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ABSTRAK 

Jayanti, Dwi. 2016. Kabar Angin Karya Ki Padmasusastra dalam Kajian 
Strukturalisme Todorov. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Yusro Edy 

Nugroho, S. S., M. Hum. Pembimbing II: Drs. Hardyanto, M. Pd. 

Kata kunci:struktural, sintaksis, semantik dan verbal. 

Novel Kabar Angin merupakan salah satu novel tetralogi karya Ki 

Padmasusastra. Dengan demikian novel ini dikaji menggunakan teori 

strukturalisme model Todorov. Berdasarkan pemaparan tersebut, masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah aspek sintaksis, aspek 

semantik dan aspek verbal dalam novel Kabar Angin karya Ki Padmasusatra, (2) 

Bagaimanakah makna hubungan in praesentia dan hubungan in absentia yang 

terdapat pada novel Kabar Angin karya Ki Padmasusastra. Berkaitan dengan 

masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap aspek-aspek 

sintaksis, aspek semantik dan aspek verbal dan mengungkap makna hubungan in
praesentia dan hubungan in absentia yang terdapat pada novel Kabar Angin karya 

Ki Padmasusastra. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

objektif. Sasaran dalam penelitian ini adalah unsur pembangun dalam novel 

Kabar Angin yang dilihat dari aspek sintaksis, aspek semantik dan aspek verbal. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik baca dan 

catat.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tata sastra Todorov. 

Hasil penelitian ini aspek sintaksis berupa alur cerita menggambarkan 

urutan peristiwa terdapat seratus sebelas sekuen dan beberapa kernel dalam alur 

cerita yang disajikan novel Kabar Angin.Penjabaran satuan naratif dalam bentuk 

sekuen dan kernel ini merupakan urutan peristiwa secara kronologis berdasarkan 

alur cerita yang disajikan dalam novel Kabar Angin. Dari aspek semantik 

dijabarkan melalui hubungan sintagmatik dan paradigmatik, peristiwa yang hadir 

ada 5 peristiwa besar yang masing-masing peristiwa tersebut dikaji secara 

eksplisit. Aspek verbal dibagi menjadi 4 kategori, modus dan kala melalui tokoh 

prabu Bajrapati dengan ujaran secara langsung, sudut pandang yang digunakan 

oleh penulis ialah kategori pandangan tetap dan pandangan berubah-ubah, 

sedangkan pencerita dalam novel Kabar Angin dapat dikatakan sebagai pencerita 

sekunder, selanjutnya ialah ragam bahasa yang digunakan dalam penulisan novel 

Kabar Angin ialah bahasa Jawa. 

Saran berkenaan dengan novel Kabar Angin yang panjang dan susah 

dipahami perlu disederhanakan, juga perlu adanya simplifikasi. Novel Kabar 
Angin sangat bagus untuk membangun karakter pemuda, sehingga layak untuk 

dijadikan bahan ajar pembelajaran sastra di SMA. 
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SARI 

Jayanti, Dwi. 2016. Kabar Angin Karya Ki Padmasusastra dalam Kajian 
Strukturalisme Todorov.Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Yusro Edy 
Nugroho, S. S., M. Hum. Pembimbing II: Drs. Hardyanto, M. Pd. 

Kata kunci:struktural, sintaksis, semantik dan verbal. 

Novel Kabar Angin yakuwi salah sawijing novel tetralogi anggitane Ki 
Padmasusastra.Novel iki diteliti nganggo teori strukturalisme Todorov. Prakara  
sing arep diteliti yakuwi: (1) kepriye aspek sintaksis, aspek semantik, lan aspek 
verbal sajroning novel Kabar Angin karangan Ki Padmasusastra, (2)kepriye 
makna hubungan in praesentia lan hubungan in absentia sajroning novel Kabar 
Angin anggitane Ki Padmasusastra. Sesambungan karo prakara iku, tujuan 
panalitien iki mangerteni aspek sintaksis, aspek semantik, lan aspek verbal sarta 
nggoleki makna sesambungan in praesentia lan sesambungan in absentia

sajroning novel Kabar Angin anggitane Ki Padmasusastra.  
Tata cara kanggo neliti panaliten iki nganggo pendhekatan objektif. 

Sasaran sing arep diteliti sajroning novel Kabar Angin yakuwi unsur pembangun 
sing didelok saka aspek sintaksis, aspek semantik lan aspek verbal. Carane  
nglumpukake dhata panaliten nganggo teknik maca lan nyathet. Carane 
nganalisis dhata nganggo analisis tata sastra Todoov. 

Asile, saka aspek sintaksis mujudake urutan sekuen sing gunggunge ana 
satus sewelas lan pirang-pirang kernel sajroningnovel Kabar Angin. Njlentrehake 
kesatuan naratif kang awujud sekuen lan kernel iki nganggo urutan kronologis 
saka alur cerita. Saka aspek semantik yaiku dijelaske sesambungan in praesentia

lan sesambungan in absentia saka prastawa cacahe lima sing dikaji unsure kanthi
eksplisit. Aspek verbal dibagi modus lan kala saka tokoh prabu Bajrapati kanthi
wicara langsung, sudut pandang kategori pandhengan tetep lan molah-malih, 
pencerita sekunder  lan ragam bahasa Jawa.

Prayogane novel Kabar Angin iki kudu digawe prasaja lan kudu 
disimplifikasekake  amarga novel iki dawa. Novel Kabar Angin iki apik kanggo 
ngajar karakter para muda saengga bisa dadi bahan wulangan sastra ing SMA. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sastra Jawa banyak memanfaatkan simbol untuk mengungkapkan dunia 

bawah sadar agar kelihatan lebih nyata dan jelas, pengarang menggunakan kiasan-

kiasan dan perlambang dalam ceritanya. Setiap peristiwa atau kejadian bahkan 

juga nama tokoh tidak disampaikan secara naturalistik dan realistik sebagaimana 

adanya, tetapi disampaikan secara figuratif dan perlambang.Selain itu, karya 

sastra merupakan struktur makna atau struktur yang bermakna.Hal ini mengingat 

bahwa karya sastra itu merupakan sistem tanda yang mempunyai makna yang 

mempergunakan medium bahasa. 

J.J. Ras dalam pendahuluan buku Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir

(1979 atau 1985) membagi sastra Jawa mutakhir menjadi dua, yakni sastra Jawa 

tradisional dan sastra Jawa modern.Sastra Jawa tradisional, antara lain sastra yang 

berisi ajaran moral, babad dan sastra lakon. Sastra lakon menyangkut wayang, 

kentrung, jemblung, kethoprak, dan ludrug. Sastra Jawa modern, antara lain kisah 

perjalanan, roman atau novel sejarah, novel atau novelet, cerita bersambung, 

cerita pendek, sandiwara, puisi bebas atau geguritan. 

Sastra Jawa modern oleh Ras dibagi menjadi dua periode, yakni masa 

kebangkitan dan masa setelah kemerdekaan. Masa kebangkitan dimulai dari 

adanya kegiatan di Instituut voor de Javaansche Taal di Surakarta tahun 1832- 

1843 yang terutama dihasilkan oleh CF Winter. Karya-karya lain yang muncul 
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kemudian, antara lain ditulis oleh pengarang-pengarang seperti Candranagara, 

Suryawijaya, Padmasusastra, hingga ke karya-karya para pengarang yang masuk 

dalam penerbit Balai Pustaka.  

Pada masa kebangkitan sastra Jawa modern terdapat seorang tokoh pelopor 

dan berpengaruh dalam perkembangan sastra Jawa yaitu Ki Padmasusastra.Ki 

Padmasusastra seorang penulis sastra fiksi dan sastra wulang yang sangat 

terkemuka. Ki Padmasusastra merupakan contoh risiko pergulatan dalam sastra 

Jawa peralihan dari tradisional ke modern yang berada di luar keratin atau elitism 

sastra. Ki Padmasusastra melakukan kritik, pembangkangan, dan esistensi 

terhadap normativitas sastra Jawa tradisional. Spirit pembebasan dimunculkan dan 

menemukan bentuk pada teknik gancaran (prosaic atau naratif) sebagai tandingan 

dari tradisi puisi yang sejak lama menguasai sastra Jawa tradisional. Laku sastra 

yang progresif itu jadi pemicu kesadaran emansipatif dalam penulisan  sastra Jawa 

modern dengan ketegangan konvensi estetik. 

Tidak dapat disangsikan bahwa Ki Padmasusastra merupakan tokoh yang 

sangat berpengaruh dalam kesusastraan Jawa era 90’an. Beliau memulai karirnya 

sebagai sekretaris. Karya murni beiau diantaranya Layang Prama Basa (tata 

bahasa), Serat Warnabasa (kosakata sopan santun bahasa Jawa), Serat Patibasa 

(kata sinonim), Serat Tatacara (adat-istiadat dan tingkah laku orang Jawa). 

Disamping menerbitkan karya sastra murni, Ki Padmasusastra menulis sebuah 

prosa kebatinan antara lain Kabar Angin (1901), Rangsang Tuban (1913), 

Prabangkara (1921), dan Kandha Bumi (1924), yang dikenal sebagai karya 

tetralogy Ki Padmasusastra. Karya tetralogi beliau ini bercerita tentang empat 
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anasir alam: angina, air, api dan tanah, sehingga nama tokoh, latar tempat, alur 

penceritaan, semua dikemas dengan topik unsur anasir alamnya.  

Novel Ki Padmasusastra sebagai pelopor sastra Jawa modern salah satunya 

adalah novel Kabar Angin. Salah satu dari keempat novel besar karya Ki 

Padmasusastra yang di dalamnya terkndung banyak sekali tanda-tanda yang saling 

berkaitan. Karena dalam penceritaanya novel tersebut menggunakan medium 

bahasa Jawa tingkatan krama inggil, tidak dapat dipungkiri dalam pemilihan diksi 

kesastraannya sangat jeli dalam menghubung-hubungkan tanda dan petanda yang 

saling berkesinambungan.  

Novel Ki Padmasusastra yang berjudul Kabar Angin terdapat pengaruh 

besar terhadap cara berpikir mengenai perjalanan hidup, mengenai baik dan 

buruk, mengenai benar dan salah, serta mengenai cara memimpin suatu kelompok, 

sehingga karya yang ditulis oleh Ki Padmasusastra tersebut dapat dikatakan 

sebagai salah satu sarana yang ampuh untuk usaha memanusiakan diri dan 

lingkungannya. Sehingg hasil akhir setelah membaca karya tersebut diharapkan 

dapat memperkaya wawasan tentang kehidupan, menggugah kecintaan kepada 

hidup, mengoreksi diri dan semangat untuk menyempurnakan diri serta dapat 

menumbuhkan kepercyaan diri dan menumpuk rasa identitas sebagai orang Jawa 

khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya. 

Kabar Angin adalah salah satu karya sastra Jawa lama berbentuk prosa fiksi. 

Prosa fiksi ini memuat unsur pembangun jalan kehidupan yang digunakan 

tuntunan masyarakat dalam menapaki hidupnya pada masa lalu. Karena peralihan 

dari satra Jawa tradisional menuju sastra Jawa modern, novel tersebut masih 
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menggunakan latar tempat istanasentris, akan tetapi tidak luput dengan kehidupan 

masyarakat Jawa yang sebenarnya. 

Novel Kabar Angin adalah novel awal dari tetralogi karya Ki Padmasusastra 

ini berisi tentang kisah, cerita dan kronikal yang terjadi di negara Marutamanda. 

Novel ini ditulis menggunakan bahasa Jawa (karma inggil), dimana latar tempat 

kebanyakan adalah seputar kehidupan kerajaan dan berbagai polemik yang ada di 

dalam kehidupannya. Dimulai dengan rasa keiriian, kemudian pemfitnahan dan 

selanjutnya dengan perebutan keuasaan  yang dulunya dipimpin oleh Prabu 

Sindhung Aliwawar yang memiliki empat puluh istri, akan tetapi tidak ada 

satupun putranya yang hidup. 

Contoh dalam novel Ki Padmasusastra yang berjudul Kabar Angin

tersimpan tanda, dari judulnya. Secara harfiah ‘Kabar Angin’ berarti kabar yang 

belum jelas kebenarannya, desas-desus, ataupun kabar burung. Bisa jadi dari judul 

novel tersebut bermakna lain. Selain dalam judulnya, novel tersebut menggunakan 

latar tempat dan nama tokoh dengan diksi yang hampir sama artinya dengan 

angin. Missal latar tempat kerajaan yang diceritakan novel tersebut ialah di 

Negara Marutamanda, yang dalam Kamus Jawa Kuno merupakan gabungan dari 

dua kata, yaitu ‘maruta’ yang berarti angin, dan ‘manda’ yang berarti lemah 

lembut. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan unsur alamlah, khususnya angin, 

yang dominan dalam membangun cerita pada novel tersebut. 

Melihat hal tersebut jelas bahwa perkembangan masyarakat yang ada di 

sekitar lingkungan Ki Padmasusastra juga mempunyai pengaruh terhadap karya 

sastra yang ditulisnya. Mengingat latar tempat yang digunakan dalam novel 
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tersebut ialah hutan, pedesaan, dan keraton. Apalagi, jaman dahulu masyarakat 

Jawa itu hidup dekat sekali dengan alam, bahakan bisa dikatakan hidup untuk 

alam. Pengaruh tersebut tidak hanya terbatas terhadap bahasa-bahasa yang 

diungkapkannya, maupun struktur dari karya yang ditulisn, akan tetapi 

mempunyai pengaruh besar terhadap gaya alur yang ditampilkan. 

Sebagaimana yang diungkapakan oleh Teeuw (1984:62-63) bahwa karya

sastra lahir sudah sejak jaman dahulu, yang tercipta berdasarkan konvensi dan 

tradisi masyarakat yang bersangkutan. Kehadiran suatu karya dapat berawal dari 

pengaruh bentuk karya sastra sebelumnya. Hal ini tidak dapat diingkari karena 

hakikatnya seorang pengarang tidak akan lepas dari mempelajari dan menanggapi 

karya-karya lain sebelumnya yang menambah bekal pengalaman pengetahuannya 

dalam proses penciptaan karya sastra, sehingga ada unsur pembangun yang saing 

terkait antar penulisan karya sastra dengan unsur sejarahnya. 

Berangkat dari hal tersebut segala sesuatu yang dimediasikan teks Kabar 

Angin merupakan suatu susunan struktur yang berkenaan dengan perasaan atau 

opini Ki Padmasusastra. Secara prinsip, konsep keutuhan sebuah struktur Kabar 

Angin perlu dianalisis secara mendalam, sebab Kabar Angin sebagai salah satu 

karya sastra ciptaan kreatir yang memaparkan isi cerita, yakni yang menyajikan 

bukan kenyataan yang ada dalam dunia ini. 

Novel Kabar Angin dibangun dari sejumlah unsur setiap unsur akan saling 

berhubungan dan saling menentukan, yang menyebabkan novel tersebut menjadi 

suatu suatu karya sastra yang bermakna. Kabar Angin dengan demikian menjadi 

tidak bermakna apabila unsur-unsurnya terpisah, untuk itu upaya kajian terhadap 
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Kabar Angin harus dilakukan secara keseluruhan yang disertai bukti-bukti 

analisisnya. 

Terbungkus dengan fiksi dan dibalut dengan banyaknya tanda dan petanda 

menjadikan novel tersebut secara khusus peneliti akan mengkaji menggunakan 

kajian struktural guna menguak apa yang hendak pengarang sampaikan kepada 

pembaca tentang sistem tanda yang tersimpan daam novel Kabar Angin. Selain 

itu, di dalam novel tersebut pengarang juga menyampaikan banyak pelajaran 

hidup dan moral, mengandung ajaran adiluhung, petunjuk dan teladan, filsafat dan 

budi pekerti yang tidak secara langsung dijelaskan. Agar sanggup meresap sebaik-

baik keindahannya serta mampu menangkap isi dari novel tersebut sepenuhnya, 

kita harus peka terhadap segala isyarat tanda dan petanda linguistik khusus yang 

digunakan oleh Ki Padmasusastra dalam karangannya. Di pihak lain, dengan 

menelaah naskah sastra, pembaca yag cermat akan mendapat dan memperluas 

pengetahuannya tentang tanda dan kode-kode tata bicara atau tata kelakuan di 

dalam masyarakat, mengingat kita, sebagai masyarakat Jawa hidup sangat dekat 

dengan alam. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diulas 

dalam penelitian ini ialah: 

1) Bagaimanakah aspek sintaksis, aspek semantik dan aspek verbal dalam 

novel Kabar Angin karya Ki Padmasusatra?

2) Bagaimanakah makna hubungan in praesentia dan hubungan in

absentia yang terdapat pada novel Kabar Angin karya Ki 

Padmasusastra? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini ialah: 

1) Mengungkap  aspek aspek sintaksis, aspek semantik dan aspek verbal 

dalam novel Kabar Angin karya Ki Padmasusastra 

2) Mengungkap makna hubungan in praesentia dan hubungan in absentia 

yang terdapat pada novel Kabar Angin karya Ki Padmasusastra 

1.4. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah penelitian kesusastraan Jawa, terutama dalam bidang semiotik, 

dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai unsur-unsur 

pembangun yang terdapat di dalam novel Kabar Angin serta dapat 

memberikan gambaran mengenai terapan teori Strukturalisme model 

Todorov untuk karya sastra Jawa. Sehingga dapat menjadi bahan referensi 

bagi peneliti lain yang juga berminat meneliti sastra dengan menggunakan 

pendekatan serupa. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat 

menjembatani pemaknaan dan pemahaman pembaca terhadap karya sastra. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan yang berguna bagi pembaca untuk mengetahui gambaran tentang 

makna yang terdapat dalam struktur novel Kabar Angin karya Ki 

Padmasusastra yang dalam menciptakan karyanya tidak mungkin bisa 

lepas dari realita kehidupan yang dijalaninya, sehingga dengan penelitian 

ini, pembaca diharapkan dapat memetik nilai-nilai positif yang tercermin 

dalam struktur novel Kabar Angin. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

Bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu kajian pustaka, landasan teoretis, 

dan kerangka berpikir. Di bawah ini subbab-subbab tersebut akan dibahas secara 

lebih lanjut. 

2.1. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk menjelaskan teori yang relevan  dengan 

masalah yang diteliti,  tinjauan pustaka berisikan tentang data-data  sekunder yang 

peneliti peroleh dari jurnal-jurnal ilmiah atau hasil penelitian pihak lain yang 

dapat dijadikan asumsi-asumsi yang memungkinkan terjadinya penalaran untuk 

menjawab masalah yang diajukan peneliti.   

Penelitian terhadap novel Kabar Angin karya Ki Padmasusastra bukanlah 

yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya sudah ada penelitian yang mengkaji 

tentang novel Kabar Angin. Penelitian tentang novel Kabar Angin yang sudah 

dilakukan sampai saat ini berupa tesis, tetapi penelitian yang menggunakan teori 

strukturalisme semiotik model Todorov belum pernah dilakukan. Berikut ini akan 

diuraikan penelitian yang pernah mengkaji novel Kabar Angin karya Ki 

Padmasusastra ataupun mengkaji karya sastra  menggunakan strukturalisme 

semiotik model Todorov.  

Peneliti yang menggunakan novel Kabar Angin karya Ki Padmasusastra 

sebagai objek kajiannya, yakni Dhaganwidyaloka (2014) dengan tesisnya yang 

berjudul Nilai Pendidikan Karakter Dalam Serat Kabar Angin Karya Ki 
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Padmasusastra. Tesis ini mengkaji tentang kejiwaan tokoh dan nilai pendidikan 

karakter sebagai tuntunan hidup masyarakat. Menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. Strurktur karya sastra 

dalam Kabar Angin menunjukkan kesatuan yang utuh dan terkait satu dengan 

yang lain yang terdiri dari tema, plot, karakter, kepribadian, latar dan sudut 

pandang. Aspek kepribadian tokoh diungkap melalui teori Sigmund Freud 

berdasar atas hasil pendidikan, moral, maupun nilai-nilai yang berlaku dalam 

masyarakat. Selanjutnya ialah nilai pendidikan karakter dalam hubungannya 

dengan Tuhan yaitu religius. 

Persamaan yang ada dalam penelitian ini ialah objeknya sama-sama 

menggunakan novel Kabar Angin.Hanya saja perbedaannya dalam pengkajian 

penelitiannya. Dalam penelitian Dhaganwidyaloka, tesis mengkaji objek dengan 

pendekatan Psikologi Sastra milik Sigmund Freud, sedangkan dalam penelitian 

Kabar Angin kali ini menggunakan pendekatan semiotik milik Tzvetan Todorov. 

Malik (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Kajian Semiotik Novel 

Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy mengkaji novel dengan 

struktur penceritaan serta mengungkap makna sebuah tanda dalam kata dengan 

menggunakan teori semiotik semantik. Fokus penelitian ini adalah struktur 

penceritaan dalam novel dan unsur-unsur semiotik dalam novel. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

strukturalisme Tzvetan Todorov untuk membahas lingkup makna yang lebih besar 

mengungkap makna dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti 

lambang, simbol, dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda. Dalam 
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mengkaji tipe penceritaan dan kaitannya dengan penyajian peristiwa dala cerita 

yang kemudian dikaitkan dengan penyajian peristiwa dalam cerita yang kemudian 

dikaitkan dengan struktur cerita, peneliti memperoleh adanya struktur tipe 

penceritaan dalam menampilkan peristiwa-peristiwa dalam cerita. 

Peneliti menganalisis bagian kalimat dan kata-kata dalam novel yang 

dianalisis dan dikaji secara semiotik semantik. Peneliti menemukan beberapa 

unsur semiotik semantik.Namun hanya dikaji dari aspek verbal kemudian 

semiotik semantik itu meliputi latar sebagai tanda, tokoh sebagai tanda, benda 

sebagai tanda, dan peristiwa sebagai tanda. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji dalam novel Kabar 

Anginialah obkjeknya. Begitu pula dalam objek menggunakan bahasa yang 

berbeda.Teori untuk mengkaji penelitian ini sama-sama menggunakan teori 

Struktural Semiotik Tzvetan Todorov. Penelitian ini juga mengkaji masih umum, 

belum begitu mengelompokkan  struktur semiotika Todorov secara terperinci. 

Penelitian yang lain telah dilakukan oleh Hidayat (2012) dengan 

penelitiannya yang berjudulStruktur Serat Partawigena. Dalam skripsi ini, 

peneliti mengkaji serat menggunakan kajian semiotik Tzvetan Todorov. Sama 

halnya dalam penelitian Kabar Angin kali ini juga akan mengkaji novel dengan 

kajian yang sama. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah 

objek yang diteliti berbeda. Hidayat di tahun 2012 mengkaji serat, sedangkan 

dalam penelitian kali ini bahan kajiannya berupa novel. 

Adapun sebagai sumber bacaan sebagai perbandingan dan referensi, 

peneliti menggunakan jurnal internasional tulisan Søren Brier dan Cliff 
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Joslyn(2013) yang berjudul  What Does it Take to Produce Interpretation? 

Informational, Peircean and Code-Semiotic Views on Biosemiotics. Jurnal ini 

menganalisis kritis tentang kode semiotika sebagai upaya untuk membuat 

landasan pragmatik. Semiotika kode ini sebagai upaya teori Daawkins dan 

Piercean, teori semiotik  pragmatik sebagai evolusi untuk menghubungkan dua 

sisi pandang yang berbeda. 

Begitu pula dengan tulisanMauroGiuffrè (2012) yang berjudul Theognis of 

Megara and the Divine Creating Power in the Framework of Semiotic Textology: 

An Application of János Sándor Petöfi’s Theory to Archaic Greek Literature.

Sebagai acuan teoretis, tulisan ini merupakan tulisan yang membahasa tentang 

semiotika tekstologi untuk aspek linguistik. Semua aspek sintaksis, semantik dan 

informasi pragmatik yang terkait dalam teks pengkajian di analisis. Pengolahan 

teks dalam jurnal ini melalui langkah tetap, terlihat bahwa pengolahan teks tidak 

terlalu ekslusif kegiatan tata bahasa, karena dalam penyajian teoretis penyaji 

membutuhkan dugaan sementara kontekstual dalam memahami penulisan teks. 

2.2. Landasan Teoritis 

Landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

strukturalisme dan strukturalisme model Todorov. Berikut uraian tentang kedua 

teori tersebut. 

2.2.1. Struktualisme 

Strukturalisme berasal dari kata struktur, yaitu cara sesuatu disusun atau 

dibangun, dalam hal ini sesuatu yang dimaksud itu berupa kata sastra. Hawks 
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(dalam Suwondo 2001:57) mengatakan bahwa strukturalisme adalah cara berfikir 

tentang dunia yang dikaitka persepsi dan deskripsi struktur. 

 Pada hakikatnya dunia lebih tersusun dari hubungan-hubungan dari pada 

benda-bendanya itu sendiri. Pada kesatuan hubungan itu, setiap unsur atau 

anasirnya tidak memiliki makna sendiri-sendiri kecuali dalam hubungannya 

dengan anasir lain sesuai dengan posisinya di dalam keseluruhan struktur. 

Struktur dengan demikian merupkan sebuah sistem yang terdiri atas sejumlah 

anasir, yang diantaranya tidak satupun dapat mengalami perubahan tanpa 

menghasilkan perubahan dalam semua anasir lain, Strauss (dalam Teeuw 

1984:140-141)

Menurut Dresden (dalam Teeuw 1988:60) bahwa teori sruktural 

memandang karya sastra sebagai sebuah struktur yang unsur-unsurnya atau 

bagian-bagiannya saling berjalin erat, saling menentukan keseluruhan. Sejalan 

dengan pendapat Abrams (dalam Nurgiyantoro 1998:36) sebuah karya sastra, fiksi 

atau puisi, menurut kaum strukturalisme adalah sebuah totalitas yang dibangun 

secara koherensif oleh berbagai unsur pembangunnya. Dipihak lainnya struktur 

karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran semua 

bahan dan bagian yang menjadi komponennya yang secara bersama membentuk 

kebulatan yang indah.  

Strukturalisme adalah cara berpikir tentang dunia yang kebanyakan 

berkaitan dengan persepsi dan deskripsi struktur. Strukturalisme mengklaim 

bahwa sifat setiap unsur dalam situasi tertentu tidak memiliki signifikansi dengan 

sendirinya, dan pada kenyataannya ditentukan oleh semua unsur-unsur lain yang 
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terlibat dalam situasi itu. Pentingnya penuh entitas apapun tidak dapat dirasakan 

kecuali dan sampai membentuk bagian. Strukturalis percaya bahwa semua 

aktivitas manusia dibangun, tidak alami atau penting. Sistem organisasi yang 

penting (apa yang kita lakukan adalah selalu soal seleksi dalam membangun 

tertentu)(Sanusi(2012)) dalam jurnal internasionalnya yang berjudul Structuralism 

as a Literary Theory: An Overview. 

Aristoteles (dalam Teeuw 1988:120) menyebutkan bahwa dunia ini pada 

hakikatnya lebih merupakan susunan keseluruhan yang tersusun atas hubungan-

hubungan dari pada bendanya itu sendiri. Dalam kesatuan hubungan tersebut, 

unsur-unsur tidak memiliki makna sendiri-sendiri. Makna itu timbul dari 

hubungan antar unsur yang terlibat dalam situasi itu. Makna penuh sebuah 

kesatuan atau pengalaman itu hanya dapat dipahami sepenuhnya bila seluruh 

unsur pembentuknya terintegrasi ke dalam sebuah struktur. 

Strukturalisme adalah cara berpikir tentang dunia yang terutama berkaitan 

dengan presepsi dan deskripsi struktur Hawks (dalam Jabrohim 2014:9). Menurut 

Ratna (2004:88) bahwa strukturalisme berarti paham mengenai unsur-unsur 

struktur itu sendiri dengan mekanisme antar hubungannya, di satu pihak antar 

hubungan unsur yang satu dengan unsur lainnya, di pihak yang lain hubungan 

antara unsur dengan totalitasnya. 

Kurniawan (2001:16) mengatakan bahwa strukturalisme merupakan secara 

mendasar suatu cara berpikir tentang dunia yang memberi perhatian penuhnya 

pada presepsi dan deskripsi suatu struktur. Pengertian struktur terkandung tiga 

gagasan pokok Piaget (dalam Suwondo 2014:70). 



14 
 

 

1) Gagasan keseluruhan (wholeness) 

Gagasan keseluruhan dalam arti bahwa bagian-bagian atau anasirnya 

menyesuaikan diri dengan seperangkat kaidah intrinsik yang menentukan 

keseluruhan struktur maupun bagiannya, tidak ada satu unsur pun di dalamnya 

yang berdiri sendiri. Masing-masing unsur pembangun struktur saling berkaitan 

erat (berkoherensi) dan mewujudkan satu makna yang tunggal. Koherensi unsur 

struktur tersebut seakan dijalani oleh seperangkat hukum intrinsik yang berlaku 

pada setiap genre sastra atau jenis sastra. 

2) Gagasan transformasi (transformation)

Gagasan transformasi dalam arti bahwa struktur itu menyanggupi prosedur 

transformasi yang terus-menerus memungkinkan pembentukan bahan-bahan baru. 

Hukum-hukum intrinsik di dalam struktur itu tidak hanya tersusun, tetapi juga 

menyusun. Sebuah struktur harus mampu melakukan prosedur transformasi 

terhadap sebuah materi baru. 

3) Gagasan mandiri (self regulation) 

Gagasan mandiri dalam arti tidak memerlukan hal-hal dari luar dirinya 

untuk memertahankan prosedur transformasinya, struktur itu otonom terhadap 

rujukan sistem lain. Maksudnya, sebuah struktur menemukan makna keseluruhan 

dari dirinya sendiri, bukannya dari bantuan faktor-faktor yang berada diluarnya. 

Struktur itu bersifat tertutup. 
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Analisis struktural bertujuan memaparkan secermat mungkin fungsi dan 

keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersama menghasilkan 

sebuah kemenyeluruhan. Analisis struktural tidak cukup dilakukan hanya sekedar 

mendata unsur tertentu pada sebuah karya fiksi, namun yang lebih penting adalah 

menunjukan bagaimana hubungan antar unsur itu dan sumbangan apa yang 

diberikan terhadap tujuan estetik dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. 

Karya sastra merupakan sebuah struktur yang komplek dan unik (Nurgiyantoro 

1998:37). 

Teeuw (1988:135-136) mengatakan bahwa pada prinsipnya analisis 

struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan apa yang ada, dianalisis 

dengan cermat, teliti, dan sedetail mungkin secara mendalam, mungkin 

keterkaitan dan keterjalinan dari semua anasir dan aspek karya sastra yang 

bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh karena tugas dan tujuan dari 

analisis struktur yakni mengupas mendalam dari keseluruhan makna yang telah 

terpadu. 

Strukturalisme itu tidak dapat dipisahkan dengan semiotik, karena karya 

sastra merupakan struktur tanda-tanda yang bermakna, tanpa memperhatikan 

sistem tanda-tanda, makna, dan kohesi tanda maka struktur karya sastra tidak 

dapat dimengerti maknanya. Semiotik itu merupakan lanjutan atau perkembangan 

strukturalisme Junus (dalam Jabrohim 2014:89). 

Menurut Culler (dalam Ratna 2004:97) mengatakan bahwa strukturalisme 

dan semiotika sebagai dua teori yang identik. Struktralisme memusatkan perhatian 

pada karya, sedangkan semiotik pada tanda. Strukturalisme dan semiotik termasuk 
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ke dalam bidang ilmu yang sama, sehingga keduanya dapat dioprasikan secara 

bersama, untuk menemukan makna suatu karya analisis strukturalisme harus 

dilanjutkan dengan analisis semiotik. Analisis semiotik sudah melakukan analisis 

strukturalisme. Proses ini sebagai cara kerja analisis keduanya yang tidak bisa 

dipisahkan Salden (dalam Ratna 2004:97).

Semiotik (semiotika) adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap 

bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. 

Semiotik itu mempelajari sitem-sistem, aturan-aturan konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti (Pradopo 2008:119). 

Dikuatkan oleh Zhang (2013) dalam jurnal internasionalnya yang berjudul The 

Semiotic Significance Of Chinese Space bahwa semiotika adalah ilmu tanda-

tanda. Semiotika tidak hanya memiliki signifikansi sebagai metodologi universal, 

tetapi juga mensimulasikan kehidupan yang mempunyai tanda. 

Baskarada (2011) dalam jurnal internasionalnya yang berjudul A Semiotic 

Theoretical and Empirical Exploration of the Hierarchy and its Quality 

Dimension mengatakan bahwa semiotika adalah bidang studi yang berhubungan 

dengan hubungan antara representasi, makna yang dimaksudkan, dan interpretasi 

dari tanda-tanda dan simbol-simbol. Semiotika didasarkan pada anggapan bahwa 

seluruh pengalaman manusia merupakan kegiatan interpretatif dimediasi dan 

ditopang oleh tanda-tanda. 

Ditambahkan oleh Zhang dan Yang (2012) dalam jurnal internasionalnya 

yang berjudul The Semiotic Analysis on the Appearance of Chinese and American 

Pavilions in Shanghai Expo bahwa segala sesuatu yang menyampaikan makna 
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dapat dilihat sebagai tanda dari perspektif semiotika. Sebagian tanda-tanda 

memiliki makna. Ditambahkan oleh Sudjiman (1992) bahwa semiotika adalah 

studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengannya. Cara berfungsinya, 

hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimnya, dan penerimanya oleh 

mereka yang mempergunakannya. 

Menurut Clarke (2001) dalam jurnal internasionalnya yang berjudul Studies 

In Organisational Semiotic bahwa semiotika meneliti proses tentang suatu makna. 

Studi semiotik yang diterapkan menggunakan model tanda sebagai dasar untuk 

analisis. Semiotika secara hakiki adalah sebuah pendekatan teoretis kepada 

komunikasi dalam tujuannya untuk mempertahankan prinsip-prinsip terapan 

secara luas Fiske (dalam Kurniawan 2001:52). 

Penelitian novel Kabar Angin karya Ki Padmasusastra menggunakan teori 

semiotik model Todorov yaitu mengkaji aspek sintaksis, aspek semantik, dan 

aspek verbal. Lebih lanjut dipaparkan bahwa ketiga aspek tersebut dapat 

dijabarkan lagi ke dalam dua hubungan, yaitu hubungan in praesentia dan in

absentia.

2.2.2. Struktualisme Model Todorov 

Analisis cerita Kabar Angin ini menggunakan salah satu teori 

strukturalisme modern dalam sastra. Teori strukturalisme model Todorov banyak 

digunakan oleh para ahli ataupun peneliti sastra sebagai referensi untuk 

mengungkap, mengaji dan megritik sebuah karya sastra. Karya sastra cerita Kabar 

Angin merupakan sebuah karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai 

struktur cerita yang panjang. Dengan demikian, teori struktural model Todorov 
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adalah salah satu teori struktural yang dianggap paling sesuai untuk mengkaji 

serta mengungkap struktur teks Kabar Angin. 

Pendekatan struktural yang digunakan sebagai pendekatan dalam analisis 

ini, menganggap bahwa sebuah karya satra sebuah struktur yang kompleks dan 

disampaikan menggunakan bahasa sebagai penanda sesuatu. Pendekatan tersebut 

berusaha menelaan karya sastra dengan mempelajari setiap unsur yang ada dalam 

teks. Todorov (1985: x) mengatakan bahwa objek dari ilmu-ilmu struktural adalah 

hal-hal yang memperlihatkan sifat-sifat suatu sistem, yaitu semua kesatuan yang 

salah satu unsurnya tidak dapat diubah tanpa mengubah semua unsur-unsur 

lainnya. 

Todorov (1985 : 11-12)  mengelompokkan masalah telaah sastra ke dalam 

tiga bagian, yaitu menurut (1) aspek sintaksis yang meliputi struktur teks, 

sintaksis naratif, kekhususan, dan relasi, (2) aspek semantik yang melliputi 

hubungan sintakmatik dan paradigmatik, serta (3) aspek verbal yang meliputi 

modus, kala, sudut pandang, pencerita, dan ragam bahasa. Dalam analisis ini, 

pembahasan terhadap cerita Kabar Angin tidak hanya terbatas pada satu aspek 

saja, melainkan pambahasan meliputi ketiga aspek kajian dalam struktural model 

Todorov.

2.2.2.1. Aspek Sintaksis 

Dalam aspek sintaksis atau disebut struktur teks, setiap karya dapat 

diuraikan dalam unsur-unsur terkecil. Jenis hubungan yang terdapat antara unsur-

unsur yang ada inilah yang dapat digunakan sebagai kriteria pertama untuk 
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membedakan satu struktur tekstual dengan yang lainnya (Todorov 1985:40). 

Aspek sintaksis ini terdiri dari  urutan spasial dan logis temporal. Urutan spasial 

merupakan  hubungan yang membentuk  cerita dalam teks  sastra, sedangkan  

urutan logis  dan temporal  membentuk alur cerita. Sebagian karya-karya fiksi di 

masa lalu, disusun sesuai dengan urutan yang dapat dikatakan temporal dan logis, 

sehingga setiap novel megandung kedua hal tersebut, tetapi kausalitas membentuk 

alur, sedangkan tempo membentuk cerita (Todorov 1985: 41) 

2.2.2.1.1 Urutan Spasial 

Todorov (1985:45) mengatakan bahwa secara umum, urutan spasial dapat 

dikatakan mempunyai ciri seperti adanya susunan tertentu unsur-unsur teks yang 

sedikit banyak agak tetap. Hubungan spasial (hubungan dalam ruang) unsur-unsur 

tekslah yang membentuk susunan teks (ruang ini tentunya harus dianggap khusus 

dan menunjuk pada pengertian asli teks). Biasanya karya-karya yang disusun 

sesuai dengan urutan spasial tidak disebut cerita. Dimasa lalu jenis struktur yang 

dibicarakan ini lebih banyak dipakai dalam puisi dari pada prosa. 

2.2.2.1.2 Urutan Logis dan Urutan Temporal/Kronologis 

Sebagian karya-karya fiksi di masa lalu, disusun sesuai dengan urutan yang 

dapat dikatakan temporal dan logis (perlu segera ditambahkan bahwa hubungan 

logis yang  biasanya diingat orang merupakan implikasi atau biasa disebut 

kausalitas).  Kausalitas sangat erat hubungannya dengan tempo (waktu). 

Kausalitas membentuk alur sedangkan tempo membentuk cerita (Todorov 

1985:41). 
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Barthes (dalam Todorov 1985:51-52) membagi fungsi  sekuen menjadi dua, 

yaitu fungsi utama dan katalisator. Fungsi utama yaitu sekuen yang menunjukkan 

adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antar sekuen, sedangkan katalisator 

merupakan sekuen bebas yang tidak menunjukkan adanya hubungan kausalitas 

tetapi bermanfaat untuk menganalisis unsur-unsur teks lainnya. 

Urutan logis (sebab-akibat) merupakan suatu hubungan yang lebih kuat dari 

urutan waktu, apabila keduanya sejalan maka yang pertamalah yang akan terlihat. 

Hubungan sebab-akibat dan hubungan waktu ditemukan dalam suatu keadaan 

yang murni, terpisah satu sama lain.  

Pengertian urutan kronologis disebut juga dengan urutan temporal atau 

urutan waktu, yaitu urutan peristiwa sebagaimana tampak pada teks. Ada dua 

pengertian waktu dalam teks naratif, yakni (1) waktu cerita dan (2) waktu 

penceritaan. Waktu cerita adalah waktu berlangsungnya peristiwa, sedang waktu 

penceritaan merupakan urutan paparan peristiwa sebagaimana muncul dalam teks. 

Urutan kronologis yang murni, yang tidak mengandung kausalitas, sangat 

dominan dalam kronik, laporan tahunan, catatan harian atau laporan maritim. 

Dalam kesusastraan, versi hubungan sebab-akibat yang murni dapat ditemukan 

dalam jenis potret atau jenis lainnya yang deskriptif, di dalamnya, tiadanya unsur 

waktu merupakan hal yang mutlak. Todorov (1985: 28-300) mengemukakan ada 

tiga anakronisme  pada jalur waktu yaitu : 

1)        Hubungan yang paling mudah adalah urutan. Hubungan ini dikelompokkan   

dalam dua macam akroni yaitu : retrospeksi atau kembali ke masa lalu dan 
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prospeksi atau disebut juga  antisipasi atau apa yang akan terjadi  kemudian 

dikemukakan   lebih dahulu. 

2)  Lamanya berlangsung, dapat dibandingkan  waktu yang dianggap  sebagai 

waktu berlangsungnya  peristiwa yang dikemukakan  dengan waktu yang 

diperlukan  untuk membaca wacana yang mengemukakan peristiw itu. 

3) Hubungan waktu penceritaan dan waktu cerita adalah frekuensi. 

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah menggali aspek sintaksis yang 

terdapat novel Kabar Angin peneliti menggunakan bantuan Teori Strukturalisme 

Naratif Model Seymour Chatman. Analisis struktur naratif terbagi dalam segmen-

segmen yang didasarkan dalam unit fungsi. Segmen tersebut disebut sekuen atau 

rangkaian kejadian yang berupa urutan-urutan logis inti yang terbentuk karena 

adanya huungan yang erat. Sekuen adalah unit cerita. Satu text naratif terdiri atas 

sejumlah unit-unit cerita atau sekuen-sekuen. Sekuen dapat berupa satu kalimat 

atau rangkaian kaliamat yang bermakna. Sedangkan setiap sekuen dapat terdiri 

dari beberapa sekuen yang lebih kecil lagi. Sekuen itu apabila salah satu bagianya 

tidak mempunyai hubungan dengan sekuen sebelumnya berarti sekuen itu dalam 

kondisi membuka tindakan yang lebih lanjut yang disebut dengan kernel. Sekuen 

dalam kondisi menutup bagian-bagian isinya tidak menimbulkan tindakan lebih 

lanjut disebut dengan satelit. Kernel akan membentuk kerangka cerita dan diisi 

oleh satelit sehingga menjadi bagian sebuah cerita Chatman (dalam Sukadaryanto 

2010:15)   
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2.2.2.2. Aspek Semantik 

Aspek Semantik adalah aspek yang berkaitan dengan makna dan lambang. 

Telaah makna yang bukan makna asli  membentuk makna kiasan. Dalam  hal ini 

digambarkan adanya sebuah penanda (signifiant) yang mengungkapkan  sebuah 

petanda  (signifie). 

Menurut Todorov (1985:11) ada unsur-unsur yang tak hadir di dalam teks 

yang demikian hidup dalam pikiran kolektif pembaca pada suatu masa sehingga 

praktis berurusan dengan unsur tak hadir. Sebaliknya, bagian sebuah karya yang 

cukup panjang dapat berada dalam jarak yang demikian jauh dari bagian lainnya 

sehingga hubungannya tidak berbeda dengan hubungan yang hadir. Pembaca 

suatu karya sastra akan berusaha untuk mengkonkritkan makna, yang merupakan 

intrepetasi yang terus menerus dilakukan pembaca untuk menemukan kesesuaian 

makna terhadap simbol yang dihadirkan. 

Hubungan antara unsur pada kajian aspek semantik dibagi menjadi dua, 

yaitu hubungan sintagmatik dan hubungan paradigmatik (in presentia) adalah 

hubugan antara  unsur  yang hadir bersamaan, sedangkan hubungan paradigmatik 

(in absentia) adalah hubungan antara unsur yang hadir dan tak hadir.

2.2.2.2.1 Hubungan Sintagmatik (In Presentia) 

Hubungan in presentia atau sering disebut dengan hubungan sintagmatik 

adalah hubungan antara unsur-unsur yang hadir secara bersamaan. Hubungan ini 

dipergunakan untuk menelaah struktur sastra dengan menekankan urutan-urutan 

satuan makna karya sastra yang dianalisis. Menurut Todorov (1985:12), hubungan 
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in praesentia merupakan hubungan konfigurasi, hubungan konstruksi. Dalam hal 

ini, berkat kausalitaslah unsur-unsur peristiwa berkaitan satu dengan yang lain, 

tokoh-tokoh mebentuk antitese dan gradasi, kata berkombinasi dalam hubungan 

yang penuh makna. Kata, peristiwa dan tokoh tidak mengacu atau melambangkan 

kata, peristiwa, dan tokoh lain, yang penting ialah mereka terdapat 

berdampingan.Wujud hubungan-hubungan dalam teks karya sastra dapat berupa 

hubungan kata, peristiwa, atau tokoh. Jadi, suatu peristiwa yang satu diikuti 

dengan peristiwa yang lain yang bersebab-akibat dan kata-kata yang saling 

berhubungan dengan penuh. 

Hubungan ini menggambarkan  hubungan penanda dan petanda yang hadir 

bersamaan. Dalam wujud hubungan itu dapat berupa hubungan kata, peristiwa 

atau tokoh. Peristiwa yang satu diikuti  peristiwa yang lain yang sebab-akibat, 

kata-kata saling berhubung dengan makna penuh, dan tokoh-tokoh membentuk 

antitese dan gradasi Todorov (dalam Nurgiyantoro 2004 : 46) untuk menelaah 

struktur  teks yang pertama dilakukan adalah menentukan satuan-satuan cerita dan 

fungsinya dengan mendasarkan diri pada kriteria makna. 

Hubungan in praesentia atau hubungan sintagmatik digunakan untuk 

mengkaji struktur karya sastra dengan menekankan urutan satuan-satuan dan 

makna karya sastra yang dikaji. Hubungan in praesentia dapat berupa hubungan 

kata, peristiwa atau tokoh. Peristiwa-peristiwa itu disusun melalui urutan –urutan 

peristiwanya. Berdasarkan urutan peristiwa tersebut dapat diketahui alur, 

peristiwa-peristiwa yang fungsional, yang bersifat utama (Nurgiyantoro 2002: 46). 
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Penuturan –penuturan tersebut mengungkapkan bahwa hubungan in 

praesentia dapat dimunculkan dari suatu konfigurasi aspek sintaksis, sehingga 

hubungan tersebut bersifat jelas atau terlihat di dalam teks. Pemahaman mengenai 

peristiwa-peristiwa yang terjadi merupakan suatu keberadaan sistem logis yang 

terdapat di dalam teks. Bagaimanapun juga analisis terhadap suatu teks harus 

dilakukan secara sistematis, karena teks yang terdapat dalam kaya sastra 

membentuk dan memformulasikan urutan peristiwa ke dalam suatu hubungan 

yang logis dan kronologis. Hubungan tersebt dapat dianalisis setelah menentukan 

urutan peristiwa, dengan demikian setelah kita menentukan urutan peristiwa 

selanjutnya dapat diketahui hubungan antara peristiwa tersebut secara logis dan 

kronologis. 

2.2.2.2.2 Hubungan Paradigmatik/In Absentia

Merupakan hubungan perlambang dan makna, hubungan asosiatif pertautan 

makna, antara unsur yang hadir dengan unsur yang tidak hadir. Hubungan ini 

dipakai untuk menngkaji signifiant (penanda) tertentu  mengacu pada  signifie

(petanda) tertentu. Baris-baris kata dan kalimat  tertentu mengungkapkan makna 

teretentu, peristiwa tertentu mengingatkan peristiwa  yang melambangkan gagasan 

tertentu  atau menggambarkan  suasana kejiwaan tokoh (Todorov 1985 : 11-12) 

Hubungan paradigmatik ini dapat diterangkan dengan indeks dan informan. 

Indeks merupakan satuan-satuan yang menerangkan tokoh, hubungan, perwatakan 

tokoh, suasana, dan perasaannya, sedangkan informan merupakan penjelasan 

waktu dan tempat. 
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Hubungan in absentia dipakai untuk mengkaji signifiant tertentu mengacu 

pada signifie tertentu, baris-baris kata dan kalimat tertentu mengungkapkan makna 

tertentu, peristiwa tertentu mengaitkan peristiwa lain, melambangkan gagasan 

tertentu, atau menggambarkan suasana kejiwaan tokoh (Todorov 1985:11-12). 

Kajian paradigmatik dalam sebuah karya fiksi berupa kajian tentang tokoh, 

perwatakan tokoh, hubungan antartokoh, suasana, gagasan, hubungannya dengan 

latar, dan lain-lain. Dasar kajian ini adalah konotasi dan asosiasi yang muncul 

dalam pikiran pembaca (Nurgiyantoro 1998:47). 

2.2.2.3. Aspek Verbal 

Selain, aspek sintaksis dan aspek semantik yang menjadi kajian dalam 

analisis sastra ini, pembahasan juga akan menganalisis sebuah teks cerita 

berdasarkan aspek verbalnya. Dalam aspek verbal akan menganalisis hal yang 

berkenaan dengan empat kategori, yaitu kategori modus dan kala, kategori sudut 

pandang, kategori pencerita, dan kategori ragam bahasa. 

2.2.2.3.1 Modus  

Karya fiksi merupakan jembatan penghubung dunia nyata dengan dunia 

khayal yang dihadirkan oleh pengarang. Metamorphose wacana ke dalam fiksi 

dapat terjadi karena adanya beberapa makna yang terkandung dalam wacana, jika 

terjadi kehampaan makna maka secara langsung pembaca akan menemukan 

ribuan cara untuk mengungkapkan makna yang sesungguhnya. Salah satu unsur 

yang bahasa yang menjadi cara untuk mengungkapkan informasi dari wacana ke 

dalam fiksi yaitu kategori modus. Kategori modus mengemukakan  tingkat 
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kehadiran peristiwa yang diceritakan dalam teks. Kategori kala menyinggung 

hubungan antara dua jalur  waktu yaitu waktu dalam wacana  fiksi dan jalur waktu  

dalam alam fiktif  yang jauh lebih rumit   (Todorov 1985: 25) 

Menurut  Todorov (1985: 25) kategori modus mengemukakan  tingkat 

kehadiran peristiwa-peristiwa  yang diceritakan dalam teks, sedangkan kala sering  

disebut juga dengan waktu. Dalam kategori kala menyinggung  antara  dua jalur  

waktu yaitu jalur waktu  dalam wacana fiksi  (waktu dari dunia yang 

digambarkan)  dan jalur  waktu dalam alam fiktif (waktu dari wacana yang 

menggambarkan). 

Todorov (1998:25) kategori modus mengemukakan tingkat kehadiran 

peristiwa yang diceritakan dalam teks. Kategori modus membawa kita cukup 

dekat pada ragam bahasa yang telah kita lihat sebelumnya. Mimesis (cerita 

dengan ujaran tokoh) dan diegesis (cerita tanpa ujaran tokoh). Cerita mimesis 

tampil dalam berbagai bentuk penyisipan ujaran. Diegsis tentunya tidak mengenal 

berbagai macam modalitas (hanya variasi cerita saja yang mengemukakan ilusi 

realism sedikit banyak mancapai sukses, sesuai dengan konvensi zamannya)Plato 

(dalam Todorov 1985:26). Todorov (1985:26) membedakan tiga gradasi 

penyisipan ujaran, yaitu: 

1) Gaya langsung atau disebut juga ujaran yang dilaporkan (discours rapport)

dimana ujaran sama sekali tidak mengalami perubahan. 

2) Gaya tak langsung atau ujaran yang disesuaikan (discours transpose) di sini 

replik yang tampaknya diujarkan tetap dipertahankan, tetapi dengan 

menggabungkannya menurut kaidah-kaidah bahasa dengan cerita si penutur. 
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Bentuk-bentuk bahasa dari gaya tak langsung, tetapi nuansa replik yang asli 

tetap dipertahankan, terutama semua indikasi tentang subjek ujaran. 

3) Transformasi ujaran tokoh yang terakhir ialah apa yang disebut ujaran yang 

diceritakan (discours raconte). Di sini cukup dikemukkan isi dari tindakan 

mengujarkan (l’acte de parole) tanpa mempertahankan unsurnya sekalipun. 

2.2.2.3.2 Kala 

Kategori kala menyinggung hubungan antara dua jalur waktu, yaitu waktu 

dalam wacana fiksi dan jalur waktu dalam wacana fiktif (Todorov 1985:25). 

Genette (dalam Nurgiyantoro 1998:231) mempertegas pendapat Todorov bahwa 

masalah waktu dalam karya naratif dapat bermakna ganda. Di satu pihak 

menyatakan pada waktu penceritaan yaitu waktu penulisan cerita, dan di pihak 

lain menunjuk pada waktu yang terjadi dan dikisahkan dalam cerita. Todorov 

(1985:28-29) menguraikan masalah-masalah terpenting yang muncul dalam 

bidang ini adalah sebagai berikut: 

1) Urutan waktu 

Urutan waktu yang dipakai untuk menceritakan (waku dalam wacana) tak 

pernah betul-betul dapat sejajar dengan waktu peristiwa  yang diceritakan (waktu 

dalam fiksi), tentu ada percampuran dari yang lebih dulu dan yang kemudian. 

Percampuran ini disebabkan karena adanya perbedaan antara dua jalur waktu, 

yaitu waktu dalam wacana mempunyai satu dimensi sedangkan waktu dalam fiksi 

berdimensi jamak. Ketidakmungkinan adanya kesejajaran ini mengakibatkan 

anakroni, yang dikelompokan dalam dua macam yaitu retrospeksi atau kembali ke 

masa lalu dan prospeksi atau disebut juga antisipasi. Prospeksi terjadi bila apa 
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yang akan terjadi kemudian dilakukan dikemukakan lebih dulu, sedangkan 

retrospeksi menceritakan sesudahnya apa yang terjadi sebelumnya.    

2) Lamanya waktu berlangsung 

Membandingkan waktu yang dianggap sebagai waktu berlangsungnya 

peristiwa yang dikemukakan dengan waktu yang diperlukan untuk membaca 

wacana yang mengemukakan peristiwa itu. 

3) Frekuensi 

Frekuensi memiliki tiga kemungkinan teoritis: (1) cerita  tunggalan, wacana 

tungggal mengemukakan satu peristiwa saja, (2) dalam cerita rangkapan, beberapa 

wacana mengutarakan satu peristiwa yang sama, (3) dalam cerita pengulangan, 

satu wacana mengetengahkan banyak peristiwa yang mirip satu sama lain. 

2.2.2.3.3 Sudut Pandang 

Sudut pandang merupakan cara atau pandangan yang dipergunakan 

pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai 

peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca 

Abrams (dalam Nurgiyantoro 1998:248). Dengan demikian sudut pandang pada 

hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat yang secara sengaja dipilih 

pengarang untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. 

Peristiwa-peristiwa dalam karya sastra yang membentuk dunia fiktif tidak

dikemukakan sebagaimana dunia aslinya, tetapi menurut sudut pandang tertentu. 

Dua sudut pandang yang berbeda menjadikan satu peristiwa yang sama berbeda 

satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan pentingnya sudut pandang untuk 



29 
 

 

memahami karya. Sudut pandang dalam sastra tidak ada hubungannya dengan 

pandangan riil si pembaca, yang tetap berlain-lain dan tergantung dari faktor-

faktor di luar kaya, melainkan suatu pandangan yang dikemukakan di dalam 

karya,yaitu cara yang khas dalam memandang peristiwa (Todorov 1985: 31-32).  

Todorov membagi kategori sudut pandang ke dalam 5 bagian, yaitu: 

a) Sudut pandang subyektif dan objektif.   

Ialah tentang peristiwa-peristiwa yang diungkapkan sudut pandang memberikan 

informasi  kepada kita tentang  yang di pandang (objektif) dan juga tentang yang 

memandang (subjektif). Sudut pandang tersebut mengungkapakanperistiwa-

peristiwa yang terjadi dalam karya fiksi dan memberikan konsep tentang yang 

dipandang dan yang memandang. Konsep dipandang disebut objektif dan yang 

memandang disebut subjektif. 

b)     Kategori luas dan ke dalaman pandangan atau  tingkat ketajaman.  

Pandangan  yang hanya  pandangan luar,  hanya menggambarkan tindakan-

tindakan yang dapat dilihat  tanpa mengikutsertakan interprestasi  apapun, tak 

pernah benar-benar murni dan menyebabkan peristiwa itu tidak dapat dipahami. 

Kategori ini pada hakikatnya menunjukkan penyusunan interpretasi mengenai 

tokoh. Sudut pandang yang paling dalam adalah yang mengutarakan semua 

pikiran tokoh. 
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c) Kategori pandangan tetap dan pandangan berubah-ubah.  

Pada kategori ini pencerita mengetahui maksud semua tokoh dengan cara yang 

sama, selain itu, sudut pandang intern dapat dipergunakan untuk mengemukakan 

seorang tokoh sepanjang cerita atau hanya pada salah satu bagian cerita saja dan 

perubahan sudut pandang ini bisa dilakukan secara sistematis, bisa juga tidak.  

d)    Kategori adanya informasi dan ketiadaan informasi.  

Informasi mengenai dunia fiksi dapat bersifat objektif atau subjektif, informasi ini 

juga dapat lebih luas atau kurang luas (intern atau ekstern), tetapi ada satu dimensi 

lagi yang memberi ciri informasi tersebut dapat ada atau tidak ada, apabila 

memang ada apakah  informasi ini benar atau salah. Pada informasi itu, 

ketidaktahuan dan ilusi menimbulkan dua macam koreksi, yaitu informasi dalm 

arti sempit dan penafsiran kembali tentang apa yang telah kita ketahui tetapi 

secara tidak sempurna.  

e) Penilaian atas peristiwa-peristiwa yang dikemukakan.  

Pada kategori ini, gambaran tentang setiap bagian cerita dapat merupakan 

peniliaian moral. Penilaian tersebut selalu diutarakan agar dapat memahami 

makna yang tersirat. Gambaran tentang setiap bagian cerita dapat merupakan 

penilaian moral, tidak adanya pertimbangan seperti ini juga merupakan suatu 

pernyataaan sikap cukup berarti. Penilaian itu tidak diutarakan supaya pembaca 

untuk memahami penilaian yang tersirat, pembaca bisa meminta bantuan pada 

suatu kode prinsip dan reaksi psokologis yang seakan-akan dikemukakan secara 

wajar. Sudut pandang kadang memutar balikan nilai-nilai yang menyebabkan 



31 
 

 

penghargaan pada penjahat dan menganggap hina pada orang baik dalam fiksi 

yang berasal dari masa yang cukup jauh dari pembaca. 

2.2.2.3.4 Pencerita 

Seorang pencerita atau narator memiliki kedudukan penting dalam suatu 

peristiwa, sehingga segala sarana cerita yang dihadirkan tidak datang dengan 

sendirinya, melainkan ada penutur atau pencerita yang menyampaikannya. Semua 

keterangan tentang pencerita secara tidak langsung menerangkan tentang 

pekerjaan membangun cerita. Pencerita lah yang mengemukakan prinsip-prinsip 

dasar penilaian, mengutarakan pemikiran para tokoh yang akhirnya pembaca 

memiliki konsep tentang kejiwaan. 

Todorov (1985:37) mengungkapkan  bahwa kehadiran seorang pencerita 

dalam setiap teks akan berbeda-beda. Setiap cerita memiliki cara yang berbeda 

dalam menghadirkan penceritanya. Dalam sebuah ceritam pencerita bisa 

dipisahkan sama sekali dari pengarang yang tersirat dan hanya menganggapnya 

sebagai salah satu tokoh. Pencerita bisa menjadi peran utama dalam fiksi mauun 

sebaliknya, hanya menjadi saksi yang tidak menonjol. 

Pencerita adalah pelaku semua pekerjaan yang sekaligus dapat 

membangun cerita. Penceritalah yang mengemukakan prinsip-prinsip dasar 

penilaian.  Penceritalah yang menyembunyikan atau mengutarakan pikiran para 

tokoh dan dengan demikian menyebabkan kita turut memiliki konsepnya tentang 

kejiwaaan, dan memilih antara penggunaan ujaran langsung dan ujaran yang 
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disesuaikan antara urutan peristiwa secara kronologis atau pemutar balikan waktu 

peristiwa, tidak ada cerita tanpa pencerita (Todorov 1985:37). 

Si pencerita adalah orang yang menyampaikan cerita dan dapat selaku tokoh 

dalam ceritera atau tidak terlibat di dalam cerita. Pencerita sebagai tokoh bawahan 

di dalam ceritera. Si pencerita bisa berada di dalam atau di luar cerita, artinya 

pencerita bisa sebagai tokoh dalam cerita atau tidak sebagai tokoh (Minderop 

2005:93). 

Todorov (1985:37-38) mengatakan bahwa pada tahap kehadiran pencerita 

pun dapat berbeda-beda, bukan saja karena campur tangannya tetapi karena cerita 

mempunyai cara lain untuk menghadirkan si pencerita, yaitu dengan 

memunculkannya di dalam dunia fiksi. Kehadiran pencerita dikemukakan secara 

eksplisit sedangkan jika dikemukakan tidak secara eksplisit disebut pengarang 

implisit. Todorov (1985:39) menambahkan bahwa si tokoh pencerita ini dapat 

memainkan peran utama dalam fiksi (menjadi tokoh utama) atau sebaliknya, 

hanya menjadi saksi yang tidak menonjol.  

Cerita yang menggunakan orang pertama, tidak menjadikan gambaran 

pencerita lebih eksplisit, tetapi sebaliknya, malahan menjadikan lebih implsit lagi 

dan semua usaha untuk menerangkannnya hanya akan membawa akibat makin 

tersembunyinya subjek pengujaran (Todorov 1985:39). 

Todorov (1985:39-40) mengatakan bahwa sebuah karya perlu dikenali juga 

kehadiran pasangannya, yaitu pada si penerima cerita (yang dituju dengan ujaran). 

Penerima cerita ini bukanlah pembaca yang riil seperti si pencerita bukanlah 

pengarang dan jangan dicampurbaurkan antara tokoh peran dan tokoh yang 
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memerankan. Fungsi dari si pencerita merupakan unsur yang menghubungkan si 

pencerita dan si pembaca. Membantu agar bingkai pencerita menjadi lebih tepat 

dan berguna untuk memberi ciri pada pencerita, menonjolkan tema tertentu yang 

menyebabkan alur cerita berkembang. 

2.2.2.3.4 Ragam Bahasa 

Todorov (1985:18) karya sastra seperti juga suatu ujaran linguistik lainnya 

tidak terbentuk dari kata-kata, tetapi dibentuk dengan kalimat, dan kalimat itu 

termasuk dalam ragam bahasa yang berbeda-beda. Ragam bahasa memiliki ciri-

ciri khas yang bertahap dan berkelanjutan. Todorov (1985:19-24) membagi ciri 

tahapan dalam ragam bahasa menjadi empat, yaitu: 

1)   Ragam adalah apa yang dalam pemakaian sehari-hari disebut bersifat konkret 

dan abstrak. 

2)   Kehadiran bahasa kias adalah suatu susunan tertentu dari kata-kata yang bisa 

disebut atau digambarkan. Hubungan dua kata atau lebih yang sama-sama hadir 

dapat menjadi kiasan, tetapi sifat ini hanya terwujud mulai pada saat penerima 

ujaran melihat kiasan. 

3)   Kehadiran atau takkehadiran ragam wacana monovalen dan polivalen adalah 

kehadiran atau ketakhadiran acuan pada suatu wacana yang muncul sebelumnya. 

Monovalen sama sekali tidak mengacu pada wacana sebelumnya yang hanya 

dapat dianggap sebagai batas, sedangkan polivalen mengacu pada wacana 

sebelumnya dengan cara yang lebih kurang eksplisit. 
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4)   Subjektifitas bahasa yang dipertentangkan dengan objektifitas. Semua ujaran 

dalam dirinya mengandung ciri-ciri pengujarnya, tindakan pribadi diri yang 

menghasilkannya, tetapi ciri-ciri itu dapat kurang atau sangat pekat. 

Bahasa merupakan sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, 

dengan bahasa pula pembaca akan memahami berbagai peristiwa yang dihadirkan 

di dalam karya sastra, sehingga ragam bahasa itu merupakan ciri khas yang 

bertahap dan berkelanjutan. Todorov (1985:18) mengatakan bahwa karya sastra 

seperti suatu ujaran linguistik lainnya tidak berbentuk dari kata-kata, tetapi 

dibentuk dengan kalimat, dan kalimat itu termasuk dalam ragam bahasa yang 

berbeda-beda. Ragam bahasa memiliki ciri-ciri yang khas yang bertahap dan 

berkelanjutan.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa bahasa dalam karya 

sastra mempunyai tingkatan atau tataran berbahasa sesuai dengan tingkatan cerita, 

seperti halnya cerita dalam novel Kabar Angin karya Ki Padmasusastra. 
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2.3. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 
Struktural 

Novel Kabar

Angin

Memaparkan keterkaitan dan keterjalinan antara 

tanda dan makna sehingga makna signifikan yang 

tersembunyi dalam struktur novel Kabar Angin 
dapat terungkapuntuk memetik nilai-nilai 

positifnya.

Tata Sastra Todorov

Aspek Sintaksis Aspek Semantik Aspek Verbal
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

simpulan dari penelitian Kabar Angin Karya Ki Padmasusastra dalam Kajian 

Strukturalisme Todorovadalah bahwa novel ini: 

a. Aspek Sintaksis  

Urutan peristiwa dalam novel Kabar Angin dipaparkan ke dalam 

bentuk sekuen dan kernel sebagai unit naratif.Penjabaran urutan 

peristiwa terlihat bahwa di dalam cerita terdapat seratus sebelas sekuen 

dan beberapa kernel dalam alur cerita yang disajikan novel Kabar 

Angin.Penjabaran satuan naratif dalam bentuk sekuen dan kernel ini 

merupakan urutan peristiwa secara kronologis berdasarkan alur cerita 

yang disajikan dalam novel Kabar Angin menurup penceritaan Ki 

Padmasusastra. 

Alur cerita novel Kabar Angin merupakan alur cerita campuran.Bukan 

hanya alur maju, tapi juga ada sebagaian alur cerita yang merupakan 

cerita masa lalu yang diceritakan kembali. 

b. Aspek Semantik 

Makna peristiwa yang hadir dalam novel Kabar Angin dapat di 

jabarkan melalui hubungan sintagmatik dan hubungan paradigmatik, 

yaitu hubungan yang hadir dantak hadir.Kabar Angin menghadirkan 5 
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peristiwa besar yang maknanya menyesuaikan peristiwa yang dikaji 

tersebut. 

c. Aspek Verbal 

Modus kala, adapun tingkat kehadiran peristiwa yang terdapat dalam 

Kabar Angin berhubungan dengan kehidupan tokoh di dalam cerita, 

yang telah dipaparkan dalam aspek semantik. Tingkat kehadiran 

peristiwa dalam  hal ini berangkat dari banyaknya peristiwa yang 

dialami oleh tokoh pada suatu waktu. Tingginya tingkat kehadiran 

peristiwa yang diceritakan melalui tokoh Bajrapati tersebut menjadi 

objek kajian dalam kategori modus dan kala. Modus dengan gaya 

langsung atau disebut juga ujaran yang dilaporkan (discours rapport)

dimana ujaran sama sekali tidak mengalami perubahan. Secara 

spesifik kajian kategori modus ini mengacu pada ujaran-ujaran yang 

diceritakan sebagai seorang yang sudah meninggal sebagai pembawa 

pesan dari dewa secara terus-menerus sebab dialog tersebut 

mempunyai tingkt kehadiran yang paing tingg, sudut pandang kategori 

pandangan tetap dan pandangan berubah-ubah. Pada kategori ini 

pencerita mengetahhui maksud semua tokoh dengan cara yang sama, 

selain itu, sudut pandang inern dapat dipergunakan untuk 

mengemukakan seorang tokoh sepanjang cerita atau hanya pada salah 

satu bagian cerita saja dan perubahan sudut pandang ini bisa dilakukan 

secara sistematis, bisa juga tidak, pencerita sekunder dan ragam 

bahasa bahasa Jawa. 
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5.2. Saran 

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang berjudul Kabar Angin Karya Ki 

Padmasusastra dalam Kajian Strukturalisme Todorov ini masih jauh dari 

smepurna.Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi 

bagi penelitian strukturalisme selanjtnya. Berikut saran yang ingin disampaikan 

oleh peneliti: 

a. Novel Kabar Angin sangat bagus untuk membangun karakter pemuda, 

sehingga layak untuk dijadikan bahan ajar pembelajaran sastra di SMA. 

b. Novel Kabar Anginsangat panjang, bahasanya susah dipahami, maka 

diperlukan penyederhanaan dan adanya simplifikasi. 

c. Mahasiswa Jurusan Bahasa Jawa belum semuanya membaca, Jurusan 

Bahasa Jawa perlu menambahkan koleksi novel ini.  
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