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 Karya merupakan hasil dari suatu proses dalam puncak atau akhir dalam sebuah 

pembentukan maupun penciptaan. Sedangkan, karya sastra adalah akhir dari suatu proses yang 

mungkin kurun waktunya lama maupun sebentar dalam strukturalismenya yang amat rapi 

sesuai dengan kaidahnya dan merupakan suatu hasil yang di mana karya yang 

meninterpretasikan sisi emosional, kreatif ataupun kenyataan. 

 Karya sastra memiliki ragam yang bisa dikatakan banyak, salah satunya yakni 

prosa/cerita pendek. Sastrawan di Indonesia menciptakan karya sastra yang berbentuk prosa 

dapat dibilang memuaskan. Mengapa? Karena karya sastrawan Indonesia begitu fenomenal 

hingga pada era milenial ini masih saja menjadi bahan riset dalam studi sastra yang tersebar di 

berbagai kampus, contoh cerpennya Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kuntowijoyo dan 

Malam Takbir karya Hamsad Rangkuti. 

 Prosa atau cerita pendek memiliki sebuah muatan yang mungkin tidak dimiliki oleh 

karya sastra lain yakni naratif. Sebab, aspek naratif dalam prosa memiliki suatu tendensi yang 

dominan sehingga memunculkan suatu penafsiran yang baru ketika menyimak atau memahami 

sebuah aspek naratif yang termuat dalam karya sastra cerita pendek. Banyak cerita pendek yang 

mengedepankan untuk memenuhi karyanya dengan narasi, karena narasi yang baik itu 

mencakup dari segi deskripsi dan aksi. Deskripsi yang relevan akan menyeleraskan antara 

penggambaran suasana dalam karya sastra begitu pula penggambaran nada (yang akan 

disampaikan). 

 Naratif merupakan satu komponen yang sangat perlu untuk diperhatikan, karena 

komponen naratif yang bagus secara mutlak akan dapat menyampaikan isi atau muatan dari 

karya sastra cerita pendek.mengkaji karya sastra tidak serta merta hanya dengan membaca 

karya sastra secara langsung lalu menafsirkan sendiri. Melainkan, mengguanakan teori-teori 

yang relevan dengan proses pengkajian. Teori yang dijelaskan oleh Abrahams yakni 

pendekatan secara objektif, ekspresif, pragmatik dan mimetik. 

 Pengkajian aspek naratif yang dominan menggunakan pendekatan ekspresif, karena 

penyajian dari segi penyair, jiwanya, kreatifitasnya, genealitasnyalah yang menjadi pusat 

perhatian. Maka, tersebutlah narasi itu menjadi kesatuan yang indah jika dipandang dari seg 

kreatifitas, ekspresi dan genealitasnya. 

 Cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kuntowijoyo lebih memprioritaskan 

aspek naratif ketimbang dialognya, mungkin karena dengan narasi pembaca akan lebih nyaman 

dan memahami muatan dari cerpen dibanding menggunakan dialog. Karena, cakupan narasi 

lebih luas ketimbang dialog, di mana dialog hanya bisa menguatarakan character belum 

mengindikasikan adanya action sehingga narasi lebih condong lebih kompleks dibanding 

dialog. Mengutip narasi dari cerpen dilarang mencintai bunga-bunga; 

 “Ayah baru saja dipindahkan ke kota ini setelah bertahun mengajukan permohonan. 

Katanya, supaya aku mengenal hidup lebih luas, tidak terkurung dalam lingkunga dusun yang 



sempit. Sehari setelah kami pindah, ayah sudah mulai bekerja dan sore hari baru ia kembali. 

Ayahku tampak lebih segar sekarang.” 

 Mengutip penggalan narasi dari cerpen kuntowijoyo dapat diambil ikhtisar sedikit 

bahwa narasi pembuka ini lebih condong ke aspek aksi. Mengapa? Karena pembaca dapat 

menilik apa yang sedang dirasakan oleh narator sebagaimana narator mendeskripsikan apa 

yang sedang terjadi. Mengenai kutipan itu perasaan sang anak merasa datar seperti tidak ada 

rasa kebahagiaan setelah dipindah dari desa ke kota, sang anak seperti tidak merasakan apa-

apa ketika di kota, tidak ada rasa sedih maupun bahagia. 

 “Setelah kucoba naik ke pagar tembok, melalui pohon kates di pekaranganku, 

terbentanglah sebuah pemandangan: sebuah rumah Jawa, bersih seperti baru saja disapu, dan 

alangkah banyak bunga-bunga ditanam!” 

 Kutipan narasi selanjutnya mendeskripsikan sebuah aksi dan suasana yang lebih 

dominan. Dapat ditinjau kalau narasi ini lebih mendeskripsikan perasaan dan aksi yang lebih 

tegas. Di mana sang anak melakukan pekerjaan menaiki tembok, mempergunakan indra 

penglihatan untuk mengkspresikan apa yang telah dilihat dan mengkekspresikan perasaan 

dengan sebuah pengakuan kagum yang luar biasa. 

 “Ia menjangkau tangan kananku. Membungkuk, dan dicium tanganku dicium. Aku 

tidak berdaya. Bunga itu dipindahkannya ke tanganku. Aku menggenggamnya. Seolah dalam 

mimpi” 

 Kutipan narasi yang diambil dan tak terlalu banyak ini sejatinya mencerminkan banyak 

sekali aspek aksi yang sangat dominan terlebih dari tragedi yang terjadi. Mengapa demikian? 

Jika dipahami secara menyeluruh, sepenggal kutipan itu menciptakan banyak sekali aksi yang 

bila mana dilakukan dalam kehidupan kenyataan sangatlah kompleks. Menjangkau tangan 

bukan hanya sekedar menjangkau namun pastinya diiringin gerakan tangan yang reflek, 

terlebih respon dari sang anak ketika tangannya dijangkau. Kemudian, membungkuk dan 

dicium. Betapa aksi yang tiada henti dilanjut dengan pemindahan bunga dari tangan ke tangan 

lalu menggenggam. Sungguh kompleks tragedi yang terjadi dalam penggalan narasi yang 

singkat. Jika, diaplikasikan dalam kehidupan nyata maka aksi ini bisa berlangsung selama 

berlebih-lebih sesi bisa juga dalam alokasi waktu yang lama. 

 Berlanjut ke prosa Malam Takbir karya Hamsad Rangkuti yang pembentukan cerita 

antara narasi dan dialognya hampir seimbang. 

 “Dikeluarkannya kantong plastik dalam saku baju. Diambilnya beberapa biji kurma 

dari dalam kantong plastik itu. Aku cepat mengalihkan pandang, tapi masih sempat kulihat 

kalau dia memandang ke arahku. Mungkin ia hendak menawarkan sebiji kurma.” 

 Tidak jauh berbeda dari cerpen kuntowijoyo, aspek naratif cerpen hamsad rangkuti juga 

banyak memuat segi aksi dan deksripsi. Di mana ditinjau dari kata dikeluarkannya maka 

menuai tragedi yaitu memindahkan barang dari dalam ke luar, yang sejatinya menyangku aksi 

dilanjut kantong plastik dalam saku baju, yang bisa disebut sebagai pokok deskripsi dari 

keselarasan kata dikeluarkannya. Maka dapat disimpulkan kalau satu kalimat narasi dari cerpen 

hamsad rangkuti sudah mencangku narasi yang baik di mana termuat aksi dan deskripsi. 

Penggalan kutipan di atas dapat mencerminkan perilaku manusia seyognyanya manusia yang 

merasa ingin tahu. Struktural yang mencantumkan aku dalam narasi menjadi lebih ekspresif 



dibanding menghilangkan kata aku, karena menurut Gomperts berbahayalah uasaha 

strukturalisme dan aliran modern lain yang ingin meniadakan itu, sebab kecenderungan ini 

sama dengan kecenderungan politik atau birokrasi modern. Kalimat terakhir mencerminkan 

aspek Connection atau Coherence di mana penulis tidak menyebutkan sesuatu hal yang 

sungguh-sungguh terjadi namun menyebutkan peristiwa atau konsistensi yang masuk akal dan 

harus terjadi.  Ketika kata mungkin yang sejatinya menjadi kenyataan lalu diselaraskan dengan 

tragedi yang sedang terjadi dengan menawarkan sebiji kurma. Sungguh kronologi dalam narasi 

yang masuk akal dan harusnya terjadi. 

 Jika, menganalisis dan menyamakan kedua cerpen maka struktural pembangunan narasi 

lebih dominan di aspek aksi, deskripsi, connection, coherence dan mungkin masih banyak lagi 

yang bisa dianalisis lagi selain dari empat aspek pembangun cerpen dilarang mencintai bunga-

bunga dan malam takbir. Teori yang digunakan penganalisis menggunakan pendekatan objektif 

dan ekspresif walaupu dalam analisis masih cenderung dalam salah pemaknaan. Walaupun, 

semenjak abad 19-an mayoritas pendekatan ekspresif lebih ditonjolkan dibanding pendekatan 

objektif meskipun tidak meninggalkan nilai-nilai objektif yang telah tercipta dari dulu.] 
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