novel Purosani. 

c)   Hubungan Tema dengan Latar 

Latar tempat kejadian yang ada dalam novel Purosani 

mengarah pada keterangan tokoh di mana tokoh-tokoh cerita 

disebutkan atau tokoh-tokoh itu berada. Latar tempat yang sangat lekat 



 

 

57

adalah desa Tegalngangkruk di Prtambanan dan desa Padan di mana 

cerita ini mulai dari klimaksnya. Seperti judul novel Purosani sebagai 

tempat kerja tokoh utama Purasani. 

Latar tempat yang lain yaitu bagian-bagian lokasi Padan dan 

desa-desa sekitarnya serta hutan belantara yang dilalui Purasani ketika 

berhadapan/dihadang para perampok, serta daerah tertentu yang ada 

dalam cerita dan diperkuat dengan karakter tokoh yang sesuai dengan 

apa yang diceritakan. Demikian pula pada latar waktu ada 

hubungannya dengan peristiwa cerita yang terjadi pada tokoh-

tokohnya, baik tokoh utama maupun tokoh tambahan. Latar sosial 

yang ada dalam novel Purosani menempatkan dua latar sosial, yaitu 

kelas masyarakat menengah dan masyarakat atas. Serta latar peristiwa-

peristiwa yang terjadi keadaan negeri Mataram Yogyakarta saat itu, 

peristiwa-peristiwa yang begitu genting dan menegangkan dalam 

kehidupan sejarah Indonesia pada masa sekitar tahun 1657 – 1668. 

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata latar mempunyai 

hubungan yang sangat erat dengan tema, latar dapat membantu 

menemukan tema. 

d)  Hubungan Alur dengan Penokohan  

Peristiwa-peristiwa perjalanan kehidupan Purasani beserta 

tokoh yang lainnya baik melalui percakapan antara tokoh, suasana 

batin, pengalaman masa lalu membentuk sebuah alur. Walaupun 

sekilas alur tersebut seolah-olah berdiri sendiri, setelah diamati, 

diteliti, serta dicermati ternyata antara peristiwa yang satu dengan yang 

lainnya saling berkaitan. Tokoh-tokoh dalam novel Purosani bercerita 
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tentang dirinya sendiri dan berinteraksinya dengan tokoh lain. Antara 

satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling berkaitan. 

Alur dan penokohan adalah dua unsur yang mempunyai 

hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan yang satu 

dengan yang lainnya. Dengan kata lain, sehingga novel Purosani alur 

berfungsi membantu memperjelas kehidupan tokoh dan pengalaman 

maupun perjalanan yang dialami tokoh, khususnya tokoh utama yaitu 

Purasani. 

Kados mekaten lelampahanipun Purasani. Kamukten ingkang 
pinanggih ing Padan, prasasat  sirna babar pisan. Menawi 
kamanah-manah kasusahan ingkang pinanggih sapunika 
ngungkuli nalika wonten Prambanan (Purasani, halaman 84) 
Terjemahan bebasnya : 
  
Demikian itu kehidupan Purasani. Kemuliaan yang ditemui di 
Padan, ibaratnya musnah sama seklai. Jika dirasakan dalam 
hati, kesusahan yang ditemui sekarang melebihi ketika hidup 
menderita di Prambanan. 
 

e)   Hubungan Alur dengan Latar 

Tepat terjadinya peristiwa akan membentuk rangkaian 

peristiwa-peristiwa. Latar tempat misalnya kehidupan di desa 

Prambanan, tempat Purasani mengawali hidup dan memulai bekerja  

Ditempat tersebut Purasani mulai eksis dan menggalang 

ketrampilannya dan banyak belajar, serta mempunyai motivasi kerja 

yang tinggi. 

Jadi, baik latar tempat, latar waktu, latar sosial dapat 

membentuk alur, karena dengan latar suatu cerita dapat dimulai atau 

dijadikan awal kejadian. Dengan latar dapat diceritakan kejadian-

kejadian baik yang dialami tokoh maupun tidak. Latar dalam novel 
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Purosani berfungsi membantu, bahkan sangat mendukung kejelasan 

dan kelancaran alur. Karena dengan latar  yang jelas membantu dan 

menimbulkan rasa percaya tentang peristiwa yang diceritakan. Akirnya 

pembaca tidak ragu-ragu untuk membuktikannya. 

Di dalam novel Purosani tempat-tempat yang disebut desa 

Tegalngangkruk, Prambanan, Gempol dan Padan, tempat-tempat 

tersebut dapat mendukung dan dapat memberikan gambaran tentang 

keadaan tokoh maupun peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh dalam 

novel Purosani. 

4.2.2.  Aspek Tematis Penokohan dalam Novel Purasani 

Antara penokohan dan latar dalam novel Purosani mempunyai 

hubungan sangat erat. Seperti halnya tokoh utama novel ini yaitu Purasani 

yang ingin hidup lebih baik lagi tidak terbelenggu kemiskinan dan 

penderitaan. Berkat kegigihan dan keuletan, dan bantruan Gorawa yang 

ingin membalas budi kelayakan hidup dan kebahagiaan hidup itu dicapai, 

hingga dalam menapaki kehidupan menjadi manusia mandiri, manusia yang 

sempurna. 

Selama bekerja menjadi pandai besi di Padan, Purasani merupakan 

tokoh yang ulet, gigih pantang menyerah dalam mewujudkan kemandirian. 

Disamping ambisi egonya Purasani terhadap rasa persaudaraan yang akrab, 

Purasani selalu eling pada yang maha Kuasa. Purasani percaya pada adanya 

kodrat irodrat yang ada tentang takdir dan tentang kematian. 

Ternyata hubungan antara penokohan dan latar cukup erat. Hal ini, 

tokoh Purasani adalah sebagai panbdai besi yang dipercaya oleh Kyai 

Lembusari orang kepercayaan Sinuwun Hamengku Buwana pertama yang 
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dipercaya menjaga wiolayah perbatasan dengan Mataram Surakarta. Padan 

adalah tempat Purasani bekerja, tempat mereka menjalin hubungan 

persaudaraan. Purosani ini pula sebagai tonggak kemandirian terhadap 

kehidupan yang dijalani dengan serangkaian cerita, suka-suka, dan 

pengalama hidupnya. 

Uraian tersebut menunjukan bahwa antar unsur struktur yang satu 

dengan yang lain memiliki jalinan hubungan yang erat dan padu. Tiap-tiap 

unsur berperan dalam membangun struktur novel Purosani mempunyai 

struktur yang bulat dan utuh, serta maknanya ditentukan oleh hubungan 

antar unsur yang terjalin dalam struktur novel tersebut. Antara unsur yang 

satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga apabila dipisahkan satu 

sama lain, maka makna cerita tersebut akan kabur. 

Secara garis besar kelebihan novel Purosani terletak pada segi plot 

atau alur, urutan kejadian diceritakan secara urut (lurus), sehingga pembaca 

dapat mencermati urutan kejadian-kejadian peristiwa sampai pada detik-

detik kejadian. Segi latar dipaparkan secara jelas dan mencakup tiga segi 

yaitu latar tempat, latar waktu dan latar social. Pada segi latar ini pula 

pengarang menggunakan bahasa yang mudah dipahami tidak bertele-tele, 

walaupun dalam penceritaan mengunakan bahasa Jawa yang sangat bagus, 

pembaca dari suku Jawa atau yang fasih berbahasa Jawa tidak terganggu 

(kesulitan) dalam menelaah novel Purosani. 

Kelemahan novel Purosani secara garis besar dari segi penokohan, 

meskipun pengambaran yang utuh baik itu dari segi batin, namun nampak 

rapuh ketika menghhadapi lika-liku hidup. Nampaknya pengarang ingin 

menggambarkan bahwa dalam kehidupan pengalaman hidup memegang 
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peranaan penting dalam mengjawab tantangan. Juga penggabaran segi 

perwatakan tidak mencapai pada sifat dan keadaan batin tokoh, secara garis 

besar segi penokohan begitu lemah. Tokoh utama sangat mendominasi 

penceritaan, tidak memberikan ruang lingkup penceritaan tokoh yang lain. 

Inilah sekilas segi kelebihan dan kelemahan novel Purosani yang oleh 

penulis mencermati secara global (keseluruhan). Aspek yang banyak 

ditemukan dalam novel-novel lama seperti novel Purasani ini, adalah berisi 

dimensi pendidikan dan pembelajaran kepada pembacanya, banyak 

ditemukan melalui penokohan dan karakteristik yang dibangun  tokoh-

tokohnya. Baik berupa perilaku baik dan buruk dan segala resikonya 

maupun petuah-petuah yang ditemukan dalam dialog tokoh-tokohnya.  

Penokohan juga mendukung tema tentang tanggungjawab dan nilai 

keluhuran yang ditampilkan pengarang melalui tokohnya Hal ini 

membuktikan bahwa manusia merupakan kesatuan yang bulat dan tujuan 

yang terkandung dalam setiap perkembangan adalah menjadi manusia 

dewasa yang sanggup mandiri. Hal itu tampak pada kutipan berikut. 

Simpen medal ing njawi nggendhong buntelan, Lampahipun 
murang margi, mangilen nrajang lepen kongklangan mboten 
ngetang pringgabaya. Nalika samanten tanggal kaping kalihwelas, 
rembulan sampun meh serap. Sorotipun rumamyung dening 
kalingan mega pethak. Samargi-margi kapireng swaranipun 
walang kekak (Purasani, halaman 80) 
Terjemahan bebasnya : 
 
Simpen meninggalkan rumah menggendong barang-barang yang 
dapat dibawanya. Perjalannnya tidak melalui jalan umum, tetapi 
mengambil jalan pintas menyenberang sungai Kongklangan tanpa 
menghitung bahaya. Waktu itu tanggal dua belas bulan Jawa, 
rembulan bersinar sejak matahari tenggelam, sorotnya kurang 
terang karena tertutup mega putih  
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Manusia sebagai individu selalu berusaha mengatasi kesulitannya 

termasuk mengatasi ketidakseimbangan batin, rintangan yang bersifat psikis 

misalnya perbedaan pendapat yang tajam dalam keluarga dan konflik 

dengan orang-orang lain disekitar kehidupannya. Tokoh Simpen 

meninggalkan suaminya yang sedang pergi berjudi dengan isteri keduanya 

Mawur dan mengutus Gorawa untuk meminta tambahan modal uang pada 

Simpen. Itu puncak dari keduakaan Simpen, dan Simpen tidak ingin melihat 

suaminya hancur lebur, maka Simpen memutuskan untuk meninggalkan 

suaminya. 
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BAB V 

P E N U T U P 

5.1.  Simpulan 

     Berdasarkan uraian penelitian dengan analilis struktur terhadap novel 

Purasani karya Yasawidagda, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Fakta cerita dalam novel Purasani karya Yasawidagda, disajikan 

berdasarkan penalaran ceritanya yang disusun oleh pengarangnya 

mengunakan alur maju, meskipun disisipi flash back yang ditujukan 

untuk menghidupkan cerita. Peristiwa dalam novel Purasani ini oleh 

pengarangnya ditarik ke belakang (flash back), hal itu merupakan bagian 

tak terpisahkan dari alur maju tersebut. Ide-ide pengarang diwakilkan 

melalui tokoh dalam novel Purasani disajikan secara langsung lewat 

penuturan tokoh utama dan dilengkapi dengan dialog-dialog dengan 

tokoh lain, sehingga menggambarkan perilaku tokoh, karakteristik dan 

jalan pikiran. Latar ditampilkan meliputi latar tempat dan keadaan sosial 

masyarakatnya yang secara eksplisit nampak dalam cerita dan secara 

implisit tergambar lewat keadaan, suasana, sikap hidup dan keadaan 

sosial yang melingkupi cerita dan menggambarkan di mana tokoh-tokoh 

melakukan aktivitas.  

2. Tema novel Purasani karya Yasawidagda ini mengangkat tema 

kehidupan suami isterio yang sederhana bernama Purasani dengan 

isterinya bernama Simpen yang hidup penuh kesederhanaan hidup 
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dengan serba terbatas dan sampai pada kebahagiaan. Kehidupan 

keluarga Purasani dan Simpen isterinya jatuh bangun karena ulah 

Purasani sendiri. Pengarang memberikan gambaran sekaligus kritikan 

lewat tokoh-tokoh, perwatakannya dan latar cerita melalui kepaduan dan 

hubungan antara alur, tokoh, latar cerita dengan penyampaian tema 

cerita. 

 

5.2.  Saran 

1.   Penelitian ini masih membuka kesempatan untuk dianalisis dengan objek 

dan tinjauan yang berbeda, hendaknya penelitian yang akan dating tidak 

hanya masalah fakta cerita dan tema. 

2.   Seyogyanya para peneliti karya sastra Jawa yang menggunakan analisis 

struktural, ada kesediaan untuk membuka diri, karena aspek-aspek atau 

nilai-nilai yang ditemukan seringkali berbeda dengan hipotesis yang telah 

ditentukan sebelumnya. 
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