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BAB 5 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 Bab ini memaparkan simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Pada subbab 

simpulan terdapat pemaparan mengenai simpulan dari hasil analisis dari pembahasan 

ketiga cerpen, yaitu “Piala di Atas Dangau” karya Muhammad Isrul, “Mutiara di 

Balik Randengan” karya Renti Fatonah, dan “Karatak Atei” karya Teresa Yokia 

Novantia. Pada subbab implikasi dan rekomendasi terdapat pemaparan mengenai 

saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ketiga cerpen tersebut. 

Berikut paparan kedua subbab. 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan ketiga cerpen 

yang telah penulis kaji. Pembahasan pada penelitian ini mengenai ketiga cerpen 

tersebut meliputi analisis struktur ketiga cerpen dan analisis unsur lokalitas yang 

terkandung dalam ketiga cerpen tersebut.  

5.1.1 Analisis Struktur 

Terdapat beberapa pembahasan yang hadir pada analisis struktur yag 

berkaitan dengan teks ketiga cerpen. Analisis struktur yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teori struktur naratif Todorov. Analisis struktur tersebut 

meliputi analisis aspek sintaksis (alur dan pengaluran), analisis aspek semantik 

(tokoh, latar tempat, dan latar waktu), dan analisis aspek verbal (kehadiran pencerita, 

tipe penceritaan dan gaya bahasa). 

(1) Analisis Aspek Sintaksis (Pengaluran dan Alur) 

Pada cerpen “Piala di Atas Dangau” karya Muhammad Isrul terdapat analisis 

pengaluran yang diurutkan sejumlah 33 sekuen. Dari 33 sekuen ini terdapat 7 sekuen 

sorot balik dan 7 sekuen kilas balik. Cerpen “Mutiara di Balik Randengan” karya 

Renti Fatonah menunjukkan analisis pengaluran yang diurutkan sejumlah 35 sekuen. 

Dari 35 sekuen ini tidak ditemukan adanya sekuen sorot balik dan sekuen kilas balik. 



181 

 

Eka Rahayu, 2018 
LOKALITAS DALAM ANTOLOGI CERPEN “PIALA DI ATAS DANGAU” (10 NASKAH TERBAIK LOMBA MENULIS 
CERPEN KEMENDIKBUD 2015): KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Yang terakhir, cerpen “Karatak Atei” karya Teresa Yokia Novantia terdapat analisis 

pengaluran yang diurutkan sejumlah 35 sekuen. Dari 35 sekuen ini hanya ditemukan 

satu sekuen kilas balik. Sementara itu, sekuen sorot balik tidak ditemukan pada 

analisis pengaluran cerpen ini.  

Dengan demikian, pembahasan hasil analisis pengaluran pada cerpen “Piala di 

Atas Dangau” menggambarkan banyaknya bulatan, baik yang menunjukkan sorot 

balik dan kilas balik, menunjukkan pada hampir seluruh isi cerpen tokoh Aku 

menceritakan pengalaman masa lalunya. Hal itu menyebabkan cerpen “Piala di Atas 

Dangau” ini memiliki atau meunjukkan pengaluran yang kompleks. Berbeda dengan 

kedua cerpen selanjutnya, cerpen “Mutiara di Balik Randengan” yang alur ceritanya 

berbentuk linear karena tidak ditemukannya baik sekuen sorot balik maupun sekuen 

kilas balik. Kemudian cerpen yang ketiga, “Karatak Atei” juga hasil analisisnya tidak 

terlalu kompleks karena hanya ditemukan satu sekuen kilas balik. 

Pembahasan analisis alur cerpen “Piala di Atas Dangau” ditemukan sebanyak 

34 fungsi utama, cerpen “Mutiara di Balik Randengan” ditemukan 26 fungsi utama, 

dan yang terakhir cerpen “Karatak Atei” ditemukan 32 fungsi utama. Berdasarkan 

hasil analisis alur pada ketiga cerpen boleh dikatakan ketiga cerpen alurnya sangat 

kompleks. Hal tersebut dapat dilihat dari ketiga bagan yang ada di bab 4 subbab 

analisis aspek sintaksis (pengaluran dan alur). 

(2) Analisis Aspek Semantik (Tokoh, Latar Tempat dan Latar Waktu) 

Hasil analisis tokoh pada ketiga cerpen masing-masing menunjukkan tokoh 

utama dan tokoh pembantu yang saling melengkapi untuk menggerakkan cerita pada 

ketiga cerpen. Cerpen “Piala di Atas Dangau” menampilkan sembilan tokoh penting 

yang menggerakan cerita. Kesembilan tokoh ini diantaranya terdapat satu tokoh 

utama dan delapan tokoh tambahan atau tokoh bawahan. Kemudian, cerpen “Mutiara 

di Balik Randengan” menampilkan tujuh tokoh penting yang menggerakan cerita. 

Ketujuh tokoh ini diantaranya terdapat satu tokoh utama dan enam tokoh tambahan 

atau tokoh bawahan. Sementara itu, cerpen “Karatak Atei” menampilkan sebelas 



182 

 

Eka Rahayu, 2018 
LOKALITAS DALAM ANTOLOGI CERPEN “PIALA DI ATAS DANGAU” (10 NASKAH TERBAIK LOMBA MENULIS 
CERPEN KEMENDIKBUD 2015): KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

tokoh penting yang menggerakan cerita. Kesebelas tokoh ini diantaranya terdapat satu 

tokoh utama dan sepuluh tokoh tambahan atau tokoh bawahan. 

Tokoh utama dari ketiga cerpen memiliki kesamaan karakter yang memiliki 

sifat yang berani menunjukkan usaha mereka agar sesuatu yang mereka lakukan tidak 

dipandang sebelah mata. Usaha keras mereka pun akhirnya membuahkan hasil untuk 

pelajaran-pelajaran selanjutnya untuk hal-hal bersama. 

Latar yang hadir dalam cerpen “Piala di Atas Dangau” adalah latar tempat dan 

latar waktu. Kedua latar tersebut muncul secara eksplisit dan implisit. Mayoritas latar 

tempat dan latar waktu dihadirkan secara eksplisit, ditulis dalam cerita atau 

diungkapkan secara jelas dalam cerita. Latar tempat seperti sekolah, sawah, dangau 

hadir secara eksplisit. Hanya terdapat satu latar yang dipaparkan secara implisit yaitu 

pada latar tempat rumah (tokoh Aku). Latar tempat yang muncul secara dominan 

adalah latar tempat sawah, sekolah, dan dangau. Ketiganya merupakan unsur yang 

membantu untuk menggerakkan cerita. Latar waktu secara umum tidak ada yang 

saling mendominasi, masing-masing memiliki porsi yang seimbang di dalam cerpen 

“Piala di Atas Dangau” ini. 

Latar yang hadir dalam cerpen “Mutiara di Balik Randengan” adalah latar 

tempat dan latar waktu. Kedua latar tersebut muncul secara eksplisit. Latar tempat 

dan latar waktu dihadirkan secara eksplisit, dimaksudkan latar tersebut ditulis dalam 

cerita atau diungkapkan secara jelas dalam cerita. Latar tempat seperti rumah, Desa 

Randengan, rumah Larasati, Pendopo Dipayudha Adhigraha, Banjarnegara hadir 

secara eksplisit. Latar tempat yang dihadirkan dalam cerpen ini mengkontruksi suatu 

tempat, yaitu terpencil yang jauh dari keramaian kota. Latar tempat yang muncul 

secara dominan adalah latar rumah Silir, rumah Larasati, dan juga Desa Randengan. 

Ketiganya merupakan unsur yang membantu menggerakkan cerita. Latar waktu 

secara umum tidak ada yang saling mendominasi, masing-masing memiliki porsi 

yang seimbang di dalam cerpen “Mutiara di Balik Randengan” ini. 

Kemudian, latar yang hadir dalam cerpen “Karatak Atei” juga menunjukkan 

adanya latar tempat dan latar waktu. Kedua latar tersebut muncul secara eksplisit. 
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Latar tempat dan latar waktu dihadirkan secara eksplisit, dimaksudkan latar tersebut 

ditulis dalam cerita atau diungkapkan secara jelas dalam cerita. Latar tempat seperti 

Pedalaman Kalimantan Barat, Hutan, rumah Betang, Pasar, Kampung Anutasari, 

Kota Negri Sebrang hadir secara eksplisit. Latar tempat yang dihadirkan dalam 

cerpen ini mengkontruksi suatu tempat, yaitu terpencil yang jauh dari keramaian kota. 

Latar tempat yang muncul secara dominan adalah latar rumah Betang, Hutan dan 

Kota Negeri Sebrang. Ketiganya merupakan unsur yang membantu menggerakkan 

cerita. Latar waktu secara umum tidak ada yang saling mendominasi, masing-masing 

memiliki porsi yang seimbang di dalam cerpen “Karatak Atei” ini. 

(3) Analisis Aspek Verbal (Kehadiran Pencerita, Tipe Penceritaan dan Gaya 

Bahasa) 

Hasil analisis kehadiran pencerita, tipe penceritaan, dan gaya bahasa pada 

cerpen “Piala di Atas Dangau” menunjukkan bahwa kehadiran pencerita cerpen ini 

adalah pencerita intern. Pencerita dalam atau pencerita intern biasanya jejak pencerita 

dalam karya sastra menggunakan pronomina “aku” di dalamnya. Pada cerpen ini 

orang yang menarasikan cerita menggunakan pronominal “aku”. Tipe penceritaan 

pada cerpen ini hadir ketiga-tiganya, yaitu wicara yang dilaporkan, wicara yang 

dinarasikan, dan juga wicara yang dialihkan. Dalam cerpen ini tipe penceritaan yang 

mendominasi adalah wicara yang dinarasikan. Kemudian, gaya bahasa yang 

digunakan pengarang pada cerpen ini adalah gaya bahasa leksikal yang penggunaan 

diksinya menggunakan kosakata bahasa Indonesia baku dan bahasa Ugi, lalu gaya 

bahasa retoris berupa majas dan peribahasa. 

Selanjutnya, hasil analisis kehadiran pencerita, tipe penceritaan dan gaya 

bahasa pada cerpen “Mutiara di Balik Randengan” ini menunjukkan bahwa kehadiran 

pencerita cerpen ini adalah pencerita ekstern atau pencerita luar. Pencerita luar adalah 

kehadiran pencerita orang ketiga yang menarasikan atau sebagai pencerita di luar 

tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Tipe penceritaan pada cerpen ini hadir ketiga-

tiganya, yaitu wicara yang dilaporkan, wicara yang dinarasikan, dan juga wicara yang 

dialihkan. Dalam cerpen ini tipe penceritaan yang mendominasi adalah wicara yang 
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dinarasikan. Kemudian, gaya bahasa yang digunakan pengarang pada cerpen ini 

adalah gaya bahasa leksikal yang penggunaan diksinya menggunakan kosakata baku 

bahasa Indonesia baku, bahasa Jawa dan sedikit muncul kosakata bahasa asing, lalu 

gaya bahasa retoris berupa majas (simile, personifikasi, dan hiperbola) dan 

peribahasa. 

Terakhir, hasil analisis kehadiran pencerita, tipe penceritaan dan gaya bahasa 

pada cerpen ini menunjukkan bahwa kehadiran pencerita cerpen ini adalah pencerita 

ekstern atau pencerita luar. Tipe penceritaan pada cerpen ini hadir ketiga-tiganya, 

yaitu wicara yang dilaporkan, wicara yang dinarasikan, dan juga wicara yang 

dialihkan. Dalam cerpen ini tipe penceritaan yang mendominasi adalah wicara yang 

dinarasikan. Kemudian, gaya bahasa yang digunakan pengarang pada cerpen ini 

adalah gaya bahasa leksikal yang penggunaan diksinya menggunakan kosakata baku 

bahasa Indonesia baku dan bahasa Dayak, lalu gaya bahasa retoris berupa majas 

(simile, personifikasi, dan sinestesia) dan peribahasa. 

Ketiga cerpen memiliki kesamaan gaya bahasa formal dan juga menggunakan 

gaya bahasa percakapan. Hal tersebut mungkin dikarenakan cerpen ini diikutsertakan 

dalam lomba nasional, sehingga mereka (pengarang) membuat dengan bahasa formal 

dengan disisipi bahasa daerah sebagai bumbu dari beragamnya bahasa di nusantara.  

5.1.2 Analisis Lokalitas 

  Hasil analisis lokalitas pada ketiga cerpen meliputi tiga hal penting, yaitu 

pemakaian bahasa daerah; latar tempat di mana sebagian besar alur cerita terjadi; dan 

aspek sosial budaya yang melingkupi cerita. Cerpen “Piala di Atas Dangau” 

menggunakan bahasa Ugi yaitu bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Bugis. 

Di dalam cerpen ini penggunaan bahasa daerah yang menonjol ialah penggunaan 

kosakata sapaan, penggunaan kosakata (istilah) tindakan dalam bahasa Ugi, dan 

ungkapan daerah suku Bugis. Latar tempat di mana sebagian alur cerita cerpen ini 

terjadi tidak spesifik secara geografis menunjukkan suatu daerah pedesaan di 

pedalaman Sulawesi atau tidak spesifik menenrangkan di mana cerita ini 

ditempatkan, hanya menunjukkan tempat-tempat seperti berada di pedalaman suatu 
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desa dengan adanya latar sawah, kebun, dan dangau, serta yang lainnya. Aspek latar 

sosial budaya yang hadir pada cerpen ini berupa penggunaan bahasa, sistem mata 

pencaharian masyarakat suku Bugis di daerah pegunungan Sulawesi Selatan, 

pemikiran masyarakat yang masih tradisional mengenai pendidikan, dan nilai-nilai 

pendidikan serta keagamaan. 

  Selanjutnya, cerpen “Mutiara di Balik Randengan” menggunakan bahasa Jawa 

untuk pemakaian bahasa daerah yang hadir dalam cerpen. Hal ini dikarenakan secara 

geografis dalam cerpen ini dikatakan cerita ini berlatar di Desa Randengan, 

Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Di dalam cerpen ini penggunaan 

bahasa daerah yang menonjol ialah penggunaan kosakata sapaan, pemakaian kosakata 

kesenian tradisional Jawa, dan ungkapan daerah yang berasal dari Jawa. Latar tempat 

di mana sebagian alur cerita cerpen ini terjadi dipaparkan secara eksplisit dan juga 

secara spesifik letak geografisnya, seperti Desa Randengan, Desa Kaliwiro, 

Kabupaten Banjarnegara, Sungai Serayu, dan seterusnya. Aspek latar sosial budaya 

yang hadir pada cerpen ini berupa penggunaan bahasa daerah, pelestarian kebudayaan 

menari lengger, pola pikir masyarakat yang masih tradisional terhadap penari 

lengger, dan nilai-nilai pendidikan serta keagamaan. 

  Terakhir, cerpen “Karatak Atei” menggunakan bahasa Dayak untuk 

pemakaian bahasa atau kosakata daerah yang hadir di dalam cerpen. Hal ini 

dikarenakan secara geografis dalam cerpen ini dikatakan cerita ini berlatar di 

pedalaman Kalimantan Barat. Di dalam cerpen ini penggunaan bahasa daerah yang 

menonjol ialah penggunaan kosakata bahasa Dayak untuk penamaan tokoh dan 

pemakaian kosakata istilah bahasa Dayak. Latar tempat di mana sebagian alur cerita 

cerpen ini terjadi dipaparkan secara eksplisit dan juga secara spesifik letak 

geografisnya, seperti pedalaman Kalimantan Barat dan rumah Betang. Aspek latar 

sosial budaya yang hadir pada cerpen ini berupa penggunaan bahasa daerah, 

melestarikan lingkungan, pola pikir masyakat yang tidak memperdulikan tanah 

kelahirannya, dan nilai-nilai pendidikan serta keagamaan/keyakinan yang dianut oleh 

masyarakat Dayak di Kalimantan Barat.  
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5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Ketiga naskah ini merupakan tiga dati 10 naskah terbaik hasil perlombaan 

menulis cerpen nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tahun 2015. 

Ketiganya memiliki keunikan untuk memperkenalkan lokalitas yang ada di 

lingkungan mereka. Pengarang-pengarang remaja ini mampu mengekspresikannya 

kepekaan mereka melalui tulisan yang menjadi sebuah karya sastra. Implikasi 

penelitian ini untuk para pembaca yang ingin meneliti tentang lokalitas adalah adanya 

pemakaian bahasa daerah tertentu yang berupa kosakata, penamaan tokoh yang khas, 

serta ungkapan daerah/suku tertentu dalam suatu karya sastra. Kemudian penggunaan 

latar tempat baik secara implisit atau eksplisit menggambarkan suatu daerah atau 

suku tertentu dalam suatu karya sastra. Terakhir, tergambarkannya nilai-nilai sosial 

budaya yang hadir dalam suatu karya sastra. Karya-karya ini juga berupaya mengajak 

penulis-penulis belia untuk peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka. 

Dengan minimnya tema lokalitas yang ditulis oleh remaja masa kini, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi motivasi bagi banyak orang agar dapat memperkenalkan 

kebudayaan kita melalui suatu karya sastra.  

Penelitian ini terbatas hanya pada penelitian sosiologi karya sastra dengan 

memfokuskan pada unsur lokalitas yang hadir pada ketiga cerpen. Masih banyak 

yang perlu digali lagi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar berbagai aspek 

yang berkaitan dengan sosiologi sastra ini dapat terkupas dengan tuntas. 

Rekomendasi penelitian yang cocok untuk penelitian lanjutannya ialah meneliti 

lokalitas pada ketujuh cerpen yang masih belum diteliti atau/dan juga dapat meneliti 

sosiologi pengarang yang karyanya sama pada penelitian ini. 

 


