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ABSTRAK

Farid, Miftah. 2011. Serat Panutan Karya Mas Prawirosudirjo dalam Kajian
Strukturalisme A.J. Greimas. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa,
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I:
Drs. Sukadaryanto, M.Hum, Pembimbing II: Drs. Hardyanto.

Kata kunci: Serat Panutan, skema aktansial, struktur fungsional

Serat Panutan merupakan karya sastra yang ditulis oleh Mas
Prawirosudirjo. Karya sastra yang muncul pada tahun 1913 ini menceritakan
tentang ajaran moral yang diperankan oleh Mbok Singadrana yang mendidik
anaknya (Dapa) agar hidup mulya. Ajaran moral dalam Serat Panutan sangat
penting dan baik sebagai bahan ajar. Agar siswa dapat memahami cerita Serat
Panutan perlu ada penyederhanaan alur cerita. Salah satu cara untuk
menyederhanakan alur cerita adalah menganalisis teks cerita Serat Panutan
dengan menggunakan teori strukturalisme A.J. Greimas.

Masalah yang diteliti adalah 1) bagaimana skema aktan dan struktur
fungsional cerita Serat Panutan yang ditulis oleh Mas Prawirosudirjo. 2)
bagaimana hubungan skema aktan dan struktur fungsional dalam membentuk
struktur cerita utama pada cerita Serat Panutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengungkap skema aktansial dan
struktur fungsional dari cerita Serat Panutan, 2) mengungkap hubungan skema
aktansial dan struktur fungsional dalam rangka membentuk cerita utama pada
cerita Serat Panutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif dengan metode struktural
model A.J. Greimas. Sasaran penelitian ini adalah skema aktan dan struktur
fungsional dalam cerita Serat Panutan. Data penelitian berupa peristiwa-peristiwa
di dalam cerita Serat Panutan yang mengandung skema aktan dan struktur
fungsional. Sumber data penelitian ini yaitu teks Serat Panutan.

Berdasar hasil penelitian, ditemukan sepuluh skema aktan dan struktur
fungsional pada cerita Serat Panutan. Aktan utama cerita Serat Panutan adalah
keinginan Mbok Singadrana agar anaknya hidup mulya (Dapa). Aktan utama ini
berada di luar sepuluh aktan yang telah ditemukan. Aktan utama tersebut yang
menjiwai atau memayungi peristiwa dari sepuluh aktan lainnya.

Saran yang diberikan adalah diharapkan diadakan penelitian lebih lanjut
tentang Serat Panutan menggunakan teori berbeda untuk memperluas dan
melestarikan wawasan kebudayaan terutama karya sastra Jawa. Selain itu, teori
Strukturalisme Greimas dapat mengungkap struktur utama dari sebuah cerita,
sehingga guru dapat mengembangkan sebuah cerita tanpa menghilangkan inti dari
cerita tersebut. Jadi, bagi para guru diharapkan dapat memahami teori
Strukturalisme Greimas karena dapat membantu guru dan siswa dalam
pembelajaran karya sastra.
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SARI

Farid, Miftah. 2011. Serat Panutan Karya Mas Prawirosudirjo dalam Kajian
Strukturalisme A.J. Greimas. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa,
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I:
Drs. Sukadaryanto, M.Hum, Pembimbing II: Drs. Hardyanto.

Tembung pangrunut: Serat Panutan, skema aktansial, struktur fungsional

Serat Panutan yaiku karya sastra kang ditulis dening Mas Prawirosudirjo.
Karya sastra kang kababar ing taun 1913 iki nyritakake babagan ajaran moral
kang diparagakake marang Mbok Singadrana ngajari anake (Dapa) supaya urip
mulya. Ajaran moral ing Serat Panutan wigati banget lan sae kanggo bahan
piwulangan. Supaya siswa bisa mangerteni crita Serat Panutan prelu ngringkes
alur cerita. Salah siji cara kanggo ngringkesake alur cerita yaiku nganalisis teks
crita Serat Panutan kanthi nganggo teori strukturalisme A.J. Greimas.

Undering panaliten yakuwi 1) skema aktan lan struktur fungsional ing
crita Serat Panutan iku kepriye? 2) gegayutane skema aktan lan struktur
fungsional kanggo nemtokake struktur utama utama crita utama iku kepriye?

Ancas panaliten iki yakuwi 1) medharake skema aktan lan struktur
fungsional crita Serat Panutan 2) medharake skema aktan lan struktur fungsional
kanggo nemtokake struktur crita utama.

Panaliten iki nggunakake pendekatan objektif kanthi metode struktural
model A.J. Greimas. Sasaran panaliten iki yaiku skema aktan lan struktur
fungsional sajroning crita Serat Panutan. Data panaliten arupa prastawa-
prastawa ing sajroning crita Serat Panutan kang ngemu skema aktan lan struktur
fungsional. Sumber data panaliten iki yaiku teks crita Serat Panutan.

Asile panaliten, ditemokake sepuluh skema aktan lan struktur fungsional
ing crita Serat Panutan. Aktan utama crita Serat Panutan yaiku kepinginan Mbok
Singadrana supaya nduwe anak kang uripe mulya (Dapa). Aktan utama iki ana
ing sajabaning sepuluh aktan mau. Aktan utama kasebut njiwai utawa mayungi
prastwa saking sepuluh aktan liyane.

Panaliten iki kaajab supaya Serat Panutan bisa diteliti maneh nganggo teori kang
beda kanggo njembarake lan nglestarekake wawasan kabudayan mligine karya
sastra Jawa. Saliyane kuwi, struktur utama crita bisa ditemtokake mawa teori
strukturalisme Greimas, saengga guru bisa nggawe crita kang luwih dawa utawa
samadya tanpa ngilangi sari crita kasebut. Mula saka kuwi, para guru dikarepake
bisa mangerteni teori Strukturalisme Greimas amarga teori kasebut bisa bantu
guru lan siswa ing piwulangan kasusastran Jawa.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Serat Panutan merupakan karya sastra Jawa yang berupa prosa. Menurut

Ras (1985:11) Serat Panutan muncul pada tahun 1913. Karya sastra tersebut

berupa cerita fiksi yang cenderung memiliki sifat didaktik atau ajaran moral yang

jelas. Serat Panutan yang ditulis oleh Mas Prawirosudirjo telah dialihaksarakan

oleh Sulistijo HS dan dialihbahasakan oleh Sumarsana. Serat Panutan diterbitkan

oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra

Indonesia dan Daerah pada tahun 1980 di Jakarta. Serat Panutan berisi teks cerita

yang berjudul “Dapa anakipun randha mlarat, saged dados sugih lan mukti

lantaran saking taberi, gemi, sarta angatos-atos”.

Ciri teks ini mendeskripsikan tata tingkah laku pergaulan sehari-hari dalam

kehidupan bermasyarakat. Karya sastra didaktik dalam masyarakat Jawa terdapat

dalam sastra piwulang yang memberi tuntunan bagi pendidikan moral dan budi

pekerti. Melalui cerita Serat Panutan, pembaca dapat menyaring perilaku baik

yang pantas untuk dicontoh dan perilaku buruk yang harus dijauhi sehingga dapat

dijadikan acuan dalam kehidupan masyarakat.

Kata “panutan” berasal dari kata “anut” yang berarti manut. Dalam

kehidupan sehari-hari orang tua merupakan panutan bagi seorang anak. Artinya

anak selalu mengikuti tingkah laku orang tuanya. Tingkah laku orang tua sangat
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mempengaruhi perilaku anaknya. Jadi, orang tua perlu berhati-hati dalam

perkataan maupun perbuatan.

Serat Panutan berisi tentang perjuangan hidup seseorang yang bernama

Mbok Singadrana untuk mengubah nasib keluarganya. Serat Panutan

mengungkapkan usaha Mbok Singadrana untuk kembali meraih kehidupan yang

lebih baik setelah kematian suaminya. Beberapa jalan yang ditempuh oleh Mbok

Singadrana dalam meraih kehidupan yang lebih baik di antaranya adalah bekerja

keras dan berhati-hati dalam bertindak. Selain bekerja keras dan hati-hati dalam

bertindak, Mbok Singadrana juga berlaku jujur dan tidak mengambil hak milik

orang lain. Secara garis besar cerita Serat Panutan berisi gambaran bahwa

kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik bisa diraih dengan kejujuran,

kegigihan, dan keuletan dalam berusaha, kepatuhan kepada orang tua, serta

melaksanakan amanat yang diterima.

Serat Panutan diawali dengan cerita tentang seorang anak yang bernama

Dapa. Dia berasal dari desa Sidamulya. Dapa memiliki seorang ibu yang bernama

Mbok Singadrana. Semenjak suaminya meninggal, Mbok Singadrana berjuang

seorang diri untuk menghidupi anaknya dengan bekerja keras. Setiap hari Mbok

Singadrana selalu menanamkan rasa kasih sayang dan perhatian kepada anaknya.

Walaupun suaminya telah tiada, Mbok Singadrana tetap melaksanakan amanat-

amanat yang disampaikan padanya. Keluarga Mbok Singadrana bertetangga

dengan Bauwijaya dan Ki Suramenggala. Kedua tetangga tersebut menyebabkan

hadirnya peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Mbok Singadrana.
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Serat Panutan merupakan karya sastra sebagai hasil kebudayaan memiliki

konsep yaitu indah dan bermanfaat. Maka, dapat dikatakan karya sastra ini

merupakan karya seni yang di dalamnya mengandung keindahan dan bermanfaat

bagi setiap penikmatnya. Dilihat dari segi fungsinya karya sastra ini juga dapat

digunakan sebagai salah satu media pendidikan.

Alasan memilih cerita Serat Panutan sebagai objek kajian yaitu dilihat

dari isi cerita memiliki ajaran moral yang baik dan penting sebagai bahan ajar.

Agar anak didik memahami cerita Serat Panutan perlu adanya penyederhanaan

cerita ini. Cara untuk menyederhanakan alur cerita tanpa mengubah esensi cerita

adalah dengan membuat pola yang digunakan oleh A.J. Greimas.

Serat Panutan karya Mas Prawirosudirjo merupakan karya sastra yang

dikemas dalam bentuk prosa dan berisi tentang ajaran atau nasehat. Pada cerita

Serat Panutan terdapat peristiwa yang diperankan oleh para tokoh, sehingga dapat

diteliti secara struktural. Salah satu teori struktural dalam aliran strukturalis adalah

teori strukturalisme A.J. Greimas.

Serat Panutan memiliki peristiwa-peristiwa yang di dalamnya terdapat

aksi. Penelitian ini mengarah pada teori strukturalisme A.J. Greimas yang

dianalisis ke dalam skema aktan dan struktur fungsional kemudian dikorelasikan

untuk menemukan struktur utama cerita. Tujuan penelitian ini adalah agar

membantu masyarakat agar mengerti dan memahami tentang isi cerita yang

terdapat dalam Serat Panutan.
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Luxemburg (1984: 154) mengatakan bahwa aktan ialah peran-peran

abstrak yang dapat dimainkan oleh seorang atau beberapa pelaku. Dalam setiap

alur dapat ditunjukkan enam aktan sesuai dengan penjabaran aktan oleh Greimas

yaitu pengirim, objek, penerima, penolong, subjek, dan penentang.

Skema aktan merupakan skema atau bagan yang menggambarkan tentang

hubungan antara aktan yang satu dengan aktan lain. Selain skema aktan, Greimas

juga mengemukakan model fungsional yaitu rangkaian peristiwa secara

fungsional yang dapat menentukan sebuah alur dalam aktan. Skema aktan dan

struktur fungsional tersebut kemudian dapat dikorelasikan sehingga membentuk

struktur cerita utama.

A.J. Greimas merupakan salah satu strukturalis yang mengembangkan

teorinya terhadap cerita rakyat atau dongeng. Pada awalnya yang

mengembangkan teori struktural atas cerita rakyat atau dongeng adalah Vladimir

Propp. Teori strukturalisme A.J. Greimas digunakan untuk menganalisis struktur

sehingga terfokus pada ekplorasi tokoh dan keterlibatannya dalam berbagai

peristiwa. Jadi, hubungan antartokoh dalam cerita dapat dianalisis menggunakan

skema aktan dan struktur fungsional, sehingga dapat menemukan struktur utama

cerita.

Teori yang dicetuskan oleh A.J. Greimas merupakan teori untuk

menganalisis skema aktan dan struktur fungsional. Langkah yang dilakukan untuk

menganalisis adalah dengan mencari satuan cerita setelah itu setiap konflik yang

ada dapat diarahkan ke dalam skema aktan dan dilanjutkan dengan analisis skema

fungsional sehingga dapat diteliti dengan pemaparan teori yang dikemukakan oleh
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A.J. Greimas. Salah satu struktur atau fungsi yang terdapat pada teori Greimas

adalah struktur aktan meliputi pengirim, objek, penerima, subjek, penolong, serta

penentang yang tergambar dalam skema aktan. Dari segi pengaluran, Serat

Panutan karya Mas Prawirosudirjo dapat diarahkan dalam bagan skema aktan dan

fungsional.

Setiap peristiwa dalam cerita pada Serat Panutan dapat dianalisis dengan

menggunakan skema aktan dan struktur fungsional. Skema aktan dan struktur

fungsional yang ada, kemudian dapat dikorelasikan dalam rangka membentuk

struktur cerita utama. Untuk memperjelas skema aktan perlu diimbangi adanya

struktur fungsional cerita sebab skema aktan merupakan alur dari tokoh yang

berperan dalam cerita, sedangkan struktur fungsional merupakan penjelas dari

skema aktan yang menggambarkan situasi dari peran tokoh dalam cerita Serat

Panutan.

Sasaran penelitian ini adalah peristiwa pada teks cerita Serat Panutan

karya Mas Prawirosudirjo yang mengandung skema aktan dan struktur fungsional.

Peristiwa dalam Serat Panutan juga dapat diterapkan dalam sebuah aktan

sehingga dapat dianalisis dengan menggunakan skema aktan dan struktur

fungsional serta dikorelasikan sehingga membentuk struktur cerita utama.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum dalam mengerti dan

memahami tentang isi cerita yang terdapat dalam Serat Panutan.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat

dalam penelitian ini sebagai berikut.

1) Bagaimana skema aktansial dan struktur fungsional yang terdapat dalam

Serat Panutan?

2) Bagaimana korelasi antara skema aktansial dan struktur fungsional cerita

Serat Panutan dalam rangka membentuk cerita utama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai

berikut.

1) Mengungkap skema aktansial dan struktur fungsional menurut teori A.J.

Greimas dalam cerita Serat Panutan.

2) Mengungkap korelasi antara skema aktansial dan struktur fungsional cerita

Serat Panutan dalam rangka membentuk cerita utama.

1.4 Manfaat penelitian

Setelah mengkaji Serat Panutan diharapkan dapat menambah manfaat,

baik bagi peneliti maupun orang lain. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua,

yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya penelitian sastra

dengan berbagai pendekatan, khususnya pemahaman sastra. Selain itu, dapat
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dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam dunia sastra terutama pengkajian

dengan menggunakan teori strukturalisme yang dikemukakan oleh A.J. Greimas.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

panduan untuk mengembangkan setiap skema aktan menjadi cerita selanjutnya.

Selain itu juga, dapat memberi manfaat bagi para pembaca dan para ahli bahasa

untuk menambah dan memperdalam tentang sastra dengan menggunakan teori

strukturalisme Greimas serta dapat dijadikan ide dan motivasi untuk melakukan

penelitian sastra selanjutnya.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS

2.1 Kajian pustaka

Penelitian tentang karya sastra banyak dilakukan. Penelitian yang

membahas mengenai Serat Panutan diduga belum pernah diteliti. Penelitian yang

menggunakan teori strukturalisme A.J. Greimas sudah pernah diterapkan terhadap

serat. Penelitian tersebut di antaranya adalah penelitian yang berjudul “Serat

Walidarma dalam Pandangan Perspektif Greimas” (Mahmudah 2010).

Di dalam penelitian yang berjudul “Serat Walidarma dalam Pandangan

Perspektif Greimas” (Mahmudah 2010) membahas tentang teori strukturalisme

yang dikembangkan A.J. Greimas terhadap sebuah serat. Masalah yang dikaji

dalam penelitian tersebut meliputi analisis skema aktan dan struktur fungsional.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu Serat Walidarma yang merupakan salah

satu karya sastra tulis dalam bentuk naskah. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa

alur cerita dari Serat Walidarma sangat komplek karena di dalamnya terdapat lima

pola struktur yang setiap fungsi unsurnya dapat diruntut secara terpisah.

Kemudian pola skema yang menjadi kerangka utama (alur) cerita adalah pola I.

sedangkan sepuluh dari pola lainnya adalah alur sampingan. Pola I dinyatakan

sebagai kerangka utama cerita. Hal tersebut dibuktikan dengan cara membuat

bagan skema aktan. Peran subjek yang mengisi sebelas pola skema dan hasilnya

tokoh Ki Supyantar dan Nyai Supyantara sebagai subjek (pertama) yang

berkorelasi dengan tokoh  yang berperan sebagai subjek dalam masing-masing
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pola struktur. Peran subjek dalam pola struktur lainnya hanya berkorelasi dengan

beberapa pola struktur saja.

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai teori

strukturalisme A.J. Greimas pernah diteliti dan diterapkan pada karya sastra. Dari

uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini melanjutkan penelitian

sebelumnya. Diharapkan juga penelitian ini dapat melengkapi hasil penelitian

sebelumnya.

2.2 Landasan Teoritis

Beberapa konsep yang digunakan sebagai landasan teori pada penelitian

ini antara lain (1) Strukturalisme Model A.J. Greimas (2) Skema aktan (3)

Struktur fungsional.

2.2.1 Strukturalisme Model A.J.Greimas

Paham strukturalis, secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya

telah menganut paham penulis Paris yang dikembangkan oleh Ferdinand de

Saussure. Salah satu peneliti yang mencoba mengembangkannya adalah Algirdas

Julien Greimas. A.J. Greimas adalah seorang peneliti sastra Prancis penganut teori

strukturalis. Ia mengembangkan teori strukturalisme menjadi strukturalisme

naratif. Naratologi Greimas merupakan kombinasi antara model peradigmatis Levi

Strauss dengan model sintagmatis Propp. Penelitian Greimas memiliki objek yang

tidak terbatas pada genre tertentu, yaitu dongeng, tetapi diperluas pada mitos.

Pemanfaatan fungsi-fungsi yang hampir sama, Greimas memberikan perhatian
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pada relasi, menawarkan konsep yang lebih tajam, dengan tujuan yang lebih

umum, yaitu tata bahasa naratif universal. Sesuai pemahaman strukturalisme awal,

Greimas lebih mementingkan aksi dibandingkan dengan pelaku. Greimas dapat

menerapkan teorinya dalam dongeng atau cerita rakyat tetapi juga dapat diperluas

dengan mengkaji sebuah cerita.

Pada mulanya yang mengembangkan teori struktural atas cerita rakyat atau

dongeng adalah Vladimir Propp. Sesuai yang diungkapkan oleh Suwondo

(1994:3) bahwa Propp menelaah struktur ceita dengan mengandaikan bahwa

struktur cerita analog dengan struktur sintaksis yang memiliki konstruksi dasar

subjek dan predikat. Berdasarkan hal itu, Propp menerapkan teorinya ke dalam

seratus dongeng Rusia. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa seluruh korpus cerita

dibangun atas 31 fungsi. Setiap fungsi adalah satuan dasar “bahasa” naratif. Selain

itu Propp juga menjelaskan bahwa fungsi-fungsi itu disederhanakan dan

dikelompokkan ke dalam “tujuh lingkaran tindakan” yaitu: (1) penjahat, (2)

pemberi bekal, (3) penolong, (4) putri yang dicuri dan ayahnya, (5) yang

memberangkatkan, (6) pahlawan, dan (7) pahlawan palsu.

Menurut Selden (1991: 61) A.J. Greimas dalam tulisannya Semantique

Structurale (Semantik Struktural), menawarkan sebuah penghalusan yang bagus

atas teori Propp. Kemampuan Greimas dalam mengungkap struktur actans dan

acteurs menyebabkan teori struktur naratologinya tidak semata-mata bermanfaat

dalam menganalisis teks sastra melainkan juga filsafat, religi, dan ilmu sosial

lainnya.
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Suwondo (1994:4) juga menyatakan bahwa Greimas lebih strukturalis

daripada Propp. Apabila Propp hanya memusatkan perhatian pada satu jenis

tunggal, yakni kerangka cerita dongeng, Greimas lebih luas jangkauannya, yakni

sampai pada "tata bahasa" naratif yang universal dengan menerapkan padanya

analisis semantik atas struktur. Greimas lebih berpikir dalam term relasi antara

kesatuan-kesatuan daripada pelaku dengan satuan-satuan dalam dirinya sendiri,

untuk menjelaskan urutan naratifnya yang memungkinkan ia meringkas 31 fungsi

yang diajukan Propp menjadi 20 fungsi. Dua puluh fungsi itu dikelompokkan lagi

ke dalam tiga syntagmes (struktur), yaitu (1) syntagmes contractuels (contractual

structures 'berdasarkan perjanjian'), (2) syntagmes performanciel (disjunctive

structures 'bersifat penyelenggaraan'), dan (3) syntagmes disjontionnels

(disjunctive structures 'bersifat pemutusan').

Pengganti tujuh spheres of action yang diajukan oleh Propp, Greimas

menawarkan three spheres of opposed yang meliputi enam aktan (peran, pelaku),

yaitu (1) subject vs object 'subjek-objek', (2) sender vs receiver (destinateur vs

destinataire 'pengirim-penerima'), dan (3) helper vs opponent (adjuvant vs

opposant 'pembantu-penentang').

Pasangan-pasangan itu menguraikan tiga pola dasar yang mungkin

berulang dalam semua naratif:

1. Kehendak, pencarian atau tujuan (Subjek / Objek)

2. Komunikasi (Pengirim / Penerima)

3. Tunjangan yang menyokong atau menghalangi (Penolong / Penentang)
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2.2.2 Skema Aktan

Luxemburg (1994:154) menyatakan bahwa aktan adalah peran-peran

abstrak yang dapat dimainkan oleh seorang atau sejumlah pelaku. Aktan tidak

selalu sama dengan pelaku. Pelaku merupakan manifestasi konkret dari aktan.

Pelaku yang sama pada saat yang berbeda-beda dapat merepresentasikan aktan

yang berbeda-beda. Sebaliknya, aktan yang sama terbentuk oleh pelaku yang

berbeda-beda. Greimas menyatakan bahwa teori ini lebih mementingkan aksi

dibandingkan dengan pelaku. Tidak ada subjek di balik wacana, yang ada

hanyalah subjek, manusia semu yang dibentuk oleh tindakan yang disebut dengan

actans dan acteurs. Rimmon-Kenan (dalam Ratna 2004:138) actans maupun

acteurs adalah suatu tidakan, tetapi tidak selalu harus merupakan manusia,

melainkan juga nonmanusia.

Istilah action (aksi, tindakan) dan even (peristiwa, kejadian) merupakan

dua hal yang berbeda. Action merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh

tokoh. Sedangkan event lebih luas cakupannya sebab dapat menyaran pada suatu

yang dilakukan dan atau dialami tokoh manusia dan sesuatu yang di luar aktivitas

manusia (Sukadaryanto 2010:20). Peristiwa dapat diartikan sebagai peralihan dari

keadaan ke keadaan yang lain.

Achtan (aktan) jika dilihat dari segi tata cerita menunjukkan hubungan

yang berbeda-beda. Artinya bahwa suatu skema aktan suatu fungsi dapat

menduduki beberapa peran dan dari karakter peran kriteria tokoh dapat diamati.

Teori Greimas menyatakan bahwa seorang tokoh dapat menduduki beberapa

fungsi dan peran di dalam suatu skema aktan.
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Greimas (dalam Jabrohim 1996:13) menyatakan bahwa aktan adalah suatu

yang abstrak, seperti cinta, kebebasan, atau sekelompok tokoh. Pengertian aktan

dikaitkan dengan satuan sintaksis naratif yaitu unsur sintaksis yang mempunyai

fungsi-fungsi tertentu. Fungsi adalah satuan dasar cerita yang menerangkan

tindakan logis dan bermakna yang membentuk narasi. Setiap tindakan mengikuti

sebuah perurutan yang masuk akal. Dalam suatu kalimat subjek dan predikat

dapat menjadi kategori fungsi dalam cerita. Hal ini yang menjadi anggapan

Greimas untuk menganalisis suatu cerita berdasar subjek-objek sebagai inti.

Suatu cerita dapat mempunyai beberapa aktan. Hal ini bergantung

bagaimana memahami tokoh dalam menentukan fungsi aktan, bagaimana

mendudukkan peran para tokoh ke dalam aktan, serta bagaimana menafsirkan dan

menangkap struktur cerita yang ada.

Skema aktan merupakan bagan yang menggambarkan hubungan antara

aktan yang satu dengan aktan yang lain. Tanda panah yang menjadi unsur penting

yang menghubungkan fungsi sintaksis naratif masing-masing aktan. Greimas

mengajukan enam fungsi aktan dalam tiga pasangan operasional aktan yang dapat

digambarkan sebagai berikut:

Pengirim

Sender

Objek

Object

Penolong

Helper

Penentang

Opposant

Subjek

Subject

Penerima

Receiver
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Berikut ini merupakan pengertian masing-masing fungsi aktan. Sender

(pengirim) adalah seseorang atau sesuatu yang menjadi sumber ide dan berfungsi

sebagai penggerak cerita. Sender (pengirim) menimbulkan keinginan bagi subjek

atau pahlawan untuk mendapatkan objek. Object (objek) adalah seseorang atau

sesuatu yang diinginkan, dicari, dan diburu oleh pahlawan atau ide pengirim.

Subject (subjek) atau pahlawan adalah seseorang atau sesuatu yang ditugasi oleh

pengirim untuk mendapatkan objek. Helper (penolong) adalah seseorang atau

sesuatu yang membantu mempermudah usaha pahlawan dalam mencapai objek.

Opponent (penentang) adalah seseorang atau sesuatu yang menghalangi usaha

pahlawan dalam mencapai objek. Receiver (penerima) adalah seseorang atau

sesuatu yang menerima objek hasil buruan subjek (Zaimar dalam Suwondo

1994:5).

Unsur penting yang menghubungkan fungsi sintaksis naratif masing-

masing aktan adalah tanda panah dalam skema. Tanda panah dari sender

(pengirim) ke objek, artinya bahwa dari sender (pengirim) ada keinginan untuk

mendapatkan/menemukan/keinginan objek. Tanda panah dari objek ke receiver

(penerima) artinya bahwa sesuatu yang menjadi objek yang dicari oleh subjek

yang diinginkan oleh sender (pengirim) diberikan oleh sender (pengirim). Tanda

panah helper (penolong) ke subjek artinya bahwa helper (penolong) memberikan

bantuan kepada subjek dalam rangka menunaikan tugas yang dibebankan oleh

sender (pengirim). Helper (penolong) memberikan bantuan kepada subjek dalam

rangka menunaikan tugas yang dibebankan oleh sender (pengirim). Helper

(penolong) membantu memudahkan tugas subjek. Tanda panah dari opposant
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(penentang) ke subjek artinya bahwa opposant (penentang) mempunyai

kedudukan sebagai penentang dari kerja subjek. Opposant (penentang)

menggangu, menghalangi, menentang, menolak, dan merusak usaha subjek.

Tanda panah dari subjek ke objek artinya bahwa subjek bertugas menemukan

objek yang dibebankan dari sender.

Menurut Suwondo (1994:5) berkaitan dengan hal itu di antara sender

(pengirim) dan receiver (penerima) terdapat suatu komunikasi dintara sender

(pengirim) dan objek terdapat tujuan, diantara sender (pengirim) dan subjek

terdapat perjanjian, diantara subjek dan objek terdapat usaha, dan diantara helper

(penolong) atau opposant (penentang) dan terdapat bantuan atau tantangan.

2.2.3 Struktur fungsional

Struktur fungsional merupakan peristiwa secara fungsional yang dapat

menentukan sebuah alur dalam aktan. Rangkaian peristiwa secara fungsional

dapat menentukan sebuah alur dalam aktan. Sebuah alur dalam aktan dapat

dibentuk dari peristiwa-peristiwa, dan yang dimaksud peristiwa adalah peralihan

dari keadaan satu ke keadaan yang lain.

Zaimar (dalam Suwondo 1994:3) menyatakan bahwa selain menunjukkan

bagan aktan, Greimas juga mengemukakan model cerita yang tetap sebagai alur.

Model itu terbangun oleh berbagai tindakan yang disebut fungsi. Fungsi

merupakan tindakan tertentu yang sama atau berbeda fungsinya yang membentuk

cerita.
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Adapun operasi fungsionalnya terbagi dalam tiga bagian yaitu situasi awal.

tahapan transformasi (tahap kecakapan, tahap utama, dan tahap kegemilangan),

dan situasi akhir. Ketiga tahapan terebut dapat dilihat seperti bagan sebagai

berikut:

Pada situasi awal ini, munculnya cerita diawali adanya keinginan untuk

mendapatkan sesuatu atau untuk mencari sesuatu. Pada situasi ini terdapat

panggilan, perintah atau persetujuan. Pangilan berupa suatu keinginan dari sender

(pengirim), perintah merupakan perintah dari sender (pengirim) kepada subjek

unruk mencari subjek dan persetujuan merupaka persetujuan dari sender

(pengirim) kepada subjek. Sender (pengirim) merupakan yang paling dominan

perannya. Dalam situasi ini sender (pengirim) ingin mencapai tujuannya dengan

cara memberikan tugas kepada subjek untuk mewujudkan cita-citanyayaitu objek.

Jika tugas yang dilakukan mampu dilaksanakan oleh dirinya sendiri, si sender

berarti menduduki dua peran fungsi yaitu sebagai sender dan subjek.

Transformasi meliputi tiga tahapan yaitu tahap kecakapan, tahap utama,

dan tahap kegemilangan. Masing-masing tahap dijelaskan sebagai berikut.

I II III

Situasi Awal

Transformasi

Situasi AkhirTahap Kecakapan
Tahap Utama

Tahap Kegemilangan
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1) Tahap kecakapan

Tahap kecakapan adalah adanya keberangkatan subjek/pahlawan,

munculnya opposant (penentang) dan helper (pembantu). Tahap ini

menceritakan awal mulanya usaha subjek dalam mencari objek. Keadaan

subjek masih dalam tahap uji coba kemampuan: apakah subjek

mendapatkan rintangan atau tidak dalam rangka mencari objek. Opposant

(penentang) muncul untuk menggagalkan usaha subjek. Helper

(pembantu) datang untuk membantu usaha si subjek. Tahap kecakapan ini

menunjukkan kemampuan subjek dalam mencari objek pada awal

usahanya.

2) Tahap utama

Tahap utama merupakan tahap adanya perlawanan untuk mengatasi

tantangan. Tahap ini menceritakan hasil usaha subjek mencari objek.

Subjek berhasil memenangkan perlawanannya terhadap opposant berhasil

mendapatkan objek.

3) Tahap kegemilangan

Tahap kegemilangan adalah adanya pahlawan asli dan terbongkarnya

pahlawan palsu. Pahlawan adalah sebutan bagi subjek yang telah berhasil

mendapatkan objek. Pahlawan palsu adalah tokoh yang pura-pura menjadi

pahlawan asli. Tahap ini menceritakan usaha subjek menghadapi pahlawan

palsu.
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Situasi akhir, merupakan berakhirnya suatu keinginan terhadap sesuatu.

Situasi menjadi seimbang atau kembali ke keadaan semula. Objek telah diperoleh

dan diterima oleh receiver (penerima).

2.3 Kerangka Berpikir

Serat Panutan merupakan salah satu karya sastra yang berupa prosa. Serat

Panutan ini berupa teks yang ditulis oleh Mas Prawirosudirjo telah

dialihaksarakan oleh Sulistijo HS dan dialihbahasakan oleh Sumarsana. Serat

Panutan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek

Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah pada tahun 1980 di Jakarta. Serat

Panutan mengungkapkan tentang seorang anak janda miskin yang dapat menjadi

kaya karena rajin, hemat dan berhati-hati. Cerita Serat Panutan memiliki ajaran

moral yang baik dan penting sebagai bahan ajar. Agar anak didik memahami

cerita Serat Panutan perlu adanya penyederhanaan cerita ini. Cara untuk

menyederhanakan alur cerita tanpa mengubah esensi cerita adalah dengan

membuat pola yang digunakan oleh A.J. Greimas. Dalam Serat Panutan terdapat

suatu cerita yang mempunyai struktur sehingga dapat diteliti secara struktural.

Serat Panutan berbentuk struktur cerita sehingga dapat dikaji secara struktural

skematis aktansial dan struktur fungsional. Salah satu teori struktural dalam aliran

strukturalisme adalah teori strukturalisme yang dikemukakan oleh A.J. Greimas.

Penelitian Serat Panutan dapat dikaji mengenai skema aktan dan struktur

fungsional. Skema aktan dan struktur fungsional tersebut, kemudian dapat

dikorelasikan sehingga membentuk struktur cerita utama. Jadi, dengan
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menganalisis Serat Panutan karya Mas Prawirosudirjo skema aktan dan struktur

fungsional diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami tentang isi

cerita yang terdapat dalam serat tersebut.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan objektif

dengan metode struktural model A.J. Greimas. Pendekatan objektif merupakan

pendekatan yang bertumpu pada karya sastra itu sendiri. Pendekatan objektif

dengan metode struktural A.J. Greimas ini terfokus pada peristiwa dan aksi yang

menyusun sebuah cerita, dengan demikian pendekatan ini memusatkan perhatian

pada analisis intrinsik. Pendekatan objektif juga disebut analisis otonomi, analisis

ergocentric, serta pembacaan mikroskopi karena pemahaman dipusatkan pada

analisis unsur-unsur dalam dengan mempertimbangkan keterjalinan antarunsur di

satu pihak, dan unsur-unsur totalitas di pihak lain (Ratna, 2004:73).

Cerita Serat Panutan yang ditulis oleh Mas Prawirosudirjo dianalisis

menggunakan teori strukturalisme A.J. Greimas. Teori ini untuk menganalisis

cerita Serat Panutan dengan cara mencari aktan-aktan ke dalam enam fungsi

aktan dan menyusun ke dalam bentuk skema aktan dan struktur fungsional. Skema

aktan dan struktur fungsional yang sudah tersusun kemudian dikorelasikan

sehingga akan menemukan struktur cerita utama.
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3.2 Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah skema aktan dan struktur fungsional yang ada

pada teks cerita Serat Panutan. Skema aktan dan struktur fungsional yang sudah

tersusun kemudian dikorelasikan sehingga akan menemukan struktur cerita utama.

Data dalam penelitian ini adalah peristiwa-peristiwa terdapat dalam teks cerita

Serat Panutan yang diduga mengandung skema aktan dan struktur fungsional.

Sumber data penelitian ini adalah Serat Panutan yang ditulis oleh Mas

Prawirosudirjo telah dialihaksarakan oleh Sulistijo HS dan juga telah

dialihbahasakan oleh Sumarsana terbitan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah pada tahun

1980 di Jakarta dengan tebal 96 halaman.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik membaca dan

teknik catat. Teknik membaca yang digunakan dalam penelitian ini adalah

membaca heuristik. Pradopo (2009:270) mengemukakan bahwa pembacaan

heuristik adalah pembacaan yang digunakan untuk memperjelas arti kebahasaan,

tetapi makna karya sastra belum terungkap. Melalui pembacaan heuristik,

pembaca dapat mengetahui berbagai peristiwa dan kejadian dalam Serat Panutan

serta dapat diketahui secara garis besar isi dan jalan ceritanya.

Setelah membaca karya sastra, dilakukan pencatatan data dengan teknik

catat. Menurut Sudaryanto (1993:135) teknik catat adalah salah satu teknik

pengumpulan data dengan cara pencatatan yang dilakukan langsung setelah
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melakukan teknik membaca dan menggunakan alat tulis tertentu. Teknik catat

digunakan untuk mencatat teks cerita yang mengandung skema aktan dan struktur

fungsional serta mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan teori strukturalisme

A.J. Greimas yang terkandung dalam cerita Serat Panutan.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis struktural.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis struktur

teks cerita Serat Panutan menggunakan teori A.J. Greimas. Penelitian ini

diarahkan untuk mengungkap skema aktan dan struktur fungsional yang akan

dideskripsikan dengan kutipan-kutipan kemudian menyusun korelasi antara skema

aktan dan struktur fungsional yang tersusun sehingga akan menemukan struktur

cerita utama.

Teknik analisis dimulai dengan mengumpulkan data berupa peristiwa

dalam Serat Panutan. Kemudian menganalisis struktur cerita dengan metode

struktural model A.J. Greimas dan mengungkap bagan skema aktan dan struktur

fungsional yang akan membentuk pola struktur utama cerita. Dalam skema aktan

para tokoh difungsikan sebagai: subjek, objek, sender ‘pengirim’, receiver

‘penerima’, helper ‘penolong’, dan opposant ‘penentang’. Struktur fungsional

bertugas menguraikan skema aktan, dibagi menjadi tiga bagan fungsional, yaitu

situasi awal, tahap transformasi, dan situasi akhir. Tahap transformasi dibagi

menjadi tiga yaitu tahap kecakapan, tahap utama, dan tahap kegemilangan.
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Setelah skema aktan dan struktur fungsional dibentuk kemudian dikorelasikan

sehingga akan menemukan struktur cerita utama.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi skema aktan dan struktur fungsional dalam cerita Serat

Panutan secara berulang-ulang.

2) Menyusun bagan skema aktan dan struktur fungsional Serat Panutan dan

menjelaskannya.

3) Mendeskripsikan hubungan atau korelasi aktan dengan struktur fungsional

dalam membentuk struktur cerita utama pada Serat Panutan.

4) Menarik simpulan dari analisis teks cerita Serat Panutan.
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BAB IV

SKEMA AKTAN SIAL, STRUKTUR FUNGSIONAL DAN

KORELASI PADA CERITA SERAT PANUTAN DALAM

KAJIAN STRUKTURALISME A.J. GREIMAS

Pada bab IV dipaparkan hasil analisis mengenai kajian strukturalisme

model A.J. Greimas yang terdapat dalam cerita Serat Panutan yang ditulis oleh

Mas Prawirosidirjo. Di dalam bab ini disajikan dua subbab. Subbab pertama

menguraikan skema aktansial dan struktur fungsional Serat Panutan, sedangkan

subbab kedua membahas tentang korelasi skema aktan dalam cerita Serat

Panutan.

4. 3 Skema Aktansial dan Struktur Fungsional Cerita Serat Panutan

Skema aktan yang terdapat pada cerita Serat Panutan meliputi 10 skema

aktan. Masing-masing skema aktan yang terdapat dalam Serat Panutan dijelaskan

dengan uraian struktur fungsionalnya. Hasil analisis dari cerita Serat Panutan

yang ditulis Mas Prawirosdirjo tampak dalam skema aktansial dan struktur

fungsional sebagai berikut.
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4.1.1 Aktan 1

Situasi awal pada skema aktan 1 dimulai ketika adanaya keinginan Mbok

Singadrana untuk mencari nafkah. Pada awalnya setelah kematian suami Mbok

Singadrana, ia selalu bersedih sehingga lupa makan dan tidur. Hal itu membuat

hidup Mbok Singadrana semakin menderita. Situasi awal tersebut dapat dilihat

pada kutipan berikut ini.

Karsaning Allah, Singadrana jaler pinasthi mboten dumugi anggenipun
momong anak saha sih-sihan jaliyan bojo. Ing satunggiling wektu
piyambakipun ginanjar sakit benter sawatawis dinten. Ingkangestri kantun
kapegatan tresna sanget analangsa, ngntos  lami meh supe nedha tuwin
tilem, badanipun kera anglayang, saben dinten linggih dheleng-dheleng
kados tiyang kalap…
…
Ing satunggaling dalu Embok Singadrana angangen-angen kados pundi
anggenipun badhe pados panggesangan. Saking parmaning Pangeran
ingkang sipat mirah lan asih dhateng kawulanipun ingkang saweg
nandhang prihatos, medal parentuling manah manggih akal ingkang
prayogi linampahan, gadhah kantepan sumedya berah nyambut damel
kasar, wicantenipun,

(Serat Panutan, 1980: 58-59)

Keinginan

untuk mencari
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Mbok
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Mbok

Singadrana
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Mbok
Singadrana

(subjek)

Ø
(penentang)
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‘Sudah menjadi kehendak Tuhan, Singadrana bernasib tidak dapat lama
mengemong anak dan menyayangi istrinya. Pada suatu waktu dia
menderita sakit panas beberapa hari. Istri ditinggal sangat menderita,
sampai lama hampir lupa makan dan tidur, badannya kurus kering, saban
hari duduk bengong seperti orang kehilangan akal…
…
Pada suatu hari mbok Singadrana memikir-mikir bagaimana cara mencari
makan. Berkat Tuhan Yang Maha Murah dan Asih terhadap hambanya
yang sedang prihatin, timbul gerakan hatinya mendapatkan akal
bagaimana sebaiknya yang akan dilakukan, terus punya kemantapan hati
mau bekerja keras, ujarnya.’

Tahap kecakapan pada transformasi ditandai dengan peristiwa Mbok

Singadrana mempunyai tekad untuk bekerja keras. Hatinya sudah mulai senang

dan bersukur kepada Tuhan atas kemantapan tekadnya untuk mencari makan.

Tahap kecakapan ini terdapat pada kutipan berikut ini.

Sareng sampun tetep tekadipun makaten sirna sedhidhing manah dados
suka bingah sarta muji sukur ing Pangeran, sebab sampun linuwar saking
prihatos. Dereng wiwit nyambut damel raosing manah kados sampun
kenging ketemtokaken badhe tuwuk nedha. Mboten dangu piyambakipun
saged tilem kepati.

(Serat Panutan, 1980:  60)

‘Setelah sudah tetap tekadnya demikian, hilanglah kesedihan, hatinya
berubah menjadi senang dan bersukur kepada Tuhan, sebab terlepas dari
prihatin. Belum mulai bekerja tetapi rasa hati sudah dapat memastikan
akan dapat makan kenyang. Tidak lama kemudian ia dapat tidur pulas.’

Tahap utama pada tranformasi ini ditandai ketika bertemunya Mbok

Singadrana dengan Suramenggala. Mbok Singadrana ditawari pekerjaan sebagai

penumbuk padi. Kemudian Mbok Singadrana menerima pekerjaan tersebut

dengan sengan hati. Tahap utama dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini.
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“Oh, lah, ing ngriki mboten onten padamelan ingkang pantes kangge si
Adhi. Ontenipun namung padamelan anggentang. Dene epahane ing
dalem sapocong kalih sen, angsal nedha tuwuk sadinten sepisan, kinang
sakenyeh. Liya niku oleh bagean menir lan bekatul sapaweweh kula.
Kepripun, Dhi? Napa dika purun nglampahi?”
“Inggih purun.”
Comblok”!”
“Kula.”

(Serat Panutan, 1980: 61)

“Aduh, di sini tak ada pekerjaan yang pantas bagi adik. Adanaya pekerjaan
menumbuk padi. Perkara upahnya dalam tiap ikat dua sen, makan kenyang
sekali sehari, makan sirih sekali. Lain daripada itu mendapat bagian
meniran, dan bekatul sepemberian saya. Bagaimana dik? Apa adik mau
mengerjakan?”
“Ya, mau.”
“Gomblok!”
“Ya.”

Pada tahap kegemilangan pada tranformasi ditandai dengan peristiwa

berhasilnya Mbok Singadrana mendapatkan pekerjaan. Sejak mendapatkan

pekerjaan di rumah Suramenggala, kebutuhan Mbok Singadrana menjadi

tercukupi. Setiap hari Mbok Singadrana dapat mengumpulkan uang karena untuk

makan sehari-hari ditanggung Suramenggala. Hal tersebut terdapat dalam kutipan

berikut ini.

Nalika semanten panggesanganipun Embok Singdrana sampun radi
mayar, sanajan nyambut damel rekaos nanging nedha sadintenipun
mboten kekirangan, arta berahan awis-awis kangge lajeng dipunsimpen
ing celengan bumbung. Ing wektu mboten nyambut damel sanesipun kados
dene wonten griyanipun piyambak, nyapu latar, pawon, mamasuh,
ngasah-ngashi piring, bebenah ngopeni samukawis ingkang pating
klendhang gumlethak saenggon-enggon.

(Serat Panutan, 1980: 63)

‘Pada waktu itu hidup mbok Singadrana sudah agak enak, walaupun
bekerja keras tetapi makan sehari-harinya, tidak kekurangan, upah
berburuh jarang dipakai dan ditabung. Di waktu senggang (tidak ada
pekerjaan menumbuk padi), dia membantu pekerjaan lainnya seperti di
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rumahnya sendiri, menyapu lantai, pekarangan dapur, mencuci, mencuci
piring, berbenah merawat sebarang yang tergeletak di mana-mana.’

Situasi akhir pada skema aktan 1 ditandai dengan diterimanya Mbok

Singadrana di rumah Suramenggala. Suramenggala beserta istrinya mempercayai

Mbok Suramenggala untuk bekerja dan merawat semua perabot rumah

Suramenggala. Situasi akhir terdapat dalam kutipan berikut.

Lami-lami Suramrnggala jaler estri langkung pitados lan tresna,
panganggepipun kados dhateng sedherek estri piyambak, kawenangaken
nyumerepi sadaya barang gegedhahipun salebeting griya.

(Serat Panutan, 1980: 63)

‘Lama-lama Suramenggala suami istri lebih percaya dan lebih senang
padanya, nggapannya seperti terhadap saudara sendiri, diberi keleluasan
mengetahui segala miliknya di dalam rumah. ‘

4.1.2 Aktan 2
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Pada situasi awal terjadi ketika Bauwijaya memberikan hutang kepada

Mbok Singadrana untuk membiayai pemakaman suaminya. Sawah Mbok

Singdrana digadaikan sebagai jaminan hutangnya. Dari situlah keinginan

Bauwijaya memiliki sawah Mbok Singadrana. Hal ini seperti pada kutipan berikut

ini.

Wiwit nalika ajalipun Singadrana ngantos sedhekah ngawandasa dinten,
ingkang estri gadhah sambutan tigang dasa rupiyah kangge
pangupakaraning mayit, nunten nggantosaken sabinipun salupit dhateng
tangganipun awasta Bauwijaya, janji menawi salebetipun sataun mboten
katebus, sabin tetep dados gadhahanipun ingkang anggantos. Embok
Singadrana mboten ngangeti awrating janni mekaten punika, sebab wektu
samanten panuju kesulak betah ngangge arta.

(Serat Panutan, 1980: 58-59)

‘Mulai waktu ajal Singadrana sampai selamatan empat puluh harinya, istri
Singadrana mempunyai hutang tiga puluh rupiah guna penguburan mayat,
lalu ia menggadaikan sawahnya yang salumpit itu kepada tetangganya
bernama Bauwijaya dengan janji kalau dalam waktu satu tahun tidak
dilunasi, sawah tetap menjadi milik penggadai, Mbok Singadrana tidak
menyadari beratnya perjanjian itu, sebab waktu itu terdesak keperluan
uang.’

Tahap kecakapan pada transformasi ini terjadi ketika Bauwijaya mulai

merencanakan untuk dapat memiliki sawah Mbok Singadrana. Ia datang ke rumah

Mbok Singadrana tepat setahun masa peminjaman berakhir. Hal tersebut terdapat

pada kutipan berikut ini.

Gentos cariyos, salaminipun Bauwijaya nyambutaken arta dhateng mBok
Singadrana tansah dipunenget-enget kemawon, sareng sampun dumugi
ing dinten jangkepipun sataun, medal angen-angenipun mboten sae, nedya
nindakaken siya ngangkah supados sabinipun mBok Singadrana tetep
kadarbe ing piyambakipun, ing batos makaten:
“Bakda mahrib mengke sore genepe sataun enggone mBok Singadrana
utang dhuwit marang aku, kasebut ing layang tandha tangan, yen dheweke
ora nyaur sajroning sataun, sawahe tetep dadi duwekku.

(Serat Panutan, 1980: 63)
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‘Ganti cerita, selama Bauwijaya meminjamkan uang kepada mbok
Singadrana selalu teringat saja, setelah sampai batas waktunya cukup satu
tahun, keluar pemikiran yang tidak sehat, ingin memaksa mbok
Singadrana agar sawah mbok Singadrana tetap menjadi miliknya, dalam
hatinya ia merencanakan, “Habis Magrib nanti sore lengkap satu tahun
mBok Singadrana pinjam uang dariku, yang disebut dalam surat yang
ditandai-tangani, kalau tidak melunasi hutangnya dalam setahun,
sawahnya tetap jadi milikku.’

Tahap utama pada transformasi ini ditandai ketika Pak Lurah dan

Suramenggala menyarankan agar Bauwijaya dan Mbok Singadrana berdamai.

Namun Bauwijaya menyalahkan Mbok Singadrana karena tidak membayar hutang

sesuai perjanjian. Hal tersebut terdapat dalam kutipan berikut ini.

Pangagenging dhusun nerangaken kalepatanipun Embok Singadrana
anggenipun badhe nebus sabin, sampum kasep, nanging sabab saweg
sadalu, Lurah saka pratikel, tiyang kalih supados rerukunan, sami ugi
kalayan pamanggihipun Ki Suramenggala, kaseping wektu sadalu Embok
Singadrana cekap anyukanana pituwas dhateng Bauwijaya saringgit.
Bauwijaya kekah pikajengipun, mboten kenging kaendhakaken…

(Serat Panutan, 1980: 67)

‘Pembesar desa menerangkan kesalahan mBok Singdrana menebus
sawahnya, sudah terlambat, tetapi baru satu malam, pak lurah memberi
saran agar dua orang itu berdamai saja, sama pendapat Ki Suramenggala,
keterlambatan satu malam cukup diberi ganti rugi satu ringgit oleh mBok
Singadrana kepada Bauwijaya, Bauwijaya kukuh dalam pendiriannya,
tidak dapat dibelokkan…’

Tahap kegemilangan pada transformasi ditandai dengan keberhasilan

Bauwijaya untuk mendapatkan sawah Mbok Singadrana. Keadaan Mbok

Singadrana sebagai seorang wanita janda, membuat Bauwijaya merasa bersikap

sewenang-wenang. Suramenggala dan Pak Lurah berusaha mendamaikan mereka,

tetapi Bauwijaya tetap berhasil memenangkan perdebatan. Hal tersebut terdapat

dalam kutipan berikut ini.
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Wicantenipun Bauwijaya, “Ajeng randha ajeng mboten, preduli
napa.tangga inggih tangga, rembug dhuwit enggih dhuwit empun dicarub
mawon…
…
Kakang Bauwijaya, dika empun kalentu tampi, anginten yen kula ngiloni
Embok Singadrana. Anggen kula aken rerukunan inggih netepi kewajiban,
murih raharjaning desa, empun nganti onten pasulayan. Dene mboten
purun karukunake enggih empun, sawah tetep duwek dika. Embok
Singadrana kudu narima kawon, ilang sawahe.

(Serat Panutan, 1980:  67)

‘Ujar Bauwijaya, “Biar janda biar tidak, perdul iapa, tetangga ya tetangga,
soal uang ya soal uang, jangan dicampur aduk saja…’
…
‘Kakang Bauwijaya, anda jangan salah terima, mengira saya memihak
mbok Singadrana. Saya menyuruh kalian berdamai itu juga menjalankan
kewajiban, untuk ketentraman desa, jangan sampai ada percekcokan.
Dalam hal tidak mau didamaikan ya sudah, sawah tetap punya anda.
Embok Singadrana harus menerima kalah, kehilangan sawah.’

Situasi akhir pada skema aktan 2 terjadi pada peristiwa pulangnya Mbok

Singadrana ke tempat Suramenggala. Mbok Singadrana sedih hatinya karena

sawah telah jatuh ke tangan Bauwijaya. Mbok Singadrana mengembalikan uang

pinjaman kepada Suramenggala yang seharusnya digunakan untuk menebus

sawahnya. Situasi akhir ini dapat dilihat dalam kutipan berikut ini.

Lajeng bibar. Wangsulipun Embok Singadrana kalayan susah ing manah
lajeng manggihi Suramenggala, anyariosaken karampunganing prakawis
kaliyan ngulungaken arta ingkang kalih ringgit, sebab mboten estu kangge
nebus sabin.

(Serat Panutan, 1980: 67)

‘Lalu bubar. Mbok Singadrana pulang dengan hati yang susah lalu

menemui Suramenggala, menceritakan keputusan perkara sambil

mengembalikan uang dua ringgit, sebab tak jadi dipakai menebus sawah.’
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4.1.3 Aktan 3

Situasi awal pada skema aktan 3 dimulai ketika mbok Singadrana

kehilangan sawahnya, ia tidak ingin terlarut dalam kesedihan. Mbok Singadrana

juga mempunyai seorang anak yang membutuhkan sandang dan pangan. Dari

situlah timbul keinginan Mbok Singadrana agar rajin bekerja untuk merubah

keadaan menjadi lebih baik. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut ini.

Luput banget enggonku miduwang marang barang darbekku kang wis
kabanjur uwal saka genggamanku sanajan banget olehku nelangsa, tuwas
ngrusak awak anggeringake pikir mangsa balia. Luwih prayoga aku
tementemen nyenyuwun ing Gusti Kang Maha Luhur lan taberi nyambut
gawe, mbo manawa lawas-lawas katutugan duwe sawah maneh ngungkuli
sawahku kang wis ilang.”

(Serat Panutan, 1980: 69)

‘Salah sekali saya ini menyesali barang yang sudah lepas dari
genggamanku. Walaupun besar bagaimana penyesalan saya, itu tidak
hanya merusak badan dan menyakitkan pikiran, toh barang tak akan
kembali. Lebih baik aku benar-benar memohon kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa dan rajin bekerja, barangkali lama kelamaan saya dapat beli sawah
lagi melebihi yang sudah hilang.”
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Tahap kecakapan pada tranformasi ini terjadi ketika Mbok Singadrana

melaksanakan tekad untuk bekerja. Mbok Singadrana mulai beraktifitas seperti

biasanya membersihkan rumah dan pergi ke tempat Suramenggala untuk bekerja

menumbuk padi. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut.

Mboten antawis dangu kapireng swaraning sawung kluruk rame,
mratandhani manawi meh gagat rahina. Embok Singadrana medal ing
latar ningali mangetan sumirat badhe byar ebjing, lajeng kesah dhateng
lepen ngangsu tuwin reresik griya, pawon, mamasuh kados adatipun.
Sareng rampung, tumunten mangkat dhateng griyanipun Suramenggala
badhe berah anggentang.

(Serat Panutan, 1980: 69)

‘Tak lama kedengaran suara kokok ayam bersahut-sahutan ramai sekali,

menandakan bahwa sudah fajar menyingsing. Mbok Singadrana keluar

dari halaman rumah, melihat ke timur tampaknya datang fajar pagi, terus

pergi ke kali ngangsu dan membersihkan rumah, dapur, berbenah seperti

lazimnya. Setelah sudah selesai, terus pergi ke rumah Suramenggala mau

buruh menumbuk padi.’

Tahap utama pada transformasi ini terjadi  ketika Mbok Singadrana

dibantu Dapa untuk melakukan rutinitas sehari-hari. Sikap Dapa sangat terampil,

ringan tangan dan cekatan. Hal tersebut seperti terdapat pada kutipan sebagai

berikut.

Enjingipun Embok Randha nyambut damel malih kados adatipun. Dapa
ngrencangi ngiseni kendhi ing pancuran, ngedalaken kajeng ing latar
tuwin nyapu jogan. Sareng sampun rampung padamelan ing griya, nunten
kesah berah anggentang … Tandangipun prigel acukat katingal badhe
saged dhateng nyambu damel entheng bokongipun, sakedhap-sakedhap
lumajeng anggusah ayam ingkang nucuki gabah ing memean pantun.

(Serat Panutan, 1980: 72)

‘Pagi harinya mbok Janda bekerja lagi seperti biasa. Dapa membantu
mengisi kendi di pancuran, mengeluarkan kau untuk di jemur di
pekarangan dan menyapu lantai. Setelah selesai pekerjaan di rumah, lalu
pergi memburuh menumbuk padi… ‘Tindakannya trampil dan cekatan
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kelihatan akan pandai bekerja, ringan tangan, sebentar-sebentar lari
menghalu ayam yang makan gabah di jemuran padi.’

Tahap kegemilangan pada transformasi terjadi keberhasilan Mbok

Singadrana untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Mbok Singadrana dapat

membeli sawah sepetak dan berhasil mengolah sawah. Hasil olahan sawah

dijadikan modal untuk membeli hewan ternak. Hal tersebut terdapat dalam

kutipan sebagai berikut.

Artanipun tigang dasa rupiyah dipunulur-ulur kangge pawitan, ingkang
salangkaung rupiyah katumbasaken sabin saoyod pikantuk tigang irig,
lajeng kapalihaken dhateng iyang tani tangganipun. Dumugi mangsa
panen, nampi pantun palihan nem anggi, kasade ing wektu pailan pajeng
mitung rupiyah. Dados salebetipun satengah taun artanipun mbok Randha
sampun kawan dasa kalih rupiyah, lajeng kasewakaken sabin malih angsal
sabau langkung sairing, dene kakantunipun arta pawitan ingkangkalih
ringgit katumbasaken menda angsal kalih, dipuntitipaken janji malih
anakipun.

(Serat Panutan, 1980: 69)

‘Uang tiga puluh rupiah diulur-ulur guna modal, yang dua puluh lima

rupiah, dibelikan sawah satu oyod dapat tiga iring lalu diparokan

penggarapannya kepada tetangganya. Pada waktu panen, menerima padi

parohan enam anggi, dijual pada pailan laku tujuh rupiah tiap angginya,

jadi dalam setengah tahun uang mbok janda sudah empat puluh dua rupiah,

lantas disewakan sawah lagi dapat sebau ambah seirig, uang sisa modalnya

tinggal dua ringgit dibelikan kambing dapat dua ekor, dititipkan dengan

perjanjian paroan anaknya.’

Situasi akhir pada skema aktan 3 ditandai dengan kehidupan mbok

Singadrana yang semakin kaya terbukti ketika dia dapat mengumpulkan modal

seperti hewan ternak. Semua kebutuhan Singadrana dan Dapa ditanggung oleh

Suramenggala. Hal tersebut terdapat dalam kutipan sebagai berikut.



35

Sarehning sadaya kabetahanipun kasanggi dening Suramenggala, dados
tangkar-tumangkaring arta papajengan pantun kaliyan menda wetah,
lami-lami ngalumpuk kathah anjalari sugihipun.

(Serat Panutan, 1980: 69)

‘Karena segala kebutuhan ditanggung Suramenggala, sehingga kembang
biaknya kambing dan penjualan padi utuh, lama-lama berkumpul menjadi
banyak, menyebabkan ia menjadi kaya.’

4.1.4 Aktan 4

Situasi awal pada skema aktan 4 terjadi ketika Dapa melihat ibunya sedih

karena kehilangan sawah yang dimilikinya. Dapa merasa iba dengan keadaan

ibunya. Ia dinasehati oleh ibunya agar menurut dan dapat membantu pekerjaan

Mbok Singadrana. Hal tersebut terdapat dalam kutipan berikut  ini.

… Dapa tumengga ningali biyungipun saweg nangis lajeng taken,
“Dene nangis, Yung. Lala, Yung?
“Ora lara, nanging biyung sedhih.”
“Nek sedhih, tambane apa, Yung?”
“Tambane : kowe enggala gedhe, miturut, bisa ngrewangi luru sandhang
pangan, besuk yen tuwa kena dakngengeri. Karo biynng singgemati, ya,
ngger.”
“Iya.”

(Serat Panutan, 1980:  65)
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… Dapa mendungak melihat maknya sedang menangis terus bertanya,
“Kok nangis mak?”
“Tidak nak, tapi emak sedih.”
“Kalau sedih apa obatnya mak?”
“Obatnya : lekaslah engkau menjadi besar, menutrut, dan dapat membantu
emak mencari sandang pangan, nanti kalau tua aku dapat ikut. Sama emak
yang sayang ya nak.”
“Iya mak.”

Tahap kecakapan pada transformasi ini terjadi ketika Dapa mematuhi

nasehat dan bersedia membantu Mbok Singadrana. Dapa membantu rutinitas yang

biasa dilakukan oleh Mbok Singadrana. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut

ini.

…Dapa membantu mengisi kendi di pancuran, mengeluarkan kau untuk di
jemur di pekarangan dan menyapu lantai. Setelah selesai pekerjaan di
rumah, lalu pergi memburuh menumbuk padi …

(Serat Panutan, 1980: 72)

‘…Dapa membantu mengisi kendi di pancuran, mengeluarkan kau untuk
di jemur di pekarangan dan menyapu lantai. Setelah selesai pekerjaan di
rumah, lalu pergi memburuh menumbuk padi…’

Tahap utama pada tranformasi ini ditandai dengan usaha Dapa membantu

ibunya. Dapa memiliki sifat hemat dan tidak suka membeli barang yang tidak

berguna. Tahap ini terdapat pada kutipan berikut.

Saben dinten akekinthil biyungipun berah nyambut damel ing griyanipun
Suramenggala. Watekipun Dapa gemi dhateng arta, mboten nate purun
jajan utawi tumbas dodolanan ingkang mboten migunani.

(Serat Panutan, 1980:  72)

‘tiap hari ikut ibunya buruh bekerja di rumah Suramenggala. Watak Dapa

hemat perkara uang, tidak mau membeli jajan atau membeli mainan yang

tidak berguna. ‘
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Tahap kegemilangan pada transformasi ini dapat dilihat pada

keberhasilan Dapa mengumpulkan harta benda dari hasil membantu pekerjaan

ibunya. Hasil tabungannya tersebut digunakan untuk membeli hewan ternak. Hal

tersebut terdapat dalam kutipan berikut ini.

Sareng celenganipun radi kathah, dipunbobok katumbasaken babaon
setunggail saweg, saweg kalih tengah taun babon tumangkar dados
kathah, anakipun kasade artanipun katumbasaken menda.

(Serat Panutan, 1980: 73)

‘Setelah tabungannya sudah agak banyak, dipecah dibelikan babon seekor,

baru satu tahun setengah sudah membiakkan jadi banyak, anaknya dijual

untuk membeli kambing.’

Situasi akhir pada skema aktan 4 ditandai keberhasilan Dapa menjadi

orang yang kaya. Mbok Singadrana ikut merasa senang karena Dapa dapat

mengubah nasib dari seorang yang miskin menjadi orang kaya. Akhirnya Dapa

dan mbok Singadrana dikenal dengan orang kaya di desanya. Hal tersebut terdapat

dalam kutipan berikut ini.

Kala semanten kasugihanipun mbok Singadrana sampun misuwur ing
manca dhusun. Gadhah arta sugih pantun, rajakayanipun kathah.
Limrahipun tiyang sami nyebut: Randha sugih, utawi,: Dapa sugih.

(Serat Panutan, 1980: 79)

‘Pada waktu itu kekayaan mbok Singadranan sudah terkenal di lain desa.

Punya uang, punya padi, ternaknya banyak. Biasanya orang banyak

menyebut : Janda kaya atau Dapa kaya.’
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4.1.5 Aktan 5

Situasi awal pada skema aktan 5 ditandai dengan peristiwa ketika Dapa

dijadikan seorang penggembala oleh Suramenggala. Sejak saat itu Suramenggala

menjanjikan akan diberi seekor kerbau. Keinginan Dapa untuk mendapatkan

untuk memiliki kerbau sangat bersar. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut

ini.

Sasampunipun Dapa umur sadasa taun, kadadosaken pangonipun Ki
Suramenggala angon maesa sarakit, janji salebetipun kalih taun badhe
dipunsukani gudel satunggil, sandhang kaliyan tandhan pikantuk. Pun
Dapa anglampahi kanthi bingahing manah, awit gadhah pangajeng-ajeng
badhe tampi ganjaran gudel. Biyungipun inggih rujuk supados anakipun
gadhah padamelan ingkang temtu minangka panyegah anggenipun remen
dolan tuwin ngiriras nyinau mularasa kewan rajakaya.

(Serat Panutan, 1980: 75)

‘Setelah Dapa umur sepuluh tahun, dijadikan gembala Ki Suramenggala,
menggembala kerbau sepasang, dijanjikan dalam waktu dua tahun akan
diberi anak kerbau seekor. Sandang pangan dapa. Dapa menjalankan
dengan senang hati, sebab mempunyai harapan akan menerima hadiah
anak kerbau, ibunya juga setuju agar anaknya mempunyai pekerjaan
tertentu sebagai penghalang kesenangannya main sambil belajar
memelihara ternak hewan.’

Keinginan
untuk memiliki

kerbau
(pengirim)

Kerbau

(objek)

Dapa

(pengirim)

Rajin, ulet, dan

telaten

(penolong)

Dapa

(subjek)

Ø

(penentang)
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Tahap kecakapan pada transformasi ini ditandai dengan usaha Dapa

menjadi seorang penggembala untuk mendapatkan  kerbau dari Suramenggala.

Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut ini.

Ing wanci byar enjing Dapa kesah ucul anggiring maesa dhateng tegil
pangenan, keprenahanken ing panggenan ingkang rumputipun ketel sarta
iyem, dumugi srengnge mempeng kalirigaken, maesa kauger ing buritan,
lajeng ngresiki kandhang nyoroki talethong dipunkalempakaken ing
panggenan kiwa.

(Serat Panutan, 1980: 75)

‘Waktu fajar menyingsing Dapa pergi menggiring kerbau ke tegal
penggembalaan, ditempatkan di tempat yang tebal rumputnya, sampai
matahari bersinar penuh, terus digiring pulangdi tambat di belakang. Terus
membersihkan kandang, mengumpulkan kotoran dimasukkan lobang yang
agak tersembunyi.’

Tahap utama pada transformasi ini terjadi ketika Dapa menjadi seorang

penggembala, ia sangat rajin, ulet, dan telaten sehingga kerbau yang

digembalanya menjadi gemuk dan bersih. Suramenggala senang melihat keadaan

seperti itu. Hal tersebut sesuai dengan kutipan berikut.

Sasampunipun radi eyub, ngarit rumput sapikantukipun, dipunbunteli.
Sampun lirig kabegta wangsul dipuntumpangaken ing gigir maesa badhe
kapakaken manawi sampun wonten kandhang. Ki Suramenggala
manahipun salangkung bingah ningali maesanipun lema-lema sarta
kalimis, sabab pangonipun gumatos, sregep angguyang tuwin ngaritaken.

(Serat Panutan, 1980: 75)

‘Sesudah agak teduh, mengarit rumput sedapatnya, lalu dibungkus. Pada
waktu menggiring pulang bungkusan ditumpangkan di atas punggung
kerbau untuk diberikan kalau sudah di kandang. Ki Suramenggala sangat
senang melihat kerbaunya gemuk-gemuk serta bersih-bersih, sebab
gembalanya sangat sayang, rajin memandikan dan mencarikan rumput.’

Tahap kegemilangan pada transformasi ini terjadi ketika sudah dua tahun

berjalan, Dapa diajak ke pasar hewan. Suramenggala membelikan seekor kerbau

untuk Dapa. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut.
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Sareng jangkep kalih taun anggenipun Dapa  dados pangon, ing
satunggaling dinten pekenan, Dapa kaajak dhateng peken kewan,
dipuntumbasaken gudel estri satunggal regi tigang dasa rupiyah minangka
epahan anggenipun angen maesa. Pun Dapa bingah sanget, saya sregep
saha gumatos dhateng maesanipun.

(Serat Panutan, 1980:  76)

‘Setelah genap dua tahun Dapa menjadi gembala, pada suatu hari pasaran,
Dapa diajak ke pekan hewan, dibelikan anak kerbau betina seekor
berharga tiga puluh rupiah sebagai upah menggembala kerbau. Dapa
sangat gembira, tambah rajin dan sayangnya kepada kerbaunya.’

Situasi akhir pada skema aktan 5 terjadi ketika Dapa sudah mendapat

kerbau dari Suramenggala. Ia menambah lagi seekor kerbau dari hasil

tabungannya.  Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut.

Nuju mirah regining rajakaya maesa, celenganipun kabobok sampun
ngalempak salangkung rupiyah, nunten kangge tumbas gudel angsal
satunggal, sapunika Dapa gadhah gdel kalih, manda lan ayamipun katha.

(Serat Panutan, 1980: 76)

Sewaktu harga kerbau murah, tabungan Dapa dipecah terkumpul dua
puluh lima rupiah, lalu dibelikan anak kerbau dapat seekor sekarang dia
mempunyai anak kerbau dua ekor, kambing dan ayamnya yang banyak.

4.1.6 Aktan 6

Keinginan agar
anak-anaknya
menjadi patuh

(pengirim)

Anak-anak

Suramenggala

(objek)

Suramenggala

(penerima)

Ø

(penolong)

Suramenggala

(subjek)

Ø

(penentang)
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Situasi awal pada skema aktan 6 dimulai ketika Suramenggala melihat

tingkah laku Dapa yang sangat menyenangkan. Suramenggala kagum dengan cara

mbok Singadrana mendidik anaknya. Peristiwa itu membuat Suramenggala

menginginkan anaknya mejadi patuh. Hal tersebut seperti pada kutipan berikut.

Watek lan solah tingkahipun Dapa adhemenaken sanget, saweg umur
sangang taun sampun prigel nyambut damel, kadunungan watek sabar,
titi, temen, sarta gathekan. Suramenggala tresna sanget ing piyambakipun,
ngalem dhateng Embok Singadrana saged amumung anak.

(Serat Panutan, 1980: 73)

Watak dan solah tingkah Dapa sangat menyenangkan, baru umur sembilan

tahun sudah trampil bekerja, mempunyai watak sabar, titi, jujur dan ringan

kepala. Suramenggala sangat sayang kepadanya, memuji mbok Singadrana

mendidik anak.

Tahap kecakapan pada transformasi ditandai dengan usaha Suramenggala

dengan menasehati anak-anaknya. Suramenggala memberikan motivasi kepada

anaknya dengan mencontoh tingkah laku Dapa. Hal tersebut terdapat dalam

kutipan berikut.

Ki Suramenggala wicanten dhateng anak-anakipun, “Mara delengen,
saiki Dapa dadi bocah sugih. Ngendi ana bocah kang madhani dheweke,
ingatase sadinane racak mung nyeengi telu utawa patang sen … Apa kowe
ora padha kepingin kaya si Dapa? Mara etungen dhuwit kang dijajakake
lan kanggo tuku dolanan, menawa kocelengimesthi kasugihanmu
ngungkuli si Dapa, sebab dalem sedina racake ora kurang limang sen.

(Serat Panutan, 1980: 76)

‘Ki Suramenggala berkata kepada anak-anaknya, “Coba lihat, sekarang

Dapa menjadi anak yang kaya raya. Mana ada anak yang menyamainya,

walaupun seharinya rata-rata hanya menabung tiga atau empat sen … Apa

kalian tidak ada yang ingin kaya seperti si Dapa? Coba hitunglah yuang

yang dibelanjakan untuk jajan dan beli mainan, kalau kalian tabung tentu
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kekayaan kaliyan akan melebihi kekayaan Dapa, sebab setiap harinya tidak

kurang dari lima sen.’

Tahap utama pada transformasi ditandai dengan peristiwa bersedianya

anak-anak untuk mematuhi permintaaan Suramenggala. Hal tersebut terdapat

dalam kutipan berikut.

Wiwit saiki wis ora dakwenehi dhuwit maneh saliyane sing bakal
kocelengi. Kepriye, apa kowe padha saguh nyelengi?”
Anak-anakipun sami mangsuli sagah, awit raosing manah langkung sae
nyelengi tinimbangi kaliyan mboten dipunsukani arta babar pisan.

Bapakipun wicanten malih, “Sukur, engger, yen kowe padha nurut. Wiwit
dina iki sadinane uga dakwenehi nglimang sen, besuk ing wekasaning taun
kabobok. Sapa kang celengane akeh dhewe dakganjar gudel siji.”

(Serat Panutan, 1980: 76)

‘Mulai sekarang kalian tidak saya beri uang selain yang kalian tabung.
Bagaimana, apa kalian sanggup menabung?”
Anak-anaknya menjawab sanggup, karena menurut pikirannya lebih baik
dari pada tidak diberi uang sama sekali.
Bapaknya berkata lagi, “Sukur, nak, kalau kalian kuberi lima sen masing-
masing, kelak pada akhir tahun di pecah. Siapa yang menabung paling
banyak akan kuberi hadiah seekor anak kerbau.”

Tahap kegemilangan pada transformasi terjadi ketika Suramenggala

berhasil mengarahkan sikap anak-anaknya menjadi patuh dan hemat. Hal tersebut

terdapat pada kutipan berikut.

Anak-anakipun Suramenggala katiga pisan mantuni anggening ngeceh-
ngeceh arta kados ingkang sampun, lajeng damel celengan saking
bumbung tigang eros gandheng dados setunggal, kapaku kaliyan saka
guru.

(Serat Panutan, 1980: 76)

‘Anak-anak Suramenggala ketiganya sembuh dari kebiasaan menghambur-

hamburkan uang seperti yang sudah-sudah, lalu membuat tabungan dari

bambu tiga ruas jadi satu, dipaku pada tiang utama.’
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Situasi akhir pada skema aktan 6 terjadi ketika Suramenggala beserta

istrinya merasa senang sekali dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena

anaknya telah sembuh dari sikap menghambur-hamburkan uang. Hal tersebut

terdapat dalam kutipan berikut.

…Nalika semanten, Suramenggala jaler estri manahipun sakalangkung
bingah kados manggih pendheman kancana saklapatabon, sebab ningali
anakipun ambangun turut, calon pikantuk bageyan kamulyan ing ing
donya ingkang linangkung. Nunten  sami muji sukur ing Pangeran
Ingkang Maha Agung lan suka panarimah dhateng Embok Singadrana
kaliyan Dapa, jalaran sagedipun mumulang anak makaten wau mendhet
tuladha saking piyambakipun.

(Serat Panutan, 1980: 77)

‘…Pada waktu itu, Suramenggala suami istri senang hatinya seperti

menemukan pendaman emas sebesar kelapa, sebab melihat anaknya mau

menurut, bakal memperoleh bagian kebahagiaan di dunia ini. Lalu

memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan

berterima kasih kepada mbok Singadrana dan Dapa karena dapatnya

mendidik anak-anak dengan itu mencontoh dia.’

4.1.7 Aktan 7

Keinginan untuk
menikahkan

Dapa
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Ø
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Dapa

(objek)

Ø

(penerima)



44

Situasi awal pada skema aktan 7 ditandai dengan keinginan Mbok

Singadrana agar anaknya segera berumah tangga.kehidupan Mbok Singadrana

sudah tidak kekurangan sandang dan pangan. Hal tersebut terdapat dalam kutipan

sebagai berikut.

Mbok Randha sampum ayem, sebab mboten kekirangan sandhang tedha,
anakipun sempulur gumatos dhateng tiyang sepuh. Kantun saprakawis
ingkang tansah dados manah, inggih punika anggenipun kepengin
nyawang anakipunemah-emah dereng kasembadan, ing batos raos sanget
kumacelu dipunlandosi anak mantu.

(Serat Panutan, 1980: 79)

‘Mbok Janda sudah tenang, sebab sudah tidak kekurangan sandang
pangan, anaknya selalu sayang kepada orang tua. Kurang satu hal yang
masih menjadi ganjalan hati, iyalah  ingin melihat anaknya berumah
tangga belum terlaksana, dalam hati sudah sangat ingin di layani anak
menantu. ‘

Tahap kecakapan pada transformasi terjadi ketika Mbok Singadrana

merayu Dapa agar segera menikah.  Mbok Singadrana dan Suramenggala

mengingatkan bahwa Dapa sudah cukup umur untuk hidup berumah tangga. Hal

tersebut terdapat dalam kutiapn berikut.

Sampun kaping pinten-pinten biyungipun tuwin Suramenggala jaler estri
angrerimuk murih puruna anglampahi emah-emah, awit ingatasipun lare
dhusun umur pitulas taun sampun pantes sinau gegrriya piyambak,
punapa malih tumprapipun lare wekel taberi lan mbeoten kekirangan,
saya mungguh sanget upami puruna emah-emah. Kajawi saking punika,
mumpung taksih katenggen tiyang spuh wonten ingkang tetulung
ngiguhaken meneawi wonten lampah ingkang mboten prayogi.

(Serat Panutan, 1980: 79)

‘Sudah beberapa kali emaknya dan Suramenggala suami istri membujuk
agar mau berumah tangga, sebab sebagai anak desa berumur tujuh belas
tahun sudah sepantasnya belajar berumah tangga sendiri, apalagi bagi anak
yang tekun, rajin, dan tidak kekurangan, lebih tepat lagi kalau mau
berumah tangga. Lain daripada itu, mumpung masih ditunggui orang ua
ada yang ikut mengatur kalau ada langkah yang kurang benar.’
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Tahap utama pada transformasi terjadi ketika Dapa tidak terbujuk oleh

rayuan Mbok Singadrana dan Suramenggala untuk segera menikah. Dapa

mempunyai alasan sendiri untuk tidak berumah tangga terlebih dahulu. Hal

tersebut terdapat dalam kutipan berikut.

Sakathahing pangrimuk mboten migunani. Dapa sanget wangkod mboten
purun nglampahi pakening biyung bab emah-emah, wangsulanipun
panjang angalur-alur mawi nerangakensababipun mboten purun.

(Serat Panutan, 1980: 80)
‘Semua rayuan dan bujukan tidak berguna. Dapa sangat sukar, tidak mau
menuruti perintah orang tua untuk berumah tangga, jawabnya panjang
ngelantur dengan menerangkan sebab musababnya tidak mau.’

Pada tahap utama Mbok Singadrana sebagai subjek telah gagal

mendapatkan objek karena Dapa tidak ingin berumah tangga terlebih dahulu. Jadi

dapat dikatakan bahwa hal ini tidak tejadi tahap kegemilangan.

4.1.8 Aktan 8

Situasi awal dalam aktan 8 dimulai dari cerita Dapa yang tertarik dengan

perilaku dan kecantikan Tentrem. Dapa sangat mengagumi Tentrem yang

Kecantikan dan
tingkah laku

Tentrem

(pengirim)

Tentrem

(objek)

Dapa

(penerima)

Mbok Suramenggala

(penolong)

Dapa

(subjek)

Ø

(penentang)
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mempunyai watak teliti dan berhati-hati. Situasi awal dapat dilihat pada kutipan

berikut.

Dapa manahipun kesengsem ningali warni lan solah tingkahipun lare estri
wau, ing batos makaten, “Opene marang pari sajatha iku dadi tityan kang
prelu banget ingatase kanggo nyumurupi watek open lan gemi. Sabar, titi
angati-ati bisa katitik saka pasemo lan solah tingkahe. Yen kabener bocah
kuwe besuk dadi tutungguling wong wadon mungguh ayune ora piraa,
nanging dheweke luwes, sumurup sarta rumeksa marang uripe, tandhane:
sing wis kalakon lumrahe wong derep ora mangkono, sok padha ngrebut
pari sing lemu-lemu lan ora kuwelan, prelune gampang olehe ngeneni,
oleh-olehane akeh.

(Serat Panutan, 1980: 82)
‘Dapa tertarik hatinya melihat rupa dan solah tingkah anak perempuan
tadi, dalam hati ia berkata, “Perhatiannya terhadap beberapa batang padi
dapat dijadikan pertanda penting untuk mengetahui watak perhatian dan
hemat. Watak teliti dan berhati-hati dapat dilihat dari roman muka dan
solah tingkah. Kalau tak salah anak itu kelak jadi mutiara di antara orang
perempuan, perkara ayu tidak seberapa tetapi ia luwes, mengetahui dan
menjaga hidupnya, tandanya: yang sudah-sudah cara orang memotong
padi tidak demikian, sering berebut padi yang subur dan tidak
menyangkut, jadi mudah memotongnya, pendapatnya banyak’

Tahap kecakapan pada transformasi ditandai ketika Dapa mencoba

mencari informasi tentang Tentrem. Ia mulai bertanya kepada Mbok

Suramenggala tentang semua hal yang berkaitan dengan Tentrem, terutama

tentang asal keluarganya. Hal tersebut terdapat dalam kutipan sebagai berikut.

Sasampunipun angangen-angen makaten, lajeng kesah nyaketi mbok
Suramenggala pinuju linggih ngaub ing gubug, nekakaken lare estri wau
sinten nama griyanipun, ingkang gadhah anak tuwin kalakuwanipun
tiyang sepuhipun.

(Serat Panutan, 1980: 83)

‘Sesudah berangan-angan begitu, terus pergi mendekati Mbok
Suramenggala yang sedang duduk bernaung di dangau, menanyakan
tentang anak tadi, siapa namanya dan dimana rumahnya, yang punya anak
dan kelakuan orang tuanya.’
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Tahap utama dalam transformasi terjadi ketika Dapa berhasil mendapatkan

informasi tentang hal yang berkaitan dengan Tentrem dan asal keluarganya. Dapa

mulai mengamati tingkah laku Tentrem dan menemani ketika memotong padi. Hal

tersebut terdapat pada kutipan berikut.

Lajeng kesah nenggani tiyang derep malih, mripatipun tansah mancer ing
prenahipun Tentrem, ningali anggenipun derep saking katebihan.

(Serat Panutan, 1980: 84)
Terus pergi lagi menunggui orang potong padi, matanya selalu diarahkan
ke tempat Tentrem, memperhatikan caranya memotong padi dari
kejauhan.’

Tahap kegemilangan pada transformasi ditandai keberhasilan Dapa dan

Mbok Suramenggala datang ke rumah Mbok Darmadrana untuk menanyakan anak

Tentrem. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut.

Dhatengipun Suramenggala lan mBok Singadrana badhe prelu nakekaken
anakipun estri.

(Serat Panutan, 1980: 86)
Kedatangan Suramenggala dan mBok Singadrana mau perlu menanyakan
anak gadisnya.

Situasi akhir pada skema aktan 8 ini terjadi ketika Mbok Darmadrana

menerima Dapa sebagai calon mantu. Mbok Darmadrana sudah berharap agar

Dapa dapat menikah dengan Tentrem. Situasi akhir ini terdapat pada kutipan

berikut.

Manahipun sakalangkung bingah saha muji sukur ing Pangeran, mugi-
mugi kaleksanan kados dene pangraitanipun. Mangka saestunipun
Darmadrana jaler estri sampun dangu anggene nyenyuwun dhateng
ingkang maha luhur kepengin gadhah mantu pun Dapa, ing samangke
badhe kasembadan panyuwunipun, raosing manah kados pinaringan
nugraha ingkang langkung ageng.

(Serat Panutan, 1980: 86)
‘Hatinya sangat gembira serta memuji sukur kepada Tuhan, semoga
terlaksana seperti apa yang diidamkan. Padahal seseungghuhnya
Darmadrana suami istri sudah lama memohon kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa agar dikabulkan mempunyai menantu si Dapa, dan sekarang akan
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terkabul permohonannya, rasa hatinya seperti dapat anugerah dari Yang
Maha Agung.’

4.1.9 Aktan 9

Situasi awal pada skema aktan 9 ditandai dengan kehidupan Dapa yang

sudah cukup mapan. Kekayaan dan umur Dapa yang sudah pantas untuk berumah

tangga. Hal tersebut terdapat dalam kutipan sebagai berikut.

Ing wektu punika umuripun Dapa kalih dasa taun limampah, sampun
birahi, krekating manah sumedya emah-emah, kangge wragad tuwin kas
kayanipun sampun cekap, kantun ngentosi angsalipun lare ustri ingkang
badhe dados titimbanganipun.

(Serat Panutan, 1980: 82)
Pada waktu itu umur Dapa sudah dua puluh tahun berjalan, sudah berahi,
keinginan hatinya mau berumah tangga, untuk, biaya dan kekayaannya
sudah cukup, tinggal menunggu memperoleh anak perempuan yang akan
menjadi jodohnya.

Tahap kecakapan dalam transformasi dimulai ketika Dapa bertemu dengan

seorang perempuan yang bekerja di tempat Suramenggala. Dapa terpesona deng

keelokan yang dimiliki perempuan tersebut. Hal tersebut terdapat dalam kutipan

berikut ini.

Keinginan

Dapa untuk

menikah

(pengirim)

Mbok

Singadrana dan

Suramenggala

(penolong)

Dapa

(subjek)

Ø

(penentang)

Tentrem

(objek)

Dapa

(penerima)
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Dumadakan kados sampun pinasthi pinanggihan kaliyan lare estri badhe
jodhonipun, sareng piyambakipun ningali ing prenah padoning kothakan
sabin, ing ngriku wonten lare estri satunggal saweg derep, kinten umur
nembelas taun, warninipun sae, dedeg cekapan, kulit jene, ulat manis
semu sabar.

(Serat Panutan, 1980: 82)

‘Tiba-tiba seperti sudah ditakdirkan bertemu dengan anak perempuan yang
akan menjadi calon istrinya, ketika ia melihat ke arah sudut sawah, si situ
ada seorang anak perempuan yang sedang memotang padi, umur kurang
lebih enam belas tahun, rupanya baik, tingi kecukupan, kulit kuning,
roman manis dan sabar.’

Tahap utama dalam transformasi terjadi pada peristiwa datangnya Dapa

untuk melamar Tentrem. Pada peristiwa ini, Dapa didampingi oleh Mbok

Singadrana dan Suramenggala beserta istrinya. Hal tersebut terdapat dalam

kutipan sebagai berikut.

Wanci bakda maghrib tamunipun dhateng. Suramenggala jaler estri, mbok
Singadrana nggendhong angsal-angsal tetedhan warni-warni, sadaya
damelipun piyambak. Dapa ing wingking angrembat bawon tigang pocong
kaliyan uwos jawi tuwin ketos.

(Serat Panutan, 1980:  86-87)

‘Pada sehabis maghrib tamunya datang. Suramenggala suami istri, mbok
Singadrana menggendong bermacam-macam makanan, semua bikinan
sendiri. Dapa di belakang memikul bagian tiga ikat dengan beras jawa dan
beras ketan.’

Tahap kegemilangan pada transformasi terjadi ketika pihak keluarga

Tentrem menyambut kedatangan lamaran dari keluarga Dapa. Darmadrana

merestui hubungan antara Dapa dan Tentrem. Hal tersebut terdapat dalam kutipan

sebagai berikut.

Darmadrana jaler estri langkung jumurung saha sanget panarimahipun,
sudi ngukuh angraup anakipun estri. Nunten rerembagan nemtokaken
wektuning ijab kadhawahaken ing dinten Saptu Kliwon wulan Besar…

(Serat Panutan, 1980: 87)
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‘Darmadana suami istri sangat setuju dan sangat berterima kasih, mau
memungut anak gadisnya. Lalu mengadakan pembicaraan menentukan
waktu ijab dijatuhkan pada sabtu Kliwon bulan Besar…’

Situasi akhir pada skema aktan 9 ini ditandai menikahnya Dapa dan

Tentrem. Mereka hidup rukun, bahagia dan saling tolong menolong. Hal tersebut

terdapat pada kutipan sebagai berikut.

Suramenggala, mbok Singadrana, Darmadrana saha anak-anakipun sami
rukun, sanja-sinanjan, tulung-tinulungan. Manawi wonten ingkang sakit
utawi kasusahan enggal-enggal anggenipun tutuwi nedya tutulung bau lan
rembag saprelunipun, Kertareja minangka sadherek ingkang sepuh
piyambak dados pusering rembag. Awit saking guyub makaten, anjalari
kajen keringan, tiyang-tiyang sami ngilo ing piyambakipun.

(Serat Panutan, 1980: 88-89)
‘Suramenggala, mbok Singadrana, Darmadrana dan anak-anaknya semua
rukun, kunjung-berkunjung, tolong-menolong. Kalau ada yang sakit atau
kesusahan lekas-lekas mereka berkunjung dengan niat menolong bekerja
atau menyumbang pikiran seperlunya. Kertareja sebagai saudara yang
paling tua menjadi pusat perhatian. Karena rukun demikian, menyebabkan
mereka menjadi terhormat, orang-orang pada bercermin kepada mereka.’

4.1.10 Aktan 10

Keinginan

meminta

bantuan Dapa

(pengirim)

kemiskinan

(penolong)

Mbok

Bauwijaya

(subjek)

Ø

(penentang)

Bauwijaya

(objek)

Bauwijaya

beserta istrinya

(penerima)
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Situasi awal skema aktan 10 dimulai ketika keinginan Mbok Bauwijaya

untuk meminta bantuan Dapa. Ia ingin meminjam uang untuk modal berjualan

beras. Hal tersebut terdapat dalam kutipan sebagai berikut.

Anuju satunggaling dinten, Bauwijaya estri gadhah pirembag dhateng
ingkang jaler badhe nyambut arta utawi pantun dhateng Kertareja kangge
pawiyatan bakul uwos, griya lan pekarangipun kangge tanggelan. Manawi
mboten pikantuk nyambut, griya tuwin pakarangan wau badhe kasade
babar pisan ,temtu piyambakipun purun numbas, jalaran perlu ngelar
pakarangan

(Serat Panutan, 1980: 91)

‘Pada suatu hari mBok Bauwijaya punya usul kepada suaminya mau
pinjam uang atau padi pada Kertareja untuk modal mau jualan beras,
rumah dan pekarangan untuk tanggungan. Kalau tidak dapat utang, rumah
dan pekarangan mau dijual sama sekali, tentu ia mau beli, karena ingin
memperluas pekarangan.’

Tahap kecakapan dalam transformasi terjadi ketika pendapat Mbok

Bauwijaya disetujui oleh Bauwijaya. Ia memberikan dorongan untuk tetap

meminta bantuan Dapa. Hal tersebut terdapat pada kutipan sebagai berikut.

“Pakne, ampun kethahan sing dipikir, oleh mboten oleh nggih dijajal
dhisik, dene sarane wiwit saniki kudu gelem ngawon tembung sakecap.
Yen dika ewuh, mangke kula sing nembung.”
Ingkang jaler manut sapirembagipun ingkang estri, sumedya angepek-
epek dhateng Kertareja.

(Serat Panutan, 1980: 91-92)

“Pak jangan banyak yang dipikir, dapat tidak dapat ya coba dulu, dan
syaratnya mulai sekarang harus mau mengalah perkataan sepatah. Kalau
bapak enggan, biar saya saja yang meminta.”
Suaminya menurut akan pendapat istrinya, berniat minta belas kasihan
kepada Kertareja.

Tahap utama pada transformasi ditandai dengan usaha Bauwijaya beserta

istrinya mendatangi rumah Dapa. Bauwijaya dengan raut wajah yang berbelas
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kasihan bermaksud ingin minta bantuan kepada Dapa. Hal tesebut terdapat pada

kutipan sebagai berikut.

Wanci sonten Bauwijaya jaler estri sami sanja dhateng griyanipun
Kertawijaya mawi ngtingalaken susahe memelas. Ingkang gadhah griya
ngacarani methuk ing kori, lajeng kapapagaken linggih ing amben griya
wingking asemek gelaran pasir enggal. Sesegahanipun kathah lan ecea-
eca. Kertareja andhap asor sanget, anggenipun ngajeni kados dhateng
tiyang sepuhipun piyambak.

(Serat Panutan, 1980: 92)

‘Waktu sore Bauwijaya suami istri datang berkunjung ke rumah Kertareja
dengan memperlihatkan roman yang mohon belas kasihan. Yang punya
ramah mengacarai menjemput di pintu. Lalu dipersilahkan duduk di balai
rumah yang beralaskan tikar halus yang masih baru. Hidangan banyak dan
enak-enak. Kertareja sangat menghormat  cara menghormat, cara
menghormat seperti pada orang tuanya sendiri.’

Tahap kegemilangan Tahap kegemilangan pada transformasi ditandai

dengan terpenuhinya permintaan Bauwijaya untuk mendapatkan modal dari

Dapa.tahap kegemilangan ini seperti pada kutipan berikut.

Kertareja sumerep ing semu, welas dhateng Bauwijaya, wicantenipun,
“Panedha sampeyan kula sukani warni pantun kawan anggi, anut regi
peken sapunika pangaos salangkung rupiyah, mboten mawi sareman,
cepengan inggih mboten, kula sampun pitados ing sampeyan.

(Serat Panutan, 1980: 94)

‘Kertareja tahu gelagat, iba kepada Bauwijaya, ujarnya, “Permintaan anda
dapat saya beri modal berupa padi sebanyak empat anggi menurut harga
pesanan sekarang berharga dua puluh lima rupiah, tidak pakai anakan,
tanggungan juga tidak, saya sudah percaya kepada anda.‘

Situasi akhir ini ditandai dengan keberhasilan Bauwijaya menjadi seorang

pedagang beras dan hidup kecukupan. Akhirnya Bauwijaya bersikap rendah hati

dan menghormati antar sesama. Situasi akhir ini dapat dilihat seperti terdapat

dalam kutipan berikut.
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Sarehning Bauwijaya mantuni awatak angkuh ambek sumakehan, purun
andhap asor ngjeni dhateng sasami, lami-lami sugih mitra lan
kawanuhan, sadeya laris, kathah bakul uwos alit-alitan sami remen kilak
piyambakipun, sanajan mboten dados sugih, nanging mayar
panggesanganipun.

(Serat Panutan, 1980:  95)

‘Karena Bauwijaya sembuh dari watak angkuh dan sombong, mau
merendah diri dan menghormati sesama, lama-lama banyak kawan dan
kenalan, jualannya laris, banyak pedagang beras kecil-kecilan pada senang
kulak padanya, walaupun tidak menjadi kaya, tetapi mudah
penghidupannya.’

4.2 Korelasi Skema Aktan dan Struktur Fungsional pada Serat Panutan

Pada bagian ini akan menguraikan korelasi atau hubungan skema aktan

dan struktur fungsional pada cerita Serat Panutan yang ditulis oleh Mas

Prawirosudirjo. Masing-masing skema aktan dan struktur fungsional tersebut akan

dikorelasikan, sehingga dapat diketahui aktan utama yang menjadi struktur cerita

utama. Hasil analisis korelasi atau hubungan cerita Serat Panutan akan

dipaparkan sebagai berikut.

 Bagan korelasi 1

Aktan 1 berkorelasi dengan aktan 3 dan aktan 4, dimana aktan 1

menceritakan tentang keinginan Mbok Singadrana untuk mencari nafkah. Setelah

suaminya meninggal, Mbok Singadrana sedih. Sejak saat itu Mbok Singadrana

Aktan 1
Mbok

Singadrana
(Subjek)

Aktan 3
Mbok

Singadrana
(Subjek)

Aktan 4
Dapa

(Subjek)

korelasi
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mengalami kesulitan ekonomi. Mbok Singadrana berusaha untuk mencari

pekerjaan agar ia dapat memenuhi kebutuhannya. Akibat dari kesulitan ekonomi

itu, kehidupan Mbok Singadrana menjadi serba kesusahan. Adapun dalam aktan 3

menceritakan tentang keinginan Mbok Singadrana untuk merubah nasibnya

dengan cara bekerja dengan rajin, tekun, dan ulet. Keberhasilan Mbok Singadrana

dibantu oleh Suramenggala. Aktan 4 menceritakan tentang keinginan Dapa untuk

merubah nasib dengan mematuhi pesan Mbok Singadrana dan rajin bekerja serta

hidup hemat. Dapa berniat akan membantu Mbok Singadrana untuk mencari

nafkah atau harta. Sampai pada akhirnya Dapa  dapat mengumpulkan harta karena

hemat, rajin bekerja, dan jujur.

 Bagan korelasi 2

Aktan 2 berkorelasi dengan aktan 10, dimana aktan 2 menceritakan

tentang keinginan Bauwijaya untuk memiliki sawah Mbok Singadrana. Pada

akhirnya sawah mbok Singadrana jatuh ke tangan Bauwijaya. Peristiwa tersebut

menyebabkan Mbok Singadrana hidup semakin susah. Namun, Mbok Singadrana

tidak dendam kepada Bauwijaya. Aktan 2 mempunyai hubungan dengan aktan 10,

dimana aktan 2 menjadi penyebab munculnya aktan 10. Adapun dalam aktan 10

menceritakan tentang keinginan Mbok Bauwijaya untuk meminta bantuan kepada

Dapa. Mbok Singadrana menasehati Dapa agar tidak boleh memiliki rasa dendam

Aktan 2
Bauwijaya
(subjek)

Aktan 10
Bauwijaya
(subjek)

korelasi



55

kepada Bauwijaya walaupun Mbok Singadrana pernah disakitinya. Setelah

berhasil mendapatkan pertolongan dari Dapa, Bauwijaya berdagang beras untuk

mencukupi kebutuhannya. Peristiwa ini membuat sifat Bauwijaya menjadi rendah

diri dan menghormati sesama manusia.

 Bagan korelasi 3

korelasi

Aktan 4 berkorelasi dengan aktan 5, dan aktan 6, dimana aktan Aktan 4

menceritakan tentang keinginan Dapa untuk merubah nasib yang lebih baik

dengan bekerja dengan rajin, ulet, dan telaten. Dapa berniat akan membantu Mbok

Singadrana untuk mencari nafkah atau harta. Sampai pada akhirnya Dapa  dapat

mengumpulkan harta karena hemat, rajin bekerja, dan jujur. Aktan 5 mempunyai

hubungan dengan aktan 5. Aktan 5 menceritakan keinginan Dapa untuk

mendapatkan kerbau (hewan ternak). Usaha yang dilakukan  Dapa adalah menjadi

seorang penggembala. Akhirnya Dapa berhasil mengumpulkan hewan ternak

sehingga ia menjadi kaya. Aktan 6 menceritakan tentang keinginan Tetangga

Mbok Singadrana agar si Gombak menjadi anak yang rajin seperti Dapa. Aktan 6

menceritakan tentang keinginan Suramenggala agar anak-anaknya dapat

mencontoh sikap hemat, rajin, dan ulet dari seorang Dapa. Anak-anak

Aktan 4

Dapa

(subjek)

Aktan 5

Dapa

(subjek)

Aktan 6

Surameng

gala

(subjek)
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Suramenggala melaksanakan pesannya dengan cara menabung setiap diberi uang

oleh Suramenggala.

 Bagan korelasi 4

Aktan 7 mempunyai hubungan dengan aktan 8 dan aktan 9, dimana atan 7

menceritakan tentang keinginan Mbok Singadrana agar Dapa segera menikah.

Mbok Singadrana merayu Dapa agar segera berumah tangga. Namun, Dapa tidak

terbujuk oleh rayuan Mbok Singadrana dan Suramenggala untuk segera menikah.

Dapa mempunyai alasan sendiri untuk tidak berumah tangga terlebih dahulu.

Aktan 8 menceritakan tentang kecantikan dan perilaku Tentrem yang membuat

Dapa tertarik. Pertemuan Dapa dan Tentrem menimbulkan niat Dapa untuk

memiliki Tentrem. Peristiwa aktan 8 menimbulkan peristiwa pada aktan 9. Dalam

aktan 9 menceritakan tentang keinginan Dapa untuk menikah dengan Tentrem.

Orang tua Tentrem menyetujui Dapa sebagai manantunya. Akhirnya Dapa pun

menikah dengan Tentrem. Mereka hidup rukun, bahagia dan saling tolong

menolong.

Berdasarkan hasil analisis korelasi atau hubungan-hubungan skema aktan

dan struktur fungsional cerita Serat Panutan, dapat ditemukan  bahwa keinginan

Mbok Singadrana agar anaknya hidup mulya (Dapa). Semua yang membantu

Aktan 8

Dapa

(subjek)

Aktan 9

Dapa

(subjek)

korelasi

Aktan 7

Dapa

(subjek)
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dalam rencana ini adalah Suramenggala, rajin, jujur, dan hemat. Penentangnya

adalah Bauwijaya. Jadi, aktan utama cerita ini dapat dilihat sebagai berikut.

Struktur cerita utama pada cerita Serat Panutan dapat dilihat seperti aktan

di atas. Aktan tersebut merupakan aktan utama yang menjiwai seluruh cerita Serat

Panutan. Aktan utama ini berada di luar dari sepuluh aktan yang sudah terbentuk.

Jadi, aktan utama ini yang memayungi peristiwa-peristiwa dari sepuluh aktan

lainnya. Korelasi antara aktan utama dengan sepuluh aktan lainnya, dapat dilihat

pada bagan sebagai berikut.

Keinginan agar
anaknya (Dapa)

hidup mulya
(pengirim)

Dapa

(objek)

Mbok
Singadrana
(penerima)

Rajin, jujur,
hemat dan
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(penolong)
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(penentang)
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Aktan

1

Aktan

2
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3

Aktan

4

Aktan

5

Aktan

6

Aktan

7

Aktan

9

Aktan

8

Aktan
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Berdasarkan bagan di atas, bahwa teori Strukturalisme Greimas yang

diterapkan pada cerita Serat Panutan menghasilkan sepuluh aktan. Hasil korelasi

antara aktan dengan struktur fungsional, disimpulkan bahwa keinginan Mbok

Singadrana agar Dapa hidup mulya adalah sebagai aktan utama. Aktan utama ini

menjiwai sepuluh aktan lainnya.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis teks cerita Serat Panutan yang ditulis oleh Mas

Prawirosudirjo menggunakan teori strukturalisme A.J. Greimas yang telah

diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Berdasarkan hasil analisis teks cerita Serat Panutan yang ditulis oleh Mas

Prawirosudirjo menggunakan teori Strukturalisme Greimas ini, dapat

diungkap 10 skema aktan dan struktur fungsional.

2) Berdasarkan hasil korelasi atau hubungan antar aktan dan struktur fungsional

pada teks cerita Serat Panutan yang ditulis oleh Mas Prawirosudirjo, dapat

ditemukan skema aktan yang menjadi struktur cerita utama. Hasil dari analisis

tersebut, dapat ditemukan  bahwa keinginan Mbok Singadrana agar anaknya

hidup mulya (Dapa). Semua yang membantu dalam rencana ini adalah

Suramenggala, rajin, jujur, dan hemat. Penentangnya adalah Bauwijaya.

Aktan utama ini berada di luar sepuluh aktan yang telah ditemukan. Aktan

utama cerita ini dapat dilihat sebagai berikut.
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Struktur cerita utama pada cerita Serat Panutan dapat dilihat seperti aktan

di atas. Aktan tersebut merupakan aktan utama yang menjiwai seluruh cerita Serat

Panutan. Aktan utama ini berada di luar dari sepuluh aktan yang sudah terbentuk.

Jadi, aktan utama ini yang memayungi peristiwa-peristiwa dari sepuluh aktan

lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat disampaikan adalah

penelitian dengan menggunakan teori Strukturalisme Greimas dilakukan untuk

mengungkap struktur utama dari sebuah cerita, sehingga diharapkan bagi para

guru untuk mengembangkan setiap skema aktan menjadi cerita selanjutnya, baik

yang lebih panjang maupun yang lebih pendek. Jadi, teori tersebut dapat

membantu para guru dalam pembelajaran yang berhubungan dengan karya sastra.

Keinginan agar
anaknya (Dapa)

hidup mulya
(pengirim)

Rajin, jujur, hemat
dan Suramenggala

(penolong)

Bauwijaya

(penentang)

Dapa

(objek)

Mbok Singadrana

(penerima)

Mbok Singadrana

(subjek)
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LAMPIRAN



SEKUENSIAL PADA CERITA SERAT PANUTAN

1. Mbok Singadrana mempunyai kemantapan hati untuk bekerja keras agar

mencukupi kebutuhannya setelah ditinggal mati suaminya.

2. Bauwijaya tidak perduli dengan keadaan tetangga yang sedang kesusahan, ia

hanya mendahulukan kepentingannya sendiri dengan memaksa agar sawah

Mbok Singadrana tetap menjadi miliknya.

3. Mbok Singadrana rajin bekerja untuk mendapatkan harta agar berubah

menjadi orang kaya.

4. Dapa membantu pekerjaan Mbok Singadrana di rumah Suramenggala untuk

merubah nasib.

5. Dapa menjadi orang kaya karena ia telaten dan rajin menggembala kerbau.

6. Suramenggala ingin merubah sikap anaknya seperti Dapa yang mempunyai

sikap sabar, titi, jujur dan ringan tangan.

7. Mbok Singadrana menginginkan agar anaknya segera berumah tangga.

8. Dapa tertarik dengan seorang perempuan yang bernama Tentrem di tempat

pemotongan padi.

9. Dapa sudah mapan dan cukup umur untuk berumah tangga, kemudian Dapa

menikah dengan Tentrem pada Sabtu Kliwon bulan Besar.

10. Bauwijaya menjadi orang yang miskin dan dibenci tetangganya, sehingga ia

datang ke rumah Dapa untuk mendapatkan pertolongan.



UNIT NARATIF CERITA SERAT PANUTAN

Skema aktansial dan struktur fungsional  dalam cerita Serat Panutan dapat

diketahui dengan cara mengurutkan alur cerita menjadi unit-unit naratif. Cerita

Serat Panutan yang ditulis Mas Prawirosudirjo terdapat unit naratif sebagai

berikut.

1. Mbok Singadrana adalah istri seorang petani di desa Sidamulya.

1.1 Mbok Singadrana mempunyai rumah tangga sangat rukun.

1.2 Mbok Singadrana mempunyai anak bernama Dapa.

2. Mbok Singadrana ditinggal mati suaminya.

2.1 Mbok Singadrana meminjam uang kepada Bauwijaya.

2.2 Mbok Singadrana kerepotan mengasuh anaknya

3. Mbok Singadrana berniat untuk mencari nafkah.

3.1 Mbok Singadrana pergi ke rumah Suramenggala.

3.2 Mbok Singadrana menerima pekerjaan sebagai penumbuk padi.

4. Bauwijaya menagih hutang kepada Mbok Singadrana.

4.1 Bauwijaya memaksa Mbok Singadrana untuk menyerahkan sawah

kepadanya.

4.2 Bauwijaya berdebat dengan Suramenggala dan Pak Lurah untuk

membantu menyelesaikan masalah Mbok Singadrana.

4.3 Bauwijaya berhasil mendapatkan sawah milik Mbok Singadrana.



5. Mbok Singadrana menceritakan masalah hutang kepada Suramenggala.

5.1 Mbok Singadrana ditolong oleh Suramenggala.

5.1 Mbok Singadrana memantapkan hati untuk bekerja dengan giat.

6. Dapa berumur enam tahun.

6.1 Dapa bersikap tidak baik karena terpengaruh olen teman-temannya.

6.2 Dapa dinasehati Mbok Singadrana agar berperilaku baik dan sopan.

6.3 Dapa membantu pekerjaan Mbok Singadrana.

6.4 Dapa menjadi contoh yang baik bagi si Gombak.

7. Dapa berumur sepuluh tahun.

7.1 Dapa menjadi seorang penggembala kerbau.

7.1.1 Dapa sangat rajin dan telaten memelihara kerbau.

7.1.2 Dapa mendapatkan kerbau dari Suramenggala.

7.2 Dapa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak Suramenggala.

8. Dapa berumur lima belas tahun.

8.1 Dapa mendapat pekerjaan tugas negara.

8.2 Dapa meninggalkan pekerjaannya sebagai penggembala kerbau.

9. Dapa berumur tujuh belas tahun.

9.1 Dapa disuruh Mbok Singadrana agar segera berumah tangga.

9.1.1 Dapa dibujuk Mbok Singadrana dan Suramenggala.

9.1.2 Dapa belum memutuskan untuk menikah.



9.2 Dapa menjadi seorang pengusaha padi yang sukses.

9.1.1 Dapa menolong perekonomian para warga desa.

9.2.2 Dapa membangun rumah dan pendapa.

10. Dapa berumur dua puluh tahun.

10.1 Dapa mengawasi orang yang sedang memotong padi

10.1.1 Dapa tertarik dengan tingkah laku Tentrem.

10.1.2 Dapa mengamati tingkah laku Tentrem.

10.1.3 Dapa menanyakan asal usul Tentrem kepada Mbok

Suramenggala

11. Mbok Suramenggala menemui Mbok Singadrana.

11.1 Mbok Suramenggala mengabarkan kepada Mbok Singadrana bahwa

Dapa ingin berumah tangga.

12.1 Mbok Suramenggala menemui Tentrem.

12. Dapa datang ke rumah Tentrem.

12.1 Dapa melamar Tentrem.

12.2 Dapa menikah dengan Tentrem.

13. Bauwijaya menjadi orang miskin.

13.1 Bauwijaya meminta pertolongan kepada Dapa.

13.2 Bauwijaya berubah menjadi orang yang rendah diri dan menghormati

sesama.



SERAT PANUTAN

(Penyederhanaan)

DAPA ANAKE RANDHA MLARAT, SAGED SUGIH SUGIH LAN MUKTI

LANTARAN SAKING TABERI, GEMI, SARTA NGATI-ATI

Singadrana kuwi salah sawijining wong tani kang dumunung ing dhusun

Sidamulya. Kulawarga Singadrana urip prasaja. Singadrana duwe anak jenenge

Dapa. Nalika Dapa umur rong taun, Mbok Singadrana ditinggal mati bojone.

Wiwit nalika ajal bojone nganti sedhekah patang puluh dina, Mbok Singadrana

nyilih dhuwit kanggo ngopeni mayit. Kanggo jaminane Mbok Singadrana

ngganteni sawah marang Bauwijaya. Mbok Singadrana uga janji manawa sataun

ora bisa nebus, sawah tetep dadi Bauwijaya.

Ing sawijing dina, Mbok Singadrana duwe kekarepan supaya golek

dhuwit. Banjur Mbok Singadrana lunga menyang omahe Suramenggala. Mbok

Singadrana nrima gawean dadi tukang nutu gabah. Mbok Singadrana uripe wis

rada kepenak, sanajan nyambut gawe nanging saben dinane ora kekirangan,

dhuwite saya akeh banjur disimpen ing celengan. Suramenggala lan bojone

precaya lan seneng marang Mbok Singadrana supaya nyambut gawe lan ngopeni

barang ing omahe Suramenggala.

Wis suwi anggone Mbok Singadrana nyilih dhuwit Bauwijaya. Banjur

Bauwijaya nagih utang marang Mbok Singadrana. Nanging wis jangkep setaun

Mbok Singadrana durung bisa mbalekake dhuwit marang Bauwijaya. Wektu iku

Mbok Singadrana ngusahakake supaya entuk dhuwit. Dheweke njaluk tulung



marang Suramenggala. Nanging Bauwijaya tetep meksa yen sawahe Mbok

Singadrana ora bisa dibalekake maneh. Dadi Mbok Singadrana kudu masrahake

sawahe marang Bauwijaya. Amarga miturut janjine manawa wis setaun durung

bisa mbalekake dhuwit, sawah dipasrahake marang Bauwijaya. Akhire Mbok

Singadrana kudu nrima kelangan sawahe.

Mbok Singadrana nyritakake prekawis utang marang Suramenggala lan

mbalekake dhuwit sing disilih amarga ora bisa dinggo nebus sawah. Nalika iku

Mbok Singadrana gela banget kelangan sawahe. Dheweke duwe kemantepan ati

kanggo nyambut gawe kang telaten, tliti, lan luwih becik nyenyuwun ing Gusti

Kang Maha Agung, mbok manawa bakal oleh sawah maneh ngungkuli sawahe

kang wis ilang.

Ora suwe, swarane ayam kluruk rame, pratandha yen wis fajar. Mbok

Singadrana miwiti aktifitas kaya biasane kayata ngangsu banyu, reresik omah lan

pawon. Sawise rampung, banjur mangkat ing omahe Suramenggala dadi buruh

nutu gabah.. Mbok Singadrana mantepake ati supaya nyambut gawe luwih ulet.

Saben dina, Mbok Singadrana nyambut gawe kaya adate. Dapa ngancani ibune

anggone nyambut gawe. Watak lan solah tingkahe Dapa prigel banget anggone

nyambut gawe, sabar, titi, temen sarta gathekke.

Sawise umur Dapa sepuluh taun, dheweke didadekake tukang angon kebo

marang Suramenggala. Dapa dijanjeni yen wis rong taun bakal diwenehi gudhel,

sarta pikantuk sandhang pangan. Dapa nglakoni kanthi bungah amarga duwe

kekarepan bakal diwenehi anak kebo. Mbok Singadrana uga sarujuk supaya anake



nyambut gawe minangka nyegah anggone seneng dolan lan supaya sinau angon

kewan.

Ing wanci enjing Dapa lunga nggiring kebo menyang tegalan, diprenahake

ing panggonan kang rumpute ketel. Nganti awan, banjur kebone digiring bali ing

kebon buri, lan ngrisiki kandhang nyeroki talethong diselehake ing panggonan

kiwa.

Sawise jangkep rong taun anggone Dapa angon. Ing sawijining dina

pasaran, Dapa diajak menyang pasar kewan.  Dheweke ditukokake gudel siji

kanggo upah anggone angon kebo. Dapa bungah banget, saya sregep lan gumati

marang kebone.

Watak lan solah tingkah Dapa nyenengake banget, sanajan umur sangang

taun wis prigel anggone nyambut gawe, nduweni watek sabar, titi, temen, sarta

nggathekan. Suramenggala uga seneng banget marang dheweke. Lan ngalem

marang Mbok Singadrana bisa ngajari anake.

Suramenggala wicanten marang anak-anake, “Coba delengen, saiki Dapa

dadi bocah sugih. Ngendi ana bocah kang madhani dheweke, ingatase sadinane

racak mung nyelengi telu utawa patang sen, sajroning patang taun ngalumpuk

salawase rupiyah bisa oleh gudel siji, wedhuse kang diparokake dadi wolu,

babone tangkar-tinangkar ngebaki kranji. Apa kowe ora padha kepengin kaya si

Dapa? Coba etungen dhuwit kang dijajakake lan kanggo tuku dolanan, Manawa

kocelengi mesthi kasugihanmu ngungkuli si Dapa, ing ing dalem sadina racake

ora kurang saka limang sen. Amarga  wis jelas, kalumpuking dhuwit sethithik



kang tanpa kendhat kaya ilining banyu iku suwi-suwi dadi akeh, mulane kowe

padha gemi. Kepriye, apa kowe saguh nyelengi?”

Anak-anake padha mangsuli saguh, amarga miturut atine luwih becik

nabung tinimbang ora disukani dhuwit marang bapake. Wiwit dina iki sadinane

dakwenehi limang sen, besuk ing akhir taun kabobok. Yen celengane akeh dhewe

Suramenggala bakal diwenehi gudhel siji.

Saiki anak-anake Suramenggala wis padha gelem nabung lan ora seneng

tuku dolanan sing ora ana gunane. Nalika semana, Suramenggala lan bojone

bungah banget atine kaya-kaya nemu emas sing gedhene saklapa amarga weruh

anake sing gelem nurut. Banjur  Suramenggala lan bojone sami muji syukur ing

Pangeran Ingkang Maha Agung lan ngaturake matur nuwun marang Mbok

Singadrana, jalaran bisa ngajari anak-anake mau neladhani salah tingkahe Dapa.

Mbok Singadrana wis saya ayem amarga ora sandhang pangan kang cukup

lan anake gumati marang wong tuwa. Nanging Mbok Singadrana kepingin anake

omah-omah lan wis kepingin duwe mantu. Dapa dirayu Mbok Singadrana lan

Suramenggala supaya cepet omah-omah. Nanging Dapa durung kepingin omah-

omah amarga ana sebab-sebab kang dadi titimbangane kayata isih kenomen,

during pantes jejodhoan, bandane isih sithik, lan during duwe katemu wong

wadon kang cocog ing ati.

Prekawis golek wong wadon kang dadi titimbangane mau beda karo

wong-wong liyane, lumrahe golek wong ayu lan anake wong sugih. Nanging

Dapa ora mengkana, dheweke nrima anggere pantes, mlarat ora apa-apa nanging



prelu  entuk titimbangan wong wadon kang ngerti, ati tulus, gemi, open, welasan,

ngati-ati lan kalakuwan kang nurunake apik. Mula, dadi wong tuwa kudu titi,

amarga ngengeti bebasan “Kacang ora tinggal lanjaran”. Manawa wong tuwa

nurunake kelakuwan ala, anake uga ala.

Nalika Dapa umur rong puluh taun, dheweke wis kepingin omah-omah

amarga wis duwe dhuwit cukup. Namung ngenteni wong wadon kang bakal dadi

bojone. Nalika mangsa panen, Dapa lunga menyang sawah nunggoni wong kang

derep (=memotong padi). Dapa ngadeg ngawasi tumpukan pari. Dumadakan Dapa

ketemu wong wadon sing bakal dadi bojone. Dapa  kesengsem karo watak lan

polahe wong wadon kuwi. Sawise weruh wong wadon kuwi, Dapa duwe tekad

nglamar wong wadon kang arane Tentrem. Bapak lan ibune Tentrem nrima

lamaran Dapa. Banjur rerembugan nemtokake wektu ijab yaiku Sabtu Kliwon

wulan Besar. Nalika ing dina sing wis ditemtokake, Dapa nikah karo Tentrem.

Anggone jejodhoan rukun banget, marang wong tuwa gumati, lan gawe seneng

marang wong tuwa.

Ing sawijining dina, Mbok Bauwijawa duwe kekarepan nyilih modal

marang Dapa. Banjur Bauwijaya lan bojone  teka ing ngomahe Dapa. Dapa

menehi modal arupa pari marang Bauwijaya. Nanging sawise dadi dhuwit, banjur

Bauwijaya mbayar marang Dapa lan bisa njupuk pari kanggo dodolan maneh.

Perkara dodolan Dapa menehi pesen marang Bauwijaya yen dadi bakul kuwi kudu

temen, sabar, lan ngati-ati. Dapa ngomong yen kamulyan dheweke punika ora liya

lantaran Bauwijaya. Manawa sawah warisan bapake ora dadi tanggungan utang

sing ndadekake ati lara, temtu Mbok Singadrana lan Dapa kurang prihatin, ora



bisa mulya kaya saiki. Critane Dapa mresep ing atine Bauwijaya lan saya mantep

anggone santun wong liya, ngedohi polah sing kurang apik, lan sabisa-bisane

gelem niru polahe Dapa.

Bauwijaya bungah banget amarga pikantuk modal. Esuk-esuke Bauwijaya

wis miwiti nyambut gawe ing omahe Dapa. Bauwijaya dadi bakule Dapa ngalap

bathi saka dodolan menir, melukut, dedak, lan merang sing bisa didol. Saiki

Bauwijaya wis dadi wong kang andhap asor lan ngajeni marang wong liya. Akeh

wong-wong kang seneng karo dheweke.

Kesugihane Dapa tambah akeh ing dhusun Sidamulya. Watake Dapa uga

welasan lan remen tetulung marang wong liya kang kasusahan. Sifat lan polahe

Dapa ndadekake dheweke tetep dadi wong wong kang mukti wibawa.


