
Analisis Watak Tokoh Ibu di Antara Dua Cerita Pendek 

 

Ibu merupakan sosok yang menjadi teladan dan berperan dalam kehidupan rumah 

tangga maupun bermasyarakat. Namun, seiring transformasinya zaman dari masa lampau 

hingga zaman yang didominasi dengan iptek ini peran ibu tak hanya menjadi sosok teladan 

saja. Tetapi, menjadi sosok sosialis yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, 

contoh dalam lingkup kehidupan masyarakat di desa 

Sosok ibu yang mungkin banyak dijumpai saat ini tak luput dari ibu yang tendensinya 

lebih memprioritaskan dirinya untuk  ke profesi yang sedang digelutinya. Ibu yang seperti itu 

berasumsi bahwa dengan dia bekerja secara komperehensif sejatinya akan menimbulkan 

dampak yang sangat bermanfaat bagi keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Namun, asumsi 

yang seperti itu harus dihapuskan sedikit demi sedikit untuk mendapatkan hal yang baru di 

dalam lingkup keluarga maupun lingkup masyarakat. 

Ibu yang didambakan oleh anak maupun keluarganya adalah ibu yang dapat 

mengayomi anak serta membantu meringankan beban dari kepala keluarga tak luput anaknya 

dari segi materi, rohani, maupun jasmani. Bila pepatah bahasa arab mengatakan al ummu 

madrosatul ula “Ibu adalah pengajar yang pertama”, maka seyogyanya pula ibu menjadi 

pembimbing anaknya untuk berkembang sesuai dengan harapan anaknya. Ibu yang baik 

sesungguhnya ialah ibu yang dapat mengorganisasi waktu dan kesempatan anaknya untuk 

menempatkan di mana anak itu harus tumbuh khalayaknya anak-anak lain sebagaimana 

mestinya. 

Cerita pendek “Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kuntowijoyo” menyampaikan 

pesan yang amat tersirat dalam pemaparan bagaimana sesungguhnya anak itu tumbuh dan 

berinteraksi sesuai didikan ibunya. Petikan narasi dari tokoh anak yang menyuarakan rasa ingin 

tahu contohnya 

“Keinginanku untuk mengenal kakek itu tidak pernah padam” 

Mengenai kutipan itu dapat kita ambil pandangan umum bahwa sesungguhnya anak itu 

mempunyai rasa ingin tahu yang amat mendalam. Lagi-lagi kita menjumpai bahwa masa 

kanak-kanak adalah masa yang sangat vital, karena masa kanak-kanak tidak hanya 

membutuhkan asupan gizi, melainkan asupan rohani, jasmani dan materi terlebih itu yang harus 

diperhatikan betul oleh ibunya. Mengutip lagi dari penggalan narasi cerpen kuntowijoyo. 

“Ibu membawaku pulang, aku tidak begitu sadar, tiba-tiba ibu sudah menuntun aku” 

Kutipan di atas dapat mendeskripsikan bahwa ibu mempunyai kepekaan dan rasa 

tanggung jawab terhadap anaknya yang sedang bermain layang-layang bersama teman-

temannya. Namun, bila ditelisik lebih dalam lagi rasa ketakutan dan kekhawatiran ibu terhadap 

anaknya sangatlah mengapi, mengapa? Karena masa kanak-kanak yang harusnya banyak 

terhabiskan di permainan dan mengenal dunia harus dipangkas oleh ibunya dengan adegan 

yang baik. Mengutip lagi kutipan cerpen yang mendeskripsikan sifat ibu kekhawatiran dan 

ketakutan yang luar biasa.  

“Ibu memutar badannya, katanya memerintah : 



Pergi ke kamar, kataku!” 

Dapat disimpulkan dari penggalan itu kalau ibu mempunyai rasa kekhawatiran yang 

luar biasa dari tingkah laku yang dilakukan oleh anaknya yang tersirat di kutipan. 

“Ibu masuk ke kamarku. Panci itu di muka pintu, tidak luput dari pandangannya. 

“Makanlah”, katanya. “Tetapi apakah artinya ini?” Ia memandang pada panci dan 

bunga itu. 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan secara komperehensif bahwa ciri khas yang 

dimiliki oleh ibu adalah rasa kekhawatiran, ketakutan dan rasa tangung jawab. Penggalan di 

atas dapat dianalogikan sebagai rasa tanggung jawab ibu sebagaimana mestinnya anak harus 

tumbuh, anak laki-laki harus tumbuh menjadi lelaki dewasa dan anak perempuan harus tumbuh 

menjadi wanita dewasa. 

Tak jauh bebrbeda halnya dengan cerpen “Malam Takbir” karya Hamsad Rangkuti 

yang menyampaikan amanat secara tersirat dalam pemaparan watak tokoh seorang ibu dalam 

kehidupannya membimbing anak. 

“Maafkan anak saya, pak. Dia tak sengaja” 

“Ada apa ini?” tanya laki-laki itu menoleh 

“Bola bulu ayam itu kata anak saya jatuh ke dalam piring Bapak. Mengotori nasi 

Bapak. Anak saya menangis menceritakan kejadian itu di rumah. Dia melihat bapak memeakan 

nasi di bekas bulu ayam itu. Ia takut sekali kalau Bapak akan sakit. Ia sangat khawatir. Ia 

menangis menceritakannya. Katanya bola itu jatuh ke dalam got. Dipungutnya. Dipukulnya 

dan jatuh ke piring bapak. Dia khawatir bapak akan sakit. Kami semua khawatir bapak akan 

sakit. Saya tidak ingin Bapak sakit karena kecerobohan anak saya. Maafkan anak saya ya, 

Pak.” 

Menilik dari kutipan cerpen Malam Takbir di atas mengindikasikan jika seorang ibu 

mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat luar biasa, di mana ibu itu rela memenuhi 

permintaan anaknya untuk mendatangi seorang bapak yang tertimpa kecerobohan anaknya 

ketika menjatuhkan bulu ayam di atas nasi bapak itu. Ibu dari anak itu sangatlah peka terhadap 

apa yang sedang dirasakan oleh anaknya saat anaknya menuai kesedihan, kegelisahan dan 

ketakutan. Rasa tanggung jawab, kasih sayang, dan kepekaan itulah yang selalu tertanam di 

dalam hati para ibu semenjak ibu melahirkan anak hingga merawatnya sampai dewasa. 

Cerita pendek “Dilarang Mencintai Bunga-Bunga” karya Kuntowijoyo dan cerita 

pendek “Malam Takbir” karya Hamsad Rangkuti amat mendalam maknanya yang tak dapat 

dibaca secara sekilas pandang dalam hal penyampaian tokoh dari segala aspek. Kedua cerpen 

ini sangatlah mengesankan jika dipandang dari aspek manapun. Kuntowijoyo menyampaikan 

watak ibu dengan tersirat menggunakan bahasa dialog dalam cerpen Dilarang Mencintai 

Bunga-Bunga, lain halnya dengan Hamsad Rangkuti yang menyampaikan watak ibu 

menggunakan narasi dalam cerpen Malam Takbir.] 


