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SARIPATI 

 

Asri Kartika Dewi Suwarno. 08216018. Analisis Struktural wonten Novel Sirah! 
Anggitanipun A.Y. Suharyono lan Pasinaonipun ing SMA. Skripsi. Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Jawa. Universitas Muhammadiah Purworejo. 2012 

Skripsi kanthi iarh-irahanipun Analisis Struktural wonten Novel Sirah! 
Anggitanipun A.Y. Suharyono lan Pasinaonipun ing SMA, gadhah ancas kangge 
(1) ngandharaken unsur-unsur struktur novel Anggitanipun A.Y. Suharyono, (2) 
ngandharaken panerapan pasinaonnipun ing SMA. 

Panaliten menika ngginakaken jenis panaliten deskripsi kualitatif wonten 
bidang sastra. Subjek ingkang dipundadosakaken ing panaliten inggih menika 
ngandharaken unsur-unsur struktur novel Anggitanipun A.Y. Suharyono, (2) 
ngandharaken panerapan pasinaonnipun ing SMA. Menawi Objek ingkang 
dipundadosaken ing panaliten inggih menika novel Sirah! Anggitanipun A.Y. 
Suharyono ingkang dipunwedalaken dening Wedatama Widya Sastra, Jakarta 
Selatan, warsa 2001, 270 kaca. Pangempalan data wonten penelitian menika 
ngange teknik observasi lan teknik pustaka. Analisis data ngangge metode analisis 
isi ingkang ngandharaken sedaya isi. 

Asilipun analisis struktur pembangun novel Sirah! Anggitanispun A.Y. 
Suharyono nggadhahi (1) undheraning carita inggih menika perjuangan angsal 
jabatan lurah kangge ngubah kondisi ekonomi kaluwarga kanthi cara ingkang 
boten sae, (2) paraga utama inggih menika Joyo Dengkek lan Senik, menawi 
paraga tambahanipun Pak Carik, Pak Dukuh, Wijayani, Widodo, Boiman; (3) alur 
inggih menika mundur; (4) latar panggenanipun inggih menika wonten Desa Jati 
Dhoyong lan sakupenge. Latar wekdal wonten ing siang, enjing, ratri, lan sore; (5) 
pasinaon ing SMA ngginakaken modhel diskusi. 

 
 
Tembung wigati: Struktural, novel, pasinaon 
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ABSTRAK 
 

 
Asri Kartika Dewi Suwarno. 08216018. Analisis Struktural pada Novel Sirah! 
Karya A.Y. Suharyono dan Pembelajarannya di SMA. Skripsi. Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Jawa. Universitas Muhammadiah Purworejo. 2012 

Srikpsi yang berjudul Analisis Struktural pada Novel Sirah! Karya A.Y. 
Suharyono dan Pembelajarannya di SMA, bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 
unsur-unsur struktur Novel Sirah! Karya A.Y. Suharyono, (2) mendeskrisikan 
penerapan pembelajaran di SMA.  

Subjeknya adalah mendeskripsikan unsur-unsur struktur dalam novel Sirah! 
Karya A.Y. Suharyono serta mendeskripsikan mengenai penerapan pembelajaran 
di SMA, sementara Objek penelitian dalam penelitian ini adalah novel Sirah! 
Karya A.Y. Suharyono. Teknik pengumpulan data ini digunakan metode  
observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi 
yang mengkaji isi teks dengan teliti dan menyeluruh. Kemudian penyajian hasil 
analisisnya menggunakan teknik penyajian hasil analisi informal di mana 
penyajian hasil analisis menggunakan kata-kata biasa.  

Hasil analisis bahwa unsur-unsur pembangun Novel Sirah! karya A.Y. 
Suharyono memiliki (1) tema yaitu perjuangan untuk memperoleh jabatan lurah 
demi mengubah kondisi ekonomi keluarga dengan cara yang tidak baik; (2) tokoh 
utama yaitu Joyo Dengkek dan Senik, sedangkan tokoh tambahannya yaitu Pak 
carik, Pak Dukuh, Wijayani, Widodo, Boiman; (3) alur yaitu mundur; (4) latar, 
tempat berada di desa Jati Dhoyong dan sekitarnya.  Latar waktu, siang hari, pagi 
hari, sore hari, malam hari; (5) pembelajaran di SMA menggunakan model 
diskusi. 

 
  

Kata kunci: Struktural, novel, pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sastra baik prosa maupun puisi tidak hanya lahir karena fenomena-

fenomena kehidupan imajinatif, tetapi juga dari kesadaran penulisnya 

bahwa sastra sebagai sesuatu yang faktual realistis karena sastra adalah 

produk masyarakat serta menampilkan gambaran realitas sosial. Karya 

sastra menampilkan ciri masyarakat, baik itu sosial budaya maupun nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya. Melalui karya sastra, pengarang 

melukiskan, menguraikan serta menampilkan kenyataan sosial yang 

tercermin pada perilaku-perilaku tokohnya.  

Karya sastra atau fiksi, menceritakan berbagai masalah kehidupan 

manusia dalam interaksinya dengan lingkungan dan sesama, interaksinya 

dengan diri sendiri, serta interaksinya dengan Tuhan. Fiksi merupakan 

hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi pengarang terhadap lingkungannya 

dan kehidupan, walau berupa khayalan, tidak benar jika fiksi dianggap 

sebagi hasil kerja lamunan belaka, melainkan penghayatan dan perenungan 

secara intens, perenungan terhadap hakikat hidup dan kehidupan, 

perenungan  yng dilakukan dengan penuh kesadaran dan tangggung jawab. 

Fiksi  merupakan karya imajinatif yang dilandasi kesadaran dan tanggung 

jawab dari segi kreativitas sebagai karya seni. Fiksi menawarkan “model-

model” kehidupan sebagaimana yang diidealkan oleh pengarang sekaligus 

menunjukkan sosoknya sebagi karya seni yang berunsur estetik dominan. 

1 
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Keadaan dan kehidupan sosial suatu masyarakat, peristiwa-peristiwa, ide 

dan gagasan serta nilai-nilai yang diamanatkan pencipta lewat tokoh-tokoh 

cerita sudah pasti dilukiskan dalam karya sastra. Selain itu, juga 

mempersoalkan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya sehingga 

karya sastra berguna untuk mengenal manusia kebudayaan serta 

zamannya. 

Novel merupakan struktur yang bermakna. Oleh karena itu, novel 

tidak hanya serangkaian tulisan yang tersusun dan tertuang karena jiwa 

pengarang namun merupakan bagian struktur pikiran  yang tersusun dari 

berbagai unsur. Analisis strukturalisme merupakan prioritas pertama 

sebelum diterapkan analisis yang lain. Tanpa struktural, kebulatan makna 

instrinsik dalam suatu karya sastra tidak dapat ditangkap. 

Sebuah karya sastra menurut kaum struktural adalah sebuah totalitas 

yang dibangun secara konherensif oleh berbagai unsure pembangunnya. Di 

satu pihak, struktur karya sastra  menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 

2009: 36) dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran 

semua bahan dan bagian yang menjadi komponennnya yang secara 

bersama membentuk kebulatan yang indah. 

Menikmati dan menghayati sebuah karya sastra lebih dalam, akan 

semakin memahami jika mengkaji strukturalnya, penulis sangat tertarik 

untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam tentang sebuah fiksi yang 

dalam hal ini berupa novel, salah satunya dengan mengkaji struktur. 

Struktural karya sastra dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, 
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mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antarunsur instrinsik 

fisik yang bersangkutan. Karya sastra mula-mula diidentifikasi dan 

dideskripsikan yang kemudian dijelaskan bagaimana fungsi-fungsi 

masing-masing unsur itu dalam menunjang makna keseluruhannya, dan 

bagaimana hubungan antarunsur itu, sehingga secara bersama membentuk 

sebuah totalitas-kemaknaan yang padu. Misalnya, bagaimana hubungan 

antara peristiwa yang satu dengan yang lain, kaitannya dengan pemplotan 

yang tak selalu kronologis, kaitannya dengan tokoh dan penokohan, 

dengan latar dan sebagainya. Sehingga dari kajian ini mendapatkan hasil 

maksimal untuk membedah dan menikmati sebuah karya sastra. 

Novel Sirah! karya Ay. Suharyono memiliki kelebihan dan memiliki 

perbedaan dari novel lain. Kelebihannya adalah alur cerita yang 

merupakan pencerminan dunia realitas yang dialami oleh manusia di 

tengah–tengah masyarakat, sehingga ceritanya benar–benar hidup. 

Penggambaran kompleksitas tokohnya begitu tertata seakan terjadi di 

dunia nyata. Di dalamnya menceritakan tentang perjuangan sebuah 

keluarga miskin dan memiliki latar belakang pendidikan rendah yang 

mengikuti pencalonan Kepala Desa. Tokoh Utama yang berperan adalah 

Joyo Dengkek dengan bantuan sang Istri bernama Senik, mereka bekerja 

sama melakukan kecurangan demi mendapatkan jabatan Kepala Desa. 

Mereka meminta bantuan dukun untuk melancarkan usahanya. Syarat yang 

harus dipenuhi sebagai jimatnya adalah mencari kepala mayat orang yang 

sudah mati sebanyak tiga. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini 
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sangat bagus, karena penuh dengan nilai-nilai perjuangan, sehingga 

menarik untuk dikaji. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Struktural Novel Sirah! Karya Ay. Suharyono dan 

Pembelajarannya di SMA”. Penulis mengambil novel Sirah! karya Ay. 

Suharyono sebagai bahan penelitian ini berdasarkan pertimbangan berikut 

ini. 

1. Novel Sirah! karya Ay. Suharyono berdasarkan pengetahuan penulis, 

belum pernah dikaji dari segi struktural, psikologi, gaya bahasa, 

sosiologi, maupun yang lainnya. Lebih khusus di lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

2. Novel Sirah! karya Ay. Suharyono berdasarkan pengetahuan penulis 

mempunyai struktur yang lengkap, apalagi jalan peristiwanya atau alur 

ceritanya seperti realitas, maka tepat apabila dikaji dari segi 

strukturnya. 

3. Novel Sirah! karya Ay. Suharyono memberikan pemahaman kepada 

pembaca akan pentingnya unsur-unsur struktur karya sastra yang 

membentuk keutuhan karya sastra. 

 

B. Penegasan Istilah 

Ada beberapa istilah tertentu yang perlu dipahami dalam penelitian 

ini sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan. 
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Sesuai dengan judul penelitian, istilah-istilah yang perlu dijelaskan 

disajikan berikut ini. 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI, 2007: 43). 

2. Struktural adalah analisis yang bertujuan memaparkan secermat 

mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang 

secara bersama menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Unsur-unsur 

karya sastra tersebut meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar 

atau seting, dan sudut pandang atau pusat pengisahan (Nurgiyantoro, 

2009: 37). 

3. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian 

cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang disekitarnya dengan 

menonjolkan watak dan sifat pelakunya (KBBI, 2007: 788). 

4. Sirah! adalah novel karya Ay. Suharyono yang diterbitkan oleh  

wedatama widya sastra, tahun  2001. 

5. A.Y. Sirah! adalah nama pengarang novel Sirah! Sastrawan jawa yang 

produktif menulis cerkak, cerbung, dan esai yang juga menjadi 

pengurus Sanggar sastra Jawa Yogyakarta. 

6. Pembelajaran adalah proses, cara, pembuatan menjadikan orang atau 

makhluk hidup belajar (KBBI, 2007: 17). 

7. SMA adalah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas. 

Jadi, judul skripsi “Analisis Struktural Novel Sirah! karya Ay. 

Suharyono dan Pembelajarannya di SMA” adalah kajian yang meneliti 
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unsur-unsur struktural novel Sirah! Karya A.Y. Sirah! dan 

Pembelajarannya di SMA. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, ditemui beberapa 

identifikasi masalah dalam novel Sirah! berikut ini. 

1. Masalah dan tema  yang dialami tokoh dalam novel Sirah! karya Ay. 

Suharyono. 

2. Fakta cerita yang meliputi penokohan, plot, dan latar  dalam novel 

Sirah! karya Ay. Suharyono. 

3. Sarana sastra yang ada dalam novel Sirah! karya Ay. Suharyono yang 

meliputi judul, pusat pengisahan, dan gaya bahasa. 

4. Hubungan antarunsur di dalam novel Sirah! karya Ay. Suharyono. 

5. Nilai moral yang dapat diambil dari penggambaran tokoh-tokoh yang 

ada dalam novel Sirah! karya Ay. Suharyono. 

6. Pemakaian bahasa dalam novel Sirah! karya Ay. Suharyono. 

7. Pembelajaran novel Sirah! karya Ay. Suharyono di SMA. 

 

D. Batasan Masalah 

Dari penjabaran identifikasi masalah yang ditemukan dalam novel 

Sirah! karya Ay. Suharyono, maka diperlukan pembahasan yang lebih 

fokus dalam penelitian ini. Peneliti hanya membatasi pada masalah 

sebagai berikut. 
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1. Masalah dan tema  yang dialami tokoh dalam novel Sirah! karya Ay. 

Suharyono. 

2. Fakta cerita yang meliputi penokohan, plot, dan latar  dalam novel 

Sirah! karya Ay. Suharyono. 

3. Sarana sastra yang ada dalam novel Sirah! karya Ay. Suharyono yang 

meliputi judul, pusat pengisahan, dan gaya bahasa. 

4. Hubungan antar unsur di dalam novel Sirah! karya Ay. Suharyono. 

5. Pembelajaran novel Sirah! karya A.Y Sirah! di SMA. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, diuraikan permasalahan yang akan 

dibahas  sebagai berikut. 

1. Bagaimana tema dan masalah yang ada di dalam novel Sirah! karya Ay. 

Suharyono? 

2. Bagaimana fakta cerita yang meliputi tokoh dan penokohan, plot dan 

latar dalam novel Sirah! karya Ay. Suharyono? 

3. Bagaimana sarana sastra yang di dalamnya berisi judul, pusat 

pengisahan, gaya bahasa dan nada, serta ironi dalam novel Sirah! karya 

Ay. Suharyono? 

4. Bagaimana hubungan antarunsur di dalam novel Sirah! karya Ay. 

Suharyono? 

5. Bagaimana pembelajaran novel Sirah! karya Ay. Suharyono di SMA? 
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F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diperoleh tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. mendeskripsikan tema dan masalah yang ada di dalam novel Sirah! 

karya Ay. Suharyono; 

2. mendeskripsikan fakta cerita yang meliputi tokoh dan penokohan, plot 

dan latar dalam novel Sirah! karya Ay. Suharyono; 

3. mendeskripsikan sarana sastra yang di dalamnya berisi judul, pusat 

pengisahan, gaya bahasa dan nada, serta ironi dalam novel Sirah! karya 

Ay. Suharyono; 

4. mendeskripsikan hubungan antarunsur di dalam novel Sirah! karya Ay. 

Suharyono; 

5. mendeskripsikan pembelajaran novel Sirah! karya Ay. Suharyono di 

SMA. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian sastra ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis 

maupun praktis.  

Manfaat secara teoretis, di antaranya: 

1. penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi para 

peneliti di bidang sastra; 

2. penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah 

kesusastraan Jawa, khususnya mengenai struktural karya sastra. 
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Manfaat praktis bagi guru antara lain:  

1. penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pendukung 

evaluasi dalam pembelajaran sastra di sekolah; 

2. penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru untuk 

meningkatkan kreatifitas siswa. 

Manfaat praktis bagi siswa yaitu: 

1. meningkatkan minat siswa dalam membaca sastra khususnya novel; 

2. meningkatkan minat siswa dalam menganalisis karya sastra. 

 

H. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Sistematika skripsi dikelompokan ke dalam 4 bagian, yaitu halaman 

sampul depan, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Halaman  Sampul Depan 

Halaman sampul depan berisi judul skripsi, maksud skripsi, 

lambang UMP, identitas penulis, identitas program studi dan fakultas, 

dan tahun penulisan skripsi. 

2. Bagian Awal 

Bagian awal berisi halaman judul, persetujuan, pengesahan, kata 

pengantar,, daftar isi, daftar tabel, moto dan persembahan, dan abstrak. 

3. Bagian Isi 

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika skripsi. 
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Bab II berisi tinjauan pustaka dan kajian teoretis sebagai acuan 

dalam penelitian. 

Bab III memuat metode penelitian, terdiri dari objek penelitian, 

fokus penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, 

teknik analisis data. 

Bab IV berisi analisis data yang membahas atau menganalisis 

dengan teori struktural yang berfokus pada unsur-unsur karya sastra 

yang meliputi : tema, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting, dan 

sudut pandang atau pusat pengisahan. 

Bab V berisi  penutup yang terdiri simpulan dan saran hasil 

penelitian terhadap objek penelitian. 

4. Bagian Akhir  

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan Lampiran-lampiran yang 

meliputi Rencana Pengajaran Pembelajaran (RPP), kartu bimbingan 

skripsi, beserta bukti-bukti lain yang diperlukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka adalah pengkajian terhadap buku, penelitian 

sebelumnya. Penelitian mengenai struktur dan kemungkinan 

pembelajarannya di SMA telah banyak dilakukan oleh lainnya, lebih 

khusus mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Akan tetapi, data 

penelitian dari objek novel Sirah! Karangan Ay. Suharyono belum pernah 

diteliti, baik melalui pendekatan pikologis, sosiologis, struktural maupun 

pendekatan lain. Sebelum mengemukakan teori mengenai analisis struktur, 

serta kemungkinan pembelajarannya di SMA. Penulis akan menyajikan 

beberapa penelitian terdahulu dengan pendekatan tentang nilai moral 

sebagai acuan penelitian, yaitu Nur Fidianto (2011), Naely Dewi (2010), 

dan Inti Wuryani (2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Fidianto (2011) berjudul “Analisis 

Struktural Novel Sedara Cinta Karya Hermes Dione dan Pembelajarannya 

di kelas XI SMA”. Fidianto (2011) membahas mengenai masalah-masalah 

yang terdapat dalam novel tersebut, tema, fakta cerita, sarana sastra, 

hubungan antarunsur serta mendeskripsikan pembelajaran novel di SMA. 

Tema yang ada dari pembahasannya adalah lika-liku pencarian cinta sejati 

seraong anak remaja dalam mencari cinta sejatinya merasa terbebani 

dengan rahasia yang selama ini dipendam sendiri karena mencintai cinta 

11 
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yang terlarang; sarana sastranya menghasilkan kesimpulan bahwa judul 

mengacu pada tema cerita. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi Fidianto (2011) 

peneliti. Persamaannya keduanya membahas analisis struktur novel yang 

meliputi tema, hubungan antarunsur, fakta cerita, sarana sastra, dan 

penerapan pembelajaran di kelas XI SMA dengan menggunakan teori 

Stanton (2007). Perbedaannya hanya terletak pada objek kajiannya. 

Fidianto (2011) menggunakan novel berbahasa Indonesia, sementara 

peneliti menggunakan subjek berbahasa Jawa. 

Tinjauan Pustaka yang kedua adalah dari Dewi (2010) dengan judul 

skripsi “Analisis Struktural Novel Tan Bisa Kandha Karya Suparto Brata 

dan Pembelajarannya di SMK”. Pembahasan yang terdapat dalam 

skripsinya tentang struktur novel (tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, 

sudut pandang, gaya bahasa, judul, amanat, dan hubungannya antarunsur), 

serta pembahasan menganai penerapannya di SMK. Teori yang dipakai 

hanya menggunakan teori Nurgiyantoro (2009). Kesimpulan dari skripsi 

Dewi (2010) dari penerapan pembelajaran di SMK antara lain: bahan 

pembelajaran, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode 

pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, waktu pembelajaran dan 

evaluasi. 

Persamaan yang jelas nampak adalah objek yang dikaji sama-sama 

novel berbahasa Jawa. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, 

Dewi (2010) menggunakan teori Nurgiyantoro (2009), sementara peneliti 
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menggunakan teori Staton (2007) dengan mengacu juga pada 

Nurgiyantoro (2009). Dewi (2010) membahas mengenai tema, tokoh dan 

penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, judul, amanat, dan 

hubungannya antarunsur, serta pembahasan mengenai penerapannya di 

SMK, sementara dalam penelitian ini tidak membahas mengenai amanat.  

Selain itu penerapan pembelajaran yang digunakan oleh Dewi (2010) 

ditujukan kepada SMK, sementara peneliti menerapkan pembelajaran di 

SMA.  

Tinjauan pustaka yang terakhir adalah penelitian dari Wuryani 

(2011). Dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Filologi dan Analisis 

Struktural dalam Naskah Suraosing Carita” mengkaji sebuah  struktur dari 

naskah kuno dengan jenis penelitiannya adalah pustaka. Metode yang 

digunakan adalah analisis teknik naskah tunggal dengan edisi standar. 

Wuryani (2011) dalam penelitiannya melalui proses filologi karena naskah 

yang menjadi objek kajiannya bertuliskan aksara jawa.  

Pembahasan yang terdapat dalam skripsi Wuryani (2011) yaitu 

bagaimana kajian filologi dalam naskah Suraosing Carita serta bagaimana 

unsur struktural  yang membangun naskah Suraosing Carita tersebut. 

Terdapat Persamaan dan perbedaan antara penelitian Wuryani (2011) 

dengan peneliti. Persamaannya adalah mengkaji struktural isi cerita. 

Peneliti di samping menggunakan teori Nurgiyanto (2009) namun juga 

dalam pengklasifikasiannya menggunakan teori Stanton (2007). 
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Perbedaannya terletak pada pembahasan kajian filologi. Inti Wuryani 

(2011) dalam pembahasannya hanya membahas tentang struktur yang 

meliputi tema, alur, latar, penokohan dengan proses filologi, sementara 

peneliti hanya membahas struktur yang meliputi sarana sastra, fakta cerita, 

hubungan antarunsur, tema dan pembelajarannya di SMA tanpa dengan 

proses filologi, karena objek yang dilakukan oleh peneliti berupa novel 

dengan bahasa Jawa baru, sementara objek yang dikaji oleh Wuryani 

(2011) adalah naskah serat berbentuk tembang dengan bahasa Jawa Kawi. 

 

B. Kajian Teoretis 

1. Karya Sastra 

Karya sastra merupakan bagian dari kebudayaan manusia yang 

mengungkapkan pikiran-pikiran terbaik manusia, pengalaman, impian, 

cita-cita, kebahagiaan, kasih sayang dan ungkapan apa yang ada di 

dalam hati pengarang. Di dalam karya sastra terdapat berbagai pesan 

moral dan nilai-nilai ajaran hidup yang ingin disampaikan pengarang 

sebagai tuntunan bagi penikmat karya sastra dan bagi manusia pada 

umumnya. Jenis pesan moral itu tak terbatas dan sangat luas ruang 

lingkupnya, pesan moral tersebut dapat mencakup seluruh persoalan 

hidup dan kehidupan, menyangkut harkat dan  martabat manusia. 

Secara garis besar persoalan hidup manusia dibedakan ke dalam 

persoalan manusia dan diri sendiri, dengan lingkup sosial atau sesama 

manusia, dan hubungannya dengan Tuhan (Nurgiyantoro, 2009: 323) 
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Fiksi yang juga karya sastra pada umumnya, menceritakan 

berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan 

lingkungan dan sesama interaksinya dengan diri sendiri, serta 

interaksinya dengan Tuhan. Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, 

dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan. Walaupun 

hanya khayalan, tidak benar jika fiksi dianggap sebagai hasil kerja 

lamun belaka, melainkan pengkhayatan dan perenungan secara intens, 

perenungan terhadap hakikat hidup dan kehidupan, perenungan yang 

dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Fiksi 

merupakan karya imajnatif yang dilandasi kesadaran dan 

tanggungjawab dari segi kreatifitas sebagai karya seni. Fiksi 

menawarkan “model-model” kehidupan sebagaimana yang diidealkan 

oleh pengarang sekaligus menunjukkan sosoknya sebagai karya seni 

yang berunsur estetik dominan (Nurgiyantoro, 2009: 3). 

Kemudian beberapa pandangan memberikan pendapatnya seperti 

yang dikemukakan oleh Rusydi (1996: i) diantaranya ada yang 

menganggap bahwa karya sastra itu tidak lain adalah cerminan 

kehidupan nyata. Ada pula yang beranggapan bahwa karya sastra tidak 

lebih dari hasil ekspresi pengarang. Pandangan lain lagi ialah bahwa 

pengarang mencipta karya sastra ditujukan kepada masyarakat, yaitu 

untuk mendidik dengan menyenangkan atau memberi kenikmatan di 

samping mendidik, untuk merombak tata kehidupan atau tata nilai, 

untuk tujuan-tujuan politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. 
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Dalam pembahasan sastra kita tidak dapat melepaskan diri dari 

pembicaraan tentang masyarakat sastra. Masyarakat sastra yang 

dimaksud adalah semua orang yang terlibat dalam hal kesusastraan, 

yaitu orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kesusastran, 

memanfaatkan kesusastraan dan menikmati kesusastraan. Jadi, 

masyarakat sastra ialah orang-orang yang berhubungan dengan tiga 

bidang tersebut yaitu: 

1. para ahli sastra yang bergerak di dalam ilmu sastra; 

2. para pencipta sastra, yaitu para sastrawan; 

3. para penikmat sastra, yaitu para pembaca yang menikmati serta 

menghayati karya sastra; 

Jadi, karya sastra adalah manifestasi buah pikiran seseorang 

dalam merenungi kehidupan secara terus menerus yang dituangkan 

dalam cerita sebagai salah satu bentuk ekspresi jiwa pengarang dengan 

tujuan untuk mendidik, mengajarkan segala sesuatu yang sarat dengan 

nilai kehidupan. 

2. Struktur Sastra 

Untuk memahami sebuah karya sastra baik yang berbentuk prosa 

maupun puisi, dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satu 

diantaranya adalah pendekatan struktural, yaitu memahami karya sastra 

dengan memperhitungkan struktur-struktur atau unsur-unsur pembentuk 

karya sastra.  



17 
 

Menurut Nurgiyantoro (2009: 37), pada dasarnya analisis 

struktural bertujuan memaparkan secermat mungkin fungsi dan 

keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersama 

menghasilkan sebuah keseluruhan. Analisis struktural tidak cukup 

dilakukan hanya sekedar mendata unsur tertentu sebuah karya fiksi, 

misalnya peristiwa plot, tokoh, latar atau yang lain. Namun yang lebih 

penting adalah melanjutkan begaimana hubungan antarunsur itu, dan 

sumbangan apa yang diberikan terhadap tujuan estetik dan makna 

keseluruhan yang ingin dicapai. 

Stanton membedakan unsur pembangun sebuah novel ke dalam 

tiga bagian yaitu : fakta cerita, tema dan sarana sastra (dalam 

Nurgyantoro, 2009: 25). Ketiga unsur tersebut harus dipandang sebagai 

satu kesatuan dalam rangkaian keseluruhan cerita, bukan sebagai suatu 

yang berdiri sendiri dan terpisah satu dengan yang lain. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan teori struktural dari Stanton 

(2007), yang membagi unsur pembangun sebuah novel ke dalam tiga 

bagian yaitu : tema, fakta cerita, dan sarana sastra. Fakta cerita terdiri 

dari tokoh dan penokohan, alur, dan latar. Sarana sastra terdiri dari 

judul, sudut pandang, gaya bahasa dan nada serta ironi. Dari ketiga 

bagian tersebut tampak lebih lengkap dan terstruktur baik.  

a. Tema dan Masalah 

Setiap karya fiksi tentulah mengandung atau menawarkan 

tema, namun apa isi tema itu sendiri tak mudah ditunjukkan. Isi 
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temas harus dipahami dan ditafsirkan melalui cerita dan data-data 

yang lain dan itu merupakan kegiatan yang sering tidak mudah 

dilakukan. Kesulitan itu sejalan dengan yang sering kita hadapi jika 

kita diminta untuk mendefinisikan  tema (Nurgiyantoro, 2009: 66). 

Sayuti  mengatakan bahwa tema pada dasarnya merupakan 

sejenis komentar terhadap subjek atau pokok masalah, baik secara 

eksplisit maupun secara implisit (Wiyatmi, 1997: 42). Di dalamnya 

terdapat sikap pengarang terhadap subjek atau pokok cerita. Tema 

memiliki fungsi utnuk menyatukan unsur-unsur lainnya. Di samping 

itu, juga berfungsi untuk melayani visi atau respon pengarang 

terhadap pengalaman dan hubungan totalnya dengan jagat raya. 

Tema dibedakan menjadi dua yaitu tema mayor dan minor. 

Tema mayor adalah masalah penting (dominan) yang mengurai suatu 

karya sastra, sedangkan tema minor adalah masalah yang merupakan 

cabang dari tema mayor. 

Nurgiyantoro berpendapat (2009: 68) bahwa, tema merupakan 

keseluruhan yang didukung cerita, dengan sendirinya ia akan 

“tersembunyi” dibalik cerita yang mendukungnya.   

Menurut Stanton dan Keny tema adalah makna yang 

terkandung oleh sebuah cerita, sedangkan Baribin menyatakan 

bahwa bahwa tema merupakan suatu gagasan sentral, sesuatu yang 

hendak diperjuangkan dalam suatu tulisan atau karya fiksi 

(Nurgiyantoro, 2009: 67). 
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Untuk menemukan tema sebuah karya fiksi, haruslah 

disimpulkan dari keseluruhan cerita, tidak hanya berdasarkan 

bagian-bagian tertentu cerita. Tema, walau sulit ditentukan secara 

pasti, bukanlah makna yang “disembunyikan”, walau belum tentu 

juga dilukiskan cerita dengan sendirinya ia akan “tersembunyi” di 

balik cerita yang mendukungnya. 

Masalah merupakan sarana untuk membangun tema. Tema 

berangkat dari masalah-masalah yang menjadi permasalahn cerita 

sehingga membentuk keseluruhan isi cerita. Masalah-masalah yang 

menjadi permasalahan isi cerita sangat mendukung tema. 

Tema minor dapat diangkat dari masalah-masalah, sedangkan 

tema mayor pada hakikatnya merupakan aktivitas memilih, 

mempertimbangkan, dan menilai masalah yang terdapat pada novel. 

Masalah-masalah yang menjadi perasalahan isi cerita bersifat 

mendukung dan mencerminkan makna (tema) utama. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tema 

adalah gagasan, ide atau pikiran utama mendasari karya sastra, tema 

sendiri dibangun oleh masalah-masalah yang ada dalam cerita. Pada 

penelitian tema dan masalah, peneliti menggunakan teori  

Nurgiyantoro (2009: 68) yang mengemukakan bahwa dalam 

menemukan sebuah tema dalam sebuah karya sastra harus 

disimpulkan dari keseluruhn cerita. 
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b. Fakta Cerita 

Fakta cerita meliputi tokoh dan penokohan, alur, dan latar. 

Berikut hal tersebut dibicarakan satu persatu. 

1. Tokoh dan Penokohan 

Istilah tokoh menunjuk pada orang, pelaku cerita, sementara 

penokohan menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh seperti yang 

ditafsirkan oleh pembaca dan lebih menunjuk pada kualitas 

pribadi seorang tokoh. Tokoh fiksi biasanya dibedakan menjadi 

beberapa jenis. Sesuai keterlibatannya di dalam cerita dibedakan 

antara tokoh utama (sentral) dan tokoh tambahan (pariferal). 

Tokoh disebut tokoh sentral apabila memenuhi tiga syarat, yaitu 

(1) paling terlibat di dalam makna atau tema, (2) paling banyak 

berhubungan dengan tokoh lain, (3) paling banyak memerlukan 

waktu penceritaan (Wiyatmi, 2006: 30-31) 

Adapun Nurgiyantoro (2009: 176-191), membedakan tokoh 

menjadi lima yaitu, tokoh utama dan tokoh tambahan, tokoh 

protagonis dan tokoh antagonis, tokoh sederhana dan tokoh bulat, 

tokoh statis dan tokoh berkembang, tokoh tropikal dan tokoh 

netral.  

Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritanya 

dan paling banyak diceritakan. Tokoh tambahan adalah tokoh 

yang hanya dimunculkan beberapa kali dalam cerita. Tokoh 

protagonis adalah tokoh yang kita kagumi yang salah satu 
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jenisnya secara populer disebut tokoh hero yang merupakan 

pengejewantahan norma-norma, yang ideal bagi kita. Tokoh 

antagonis adalah tokoh yang selalu menyebabkan konflik bagi 

tokoh protagonis. Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya 

mempunyai satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat watak tertentu 

saja. Tokoh bulat adalah tokoh yang menampilkan watak dan 

tingkah laku yang bermacam-macam. Tokoh statis adalah tokoh 

cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan atau 

perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-

peristiwa yang terjadi. Tokoh berkembang adalah tokoh yang 

mengalami perubahan dan perkembangan sikap, watak, dan 

tingkah lakunya. Tokoh tropikal adalah tokoh yang hanya sedikit 

ditampilkan keadaan individualitasnya, dan lebih banyak 

ditonjolkan kualitas pekerjaan atau kebangsaannya. Tokoh netral 

adalah tokoh cerita yang bereksistensi  demi cerita itu sendiri. 

Adapun Baribin (1985: 54-57) mengungkapakan bahwa 

untuk memahami seluk beluk novel memang fungsi tokoh sangat 

penting. Pembaca dapat menyusuri cerita dengan mengikuti gerak 

laku tokoh utama cerita. Cara memperkenalkan tokoh dan 

perwatakan tokoh dalam fiksi yaitu dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Secara analitik (cara singkap) 

Cara analitik adalah pengarang langsung memaparkan 

tentang watak atau karakter tokoh, pengarang menyebutkan 
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bahwa tokoh tersebut keras hati, keraas kepala, penyayang dan 

sebagainya. 

2) Secara dramatik (cara lukis) 

Cara dramatik adalah penggambaran perwatakan yang tidak 

diceritakan langsung, tetaapi disampaikan melalui pilihan nama 

tokoh, penggambaran fisik, atau postur tubuh, cara bertingkah 

laku, atau postur tubuh, serta melalui dialog. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tokoh dan penokohan merupakan pelaku 

cerita yang hadir untuk menampilkan suatu karakter tertentu. 

Menurut Stanton, berdasar peranannya di dalam cerita, 

tokoh dibagi atas tokoh utama atau sentral dan tokoh tambahan. 

Tokoh utama sebagai tokoh yang berhubungan dengan setiap 

peristiwa dalam cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak 

sentral kedudukannya dalam cerita, tetapi kehadirannya sangat 

diperlukan untuk menunjang tokoh utama (dalam Nurgiantoro 

2009: 165). Peneliti dapat menyimpulkan bahwa tokoh dan 

penokohan merupakan pelaku cerita yang hadir untuk 

menampilkan suatu karakter tertentu. 

2. Latar 

Latar adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Latar 

memberikan pijakan kisah secara konkret dan jelas. Hal ini 

penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, 

menciptakan suasana tertentu yang seolah sungguh-sungguh ada 
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dan terjadi. Dengan demikian, adanya pelataran dapat 

menimbulkan daya bayang atau imajinasi pembaca. 

Nurgiyantoro (2009:  227-235) berpendapat, unsur latar 

dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, 

dan sosial. Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya 

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu 

berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah 

“kapan” tersebut biasanya dihubungkan dengan waktu faktual, 

waktu yang ada kaitannya atau dapat dikaitkan dengan peristiwa 

sejarah. Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan 

dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat 

yang diceritakan dalam karya fiksi. Tata cara kehidupan sosial 

masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang 

cukup kompleks. Dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, 

tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir dan bersikap, 

dan lain-lain yang tergolong latar spiritual. Disamping itu, latar 

sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang 

bersangkutan. 

Hal senada juga diucapkan oleh Wiyatmi yang mengatakan 

bahwa dalam fiksi, latar dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 

latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat berkaitan dengan 

masalah geografis. Di lokasi mana terjadi, di desa apa, kota apa, 
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dan sebagainya. Latar waktu berkaitan dengan masalah waktu, 

hari, jam, maupun historis. Latar sosial berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat (Wiyatmi, 2006: 40). 

Adapun Baribin (1985: 63-64) mengatakan bahwa latar 

merupakan lingkungan tempat peristiwa terjadi. Termasuk di 

dalam latar ini adalah, tempat atau ruang yang dapat diamati, 

seperti di kampus, di sebuah puskesmas, di dalam penjara, di 

Paris, dan sebagainya. Termasuk di dalam unsur musim latar atau 

landas tumpu ini adalah waktu, hari, tahun, musim, atau periode 

sejarah, misalnya di zaman perang kemerdekaan dan lain-lain.  

3. Alur 

Plot merupakan unsur fiksi yang penting, bahkan tak sedikit 

orang yang menganggapnya sebagai yang terpenting di antara 

berbagai unsur fiksi yang lain. Tinjauan struktural terhadap karya 

fiksi pun sering lebih ditekankan pada pembicaraan plot. Plot 

merupakan kejelasan tentang kaitan antarperistiwa yang 

dikisahkan secara linear, sehingga akan mempermudah 

pemahaman kita terhadap cerita yang ditampilkan.  

Menurut Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 2002: 149-150), 

membedakan plot menjadi lima bagian yaitu: 

a) Tahap situation (tahap penyituasian) 

Tahap ini berisi pelukisan atau pengenalan stuasi (latar) dan 

tokoh-tokoh cerita. 



25 
 

b) Tahap generating circumstances (tahap pemunculan konflik). 

Tahap ini berisi masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa 

yang menyulut terjadinya konflik mulai dimunculkan. 

c) Tahap ricing action (tahap peningkatan konflik). 

Tahap ini berisi konflik yang telah dimunculkan pada tahap 

sebelumnya semakin berkembang. 

d) Tahap climax (tahap klimaks). 

Tahap ini berisi konflik atau pertentangan yang terjadi pada 

tokoh cerita mencapai titik puncak. 

e) Tahap denouement (tahap penyelesaian). 

Tahap ini berisi penyelesaian dari konflik yang sedang 

terjadi. 

Adapun Wiyatmi mengatakan bahwa, plot dibagi dalam tiga 

bagian yaitu awal, tengah, dan akhir. Bagian awal berisi eksposisi 

yang mengandung instabilitas dan konfliks. Bagian tengah 

mengandung klimaks yang merupakan puncak konfliks. Bagian 

akhir mengandung denoument ’penyelesaian atau pemecahan 

masalah’ (Wiyatmi, 2006: 36). 

Penampilan peristiwa demi peristiwa yang hanya 

mendasarkan pada waktu saja belum merupakan plot. Agar 

menjadi sebuah plot, peristiwa-peristiwa itu haruslah diolah dan 

disiasati secara kreatif, sehingga hasil pengolahan dan 

penyiasatannya itu sendiri merupakan sesuatu yang indah dan 
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menarik. Ada dua elemen dasar yang membangun alur atau plot 

yaitu ‘konflik’ dan ‘klimaks’. Setiap ceria setidaknya harus 

mempunyai ‘konflik internal’ yang hadir melalui hasrat dua orang 

karakter atau hasrat seorang karakter dengan lingkungannya. 

Adapun klimaks adalah saat ketka konflik terasa sangat intens 

sehingga ending ‘akhir’ tidak dapat dihindari (Stanton, 2007: 31-

32). 

 

c. Sarana Cerita 

1. Gaya Bahasa  

Gaya bahasa merupakan bagian dari pilihan kata yang 

mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata, frasa atau klausa 

tertentu, untuk menghadapi situasi-situasi tertentu, sebab 

persoalan gaya bahasa meliputi semua hierarki kebahasaan, 

pilihan kata secara individual, frasa, klausa, dan kalimat atau 

mencakup pula sebuah wacana secara keseluruhan. 

Menurut Baribin (1985: 64-68) yang dimaksud dengan gaya 

bahasa adalah sikap pengarang dalam menggunakan bahasa dalam 

karya sastranya. Bahasa yang digunakan dalam sastra berbeda-

beda tergantung dengan siapa yang membuatnya, meskipun 

dengan tema, alur, sudut pandang yang sama. Maka dari itu, 

dalam karya sastra bahasa merupakan salah sarana dalam 

menuangkan karya kepada orang lain. Bahasa juga menentukan 
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nilai keindahan dari sebuah sastra, yang bertujuan untuk 

mempengaruhi pembaca untuk bisa langsung masuk ke dalam apa 

yang dituangkan seperti, melihat, merasakan, mendengar, 

mencuim. Baribin juga mengatakan kiasan atau perlambangan 

merupakan bagian dari gaya bahaa. Kiasan akan memberikan 

makna lain dari suatu ungkapan, atau memisahkan sesuatu untuk 

mengatakan sesuatu yang lain. 

2. Judul 

Judul merupakan elemen lapisan luar suatu fiksi. Oleh 

karena itu, ia merupakan elemen yang paling mudah dikenal oleh 

pemabaca. Beranggapan juga bahwa judul seharusnya 

memebrikan gambaran makna suatu cerita. Judul bisaanya 

mengacu pada sejumlah elemen struktural fiksi cerita lainnya 

seperti mengacu kepada tema, latar, konflik tokoh, simbol cerita, 

akhir cerita dan sebagianya. 

Judul suatu cerita bisanya memberikan gambaran akan 

makna suatu cerita. Oleh karena itu hubungan judul itu sendiri 

terhadap keseluruhan cerita dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

sebagai pembangun cerita, berkaitan dengan teknik penyelesaian, 

berkaitan dengan latar dan waktu, sebagi titik tolak konflik antar 

pelaku, judul sering dinyatakan dalm bentuk kiasan/simbol, judul 

sering dinyatakan dalam wujud pepatah, dan judul merujuk 

suasana. 



28 
 

3. Sudut Pandang 

Sudut pandang adalah pusat kesadaran tempat kita dapat 

memahami setiap peristiwa dalam cerita. Sudut pandang 

mempunyai empat tipe utama yaitu ‘orang pertama’, di mana sang 

karakter utama bercerita dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua 

adalah ‘orang pertama sampingan’, yaitu cerita ditutukan oleh 

satu karaker bukan utama (sampingan). Selanjutnya ‘orang 

ketiga-terbatas’, di mana pengarang mengacu pada semua 

karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga tetapi hanya 

menggambarkan apa yang dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh 

satu orang karate saja. Yang terakhir adalah ‘orang ketiga-tidak 

terbatas’, yaitu pengarang mengacu pada setiap karakter dan 

memposisikannya sebagai orang ketiga (Stanton 2007: 53-54). 

 Adapun menurut Nurgiyantoro (2009: 256), pembedaan 

sudut pandang yang telah umum dilakukan orang yaitu bentuk 

persona tokoh cerita : persona ketiga, persona pertama, dan 

persona campuran ketiga dan pertama. Sudut pandang persona 

ketiga “dia”, narator adalah seseorang yang berada di luar cerita 

yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama 

atau kata gantinya : dia, ia, mereka. Sudut pandang “dia” 

dibedakan kedalam dua golongan berdasarkan tingkat kebebasan 

dan keterikatan pengarang terhadap bahan ceritannya yaitu : (1) 

sudut pandang orang ketiga mahatahu. Dalam sudut pandang ini, 
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narator, dapat menceritakan apa saja hal-hal yang menyangkut 

tokoh “dia”. Kita melihat pada teknik mahatahu tersebut bahwa 

narator mampu menceritakan sesuatu baik yang bersifat fisik, 

dapat diindera, maupun sesuatu yang hanya terjadi dalam hati dan 

pikiran tokoh bahkan lebih dari seorang tokoh. (2) Sudut pandang 

“dia” terbatas.  

Lain halnya dengan Baribin (1985), ia membedakan sudut 

pandang menjadi empat bagian dengan istilah yang berbeda, yaitu 

pengarang sebagai tokoh cerita, pengarang sebagai tokoh 

sampingan, pengarang sebagai orang ketiga, dan pengarang 

sebagai pemain atau narator. 

Dari pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

sudut pandang merupakan penyebutan kata ganti nama untuk 

tokoh-tokoh dalam cerita, dan posisi narator dalam cerita.  

 

d. Hubungan Antarunsur 

Berdasarkan analisis struktural, tampak adanya kesatuan yang 

utuh antarunsur pembangun sastra pada novel dengan judul Analisis 

Struktural Novel Sirah! karya Ay. Suharyono dan Pembelajarannya 

di SMA. Dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, judul, sudut 

pandang, gaya bahasa dan nada, ada jalinan yang erat atau koherensi. 

Dalam bab ini peneliti menguraikan keterkaitan antarunsur yaitu: (a) 

hubungan tema dengan plot, (b) hubungan tema dengan tokoh dan 
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penokohan, (c) hubungan tema dengan latar, (d) hubungan plot 

dengan tokoh dan penokohan, (e) hubungan plot dengan latar, (f) 

hubungan tokoh dan penokohan dengan latar, (g) hubungan judul 

dengan tema, (h) hubungan judul dengan tokoh dan penokohan. 

 

3. Pembelajaran  Sastra di SMA 

a. Pengertian Pembelajaran Sastra 

Pembelajaran novel di sekolah dapat dikatakan sama dengan 

jenis sastra prosa lainnya seperti cerpen dan roman. Pembelajaran 

tersebut hendaknya melibatkan keaktifan siswa dalam menelaah 

sungguh-sungguh novel tersebut. 

Pembelajaran sastra atau novel berkaitan dengan strategi 

mengajar dan strategi belajar. Strategi mengajar menitik beratkan 

perihal metode atau cara menyampaikan bahan atau materi pelajaran. 

Sedangkan strategi belajar menonjolkan keaktifan siswa untuk 

memahami bahan atau materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Kehadiran novel sebagai salah satu sastra sangat dimungkinkan 

untuk diajarkan di sekolah (SMA). Salah satu kelebihan novel 

sebagai bahan pembelajaran sastra adalah cukup mudahnya karya 

sastra tersebut dinikmati sesuai dengan tingkat kemampuan masing-

masing dalam memahami cerita secara perorangan. Namun tingkat 

kemampuan tiap-tiap individu tidak sama. Ini dapat menimbulkan 

masalah di kelas. Disatu pihak guru harus berusaha meningkatkan 
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kemampuan membaca para siswanya yang masih rendah, dipihak 

lain guru tidak ingin kemampuan membaca siswanya terhalang 

(Rahmanto, 1988: 66).  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

sastra adalah suatu aktifitas atau kegiatan mengorganisasi untuk 

menyusun dan menguji suatu rencana atau program yang 

memungkinkan timbulnya proses belajar pada diri siswa. 

Dalam pengajaran sastra, keterampilan yang dikembangan 

adalah keterampilan yang bersifat indra, yang bersifat penalaran, 

yang bersifat efektif, yang bersifat sosial dan yang bersifat religius. 

Oleh karena itu, dapatlah ditegaskan pengajaran yang dilakukan 

dengan benar akan dapat menyediakan kesempatan untuk 

mengembangkan keterampilan sehingga pengajaran sastra tersebut 

dapat mendekati arah dan tujuan pengajaran dalam arti yang 

sesungguhnya. 

Pemerintah RI mengeluarkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan berisi kemampuan dasar. Kemampuan dasar adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh 

siswa. Hubungan dengan pengajaran sastra di SMA dalam kurikulum 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Pemilihan Bahan  

Tidak semua novel dapat disajikan sebagai bahan 

pengajaran di sekolah. Sastra, termaksud novel disajikan dalam 
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berbagai pengajaran terutama sebagai karya seni. Walaupun 

demikian, tidak semua novel yang bernilai seni dapat disajikan 

sebagai bahan pengajaran. Ada berbagai hal yang harus 

dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut: 

a) Segi Bahasa 

Penguasaan siswa terhadap bahasa sebenarnya 

mengalami berbagai tahap petumbuhan dan perkembangan. 

Sementara itu, dalam karya sastra mengalami perkembangan 

zaman terhadap sastra. 

b) Segi Psikologis  

Pemilihan mata pelajaran juga mempertimbangkan aspek 

psikologis siswa. Materi yang dipilih hendaknya sesuai dengan 

tahap didik anak tertentu. Tingkat kesesuain mata pelajaran 

dengan aspek psikologis akan besar pengaruhnya terhadap 

pencapaian tujuan, sebab dengan kesesuaian itu akan 

mendorong anak untuk bekerja sama. 

c) Segi Latar Belakang  

Bahan pengajaran dipilih berdasar latar belakang siswa. 

Hal tersebut dimaksud agar masalah-masalah yang terdapat di 

dalam karya sastra itu mendekati dengan apa yang dihadapi 

siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
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2) Segi Estetik  

Novel sebagai bahan pengajaran sastra memiliki kadar 

estetikatau keindahan. Selain memberi hiburan, novel memberi 

pengalaman yang berharga kepada pembaca. Keselaran antara isi 

dan strukturnya menjadi pertimbangan karya sastra sebagai karya 

seni. Konflik yang terjadi dalam novel memberi pengalaman yang 

menarik untuk diresapi dan direnungkan. 

b. Manfaat Pembelajaran Sastra 

Rahmanto (1988: 16-24) menyatakan bahwa pembelajaran 

sastra dapat membantu pendidikan secara utuh apabila cakupannya 

meliputi empat manfaat sebagai berikut: 

1. Membantu ketrampilan berbahasa. 

Seperti kita ketahui ada empat ketrampilan berbahasa yaitu: 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

2. Meningkatkan pengetahuan budaya 

Sastra tidak seperti halnya ilmu kimia atau sejarah, tidak 

menyuguhkan ilmu pengetahuan dalam bentuk jadi. Sastra 

berkaitan erat dengan aspek menusia dan alam dengan 

keseluruhannya. Setiap karya sastra selalu menghadirkan sesuatu 

dan kerao menyajikan banyak hal apbila dihayati benar-benar 

akan semakin menambah pengetahuan orang yang menyuguhkan 

ilmu pengetahuan dalam bentuk jadi. Sastra berkaitan erat dengan 

aspek manusia dan alam dengan keseluruhannya. Setiap karya 
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selalu menghadirkan sesuatu dan kerap menyajikan banyak hal 

apabila dihayati benar-benar akan semakin menambah 

pengetahuan orang yang menghayatinya. 

3. Mengembangkan Cipta dan Karsa 

Dalam pemebalajaran sastra, percakapan yang perlu 

diskembangkan adalah yang bersifat indera, yang bersifat 

penalran, yang bersifat efektif dan bersifat sosial, serta dapat 

ditambahkan bagi yang bersifat religius. 

4. Menunjang pembentukan watak 

Seorang yang berpendidikan tinggi dapat memiliki berbagai 

ketrampilan melewati seluruh rangkaian perkembangan pribadi 

dan menyerap berbagai pengetahuan, namun masih belum merasa 

puas atas dirinya dan belum merasa berguna bagi sesamanya. 

“sesuatu yang lebih” yang dikenal dengan “sebagai kualitas 

kepribadian” perlu dikembangkan. 

c. Tujuan Pembelajaran Sastra 

Rusyana (1982: 5-7) mengemukakan bahwa tujuan 

pembelajaran sastra adalah untuk memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan sastra, yaitu memperoleh pengalaman dan 

mengapresiasi serta berekspresi sastra, serta memperoleh 

pengetahuan tentang sastra sebagai sejarah, teosri sastra, dan kritik 

sastra. 
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d. Bahan Pembelajaran  

Bahan pembelajaran siswa di sekolah tercantum dalam 

kurikulum. Dalam kurikulum tercantum urutan dan cakupan bahan 

untuk setiap kelas pada setiap semester. Di samping berpedoman 

pada kurikulum dalam menyusun bahan juga harus 

mempertimbangkan pengetahuan tentang ilmu sastra dan kehidupan 

kesusastraan (Rusyana, 1982: 15). 

e. Metode Pengajaran 

Metode pembelajaran tidak disajikan secara khusus dalam 

kurikulum. Guru dapat memilih metode yang dianggap tepat dan 

sesuai dengan tujuan, bahan dan keadaan siswa. Untuk menghindari 

kejenuhan, guru disarankan agar menggunakan metode yang 

beragam. Metode yang dapat digunakan dalam pengajaran sastra, 

antara lain: metode ceramah, metode diskusi dan metide pemberian 

tugas. 

1) Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah penuturan bahan secara lisan. Guru 

memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada 

waktu tertentu (waktunya terbatas) dan tempat tertentu. 

Dilaksanakan dengan bahasa lisan untuk memberikan pengertian 

terhadap suatu masalah (Ismail, 2009: 19).  

Kelebihan metode ceramah yaitu: 
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a) memungkinkan guru memanfaatkan pengalaman-pengalaman 

dan kebijaksanaan;  

b) lebih efektif di dalam penggunaan waktu; 

c) membantu siswa dalam menyimak dengan teliti dan kritis. 

Kelemahan dari metode ceramah antara lain: 

a) membuat siswa cenderung pasif; 

b) pembelajaran menjadi monoton; 

c) siswa yang tidak terampil akan tertinggal. 

2) Metode Diskusi 

Metode diskusi (Rusyana, 1982: 17) adalah metode atau 

suatu cara untuk menguasai bahan pembelajaran melalui tukar 

pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah 

diperoleh guna memecahkan suatu masalah. Teknik diskusi 

adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh 

seseorang guru di sekolah. Dalam proses diskusi ini, proses 

belajar mengajar terjadi, di mana interaksi di antara dua atau lebih 

individu yang terlibat, dengan tujuan, bahan, keadaan murid, dan 

suasana kelasnya. 

Kelebihan metode diskusi: 

a) murid belajar bermusyawarah; 

b) murid mendapatkan kesempatan untuk menguji tingkat 

pengetahuan masing-masing; 

c) belajar menghargai pendapat orang lain; 
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d) mengembangkan cara bersikap ilmiah. 

Kelemahan metode diskusi: 

a) pendapat serta pertanyaan murid dapat menyimpang dari 

pokok permasalahan; 

b) kesulitan dalam menyimpulkan sering menyebabkan tidak ada 

penyesuaian; 

c) membutuhkan waktu yang cukup banyak. 

3) Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara guru dan 

murid. Guru bertanya murid menjawab, atau murid bertanya 

murid menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan 

timbal balik secara langsung antara guru dan murid (Ismail, 2009: 

20). Kelebihan metode tanya jawab, yaitu: 

a) kelas lebih aktif karena anak tidak sekedar untuk 

mendengarkan saja; 

b) memberi kesempatan pada anak untuk bertanya sehingga guru 

mengetahui hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa; 

c) guru dapat mengetahui sampai sejauh mana penangkapan 

siswa terhadap segala sesuatu yang diterangkan. 

Kelemahan dari metode tanya jawab adalah sebagai berikut. 

a) Tanya jawab terkadang pembicaraan menyimpang dari pokok 

persoalan bila dalam mengajukan pertanyaan, siswa 
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menyinggung hal-hal lain walaupun masih ada hubungannya 

dengan pokok yang dibicarakan. Dalam hal ini sering tidak 

terkendali sehingga membuat persoalan baru. 

b) Membutuhkan waktu lebih banyak. 

f. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah orang yang dapat dijadikan tempat 

bertanya tentang berbagai pengetahuan (Tim Pusat Bahasa, 2008: 

1353). Dalam kegiatan belajar mengajar, sumber belajar tidak hanya 

diperoleh dari guru saja. Buku pelajaran juga dapat sebagai sumber 

belajar. Pelajaran akan menjadi menarik, mudah dipahami, hemat 

waktu dan tenaga, dan hasil belajar lebih bermakna dengan 

menggunakan bantuan berbagai alat. 

g. Evaluasi 

Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, 

penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang 

tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan 

kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan (Hamalik, 2011: 159). Jadi evaluasi adalah suatu 

upaya untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mengalami 

kemajuan belajar atau telah mencapai tujuan pembelajaran.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif yang 

bermakna penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik 

atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2010: 6). Dalam hal ini bidang 

kajian yang menjadi penelitian adalah sastra sehingga, dalam analisisnya 

tidak menggunakan data statistik. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah struktural dan pembelajarannya di 

SMA yang menitik beratkan pada masalah dan tema, fakta cerita, sarana 

sastra, hubungan antarunsur serta pembelajarannya di SMA. 

2. Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah novel 

Sirah! karya Ay. Suharyono yang diterbitkan oleh Wedatama Widya 

Sastra, Jakarta Selatan. Cetakan pertama, tahun 2001, tebal 270 

halaman. 

 

 

38 
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C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada analisis struktur karya sastra (novel 

Sirah! Karya Ay. Suharyono) yang meliputi tema, fakta cerita : tokoh dan 

penokohan, alur dan latar, sarana sastra : judul, sudut pandang, gaya 

bahasa dan nada, ironi dan keterkaitan antarunsur sastra serta 

kemungkinan pembelajarannya di SMA. 

 

D. Sumber Data 

Menurut Moleong  (2010: 157), sumber data kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber datanya adalah objek 

dari penelitian tersebut, yaitu novel Sirah! Karya Ay. Suharyono cetakan 

pertama dan diterbitkan oleh Wedatama Widya Sastra, Jakarta Selatan. 

Data-data berupa kutipan-kutipan, baik kutipan langsung maupun tidak 

langsung dari novel tersebut, yakni novel Sirah! Karya Ay. Suharyono. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan 

teknik pustaka. Teknik observasi adalah pengamatan langsung dengan 

membaca secara kritis dan teliti seluruh isi wacana dan dialog dalam 

sebuah teks sastra (Arikunto, 2010: 200). Dalam penelitian ini membaca 

seluruh teks novel Sirah! Karya Ay. Suharyono secara kritis dan teliti. 

Selanjutnya, teknik studi pustaka adalah membaca buku-buku yang 
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berkaitan dengan objek penelitian (Subroto, 1992: 42) yaitu, referensi dari 

Nurgiyantoro (2009) dengan judul Teori Pengkajian Prosa, Moleong 

(2010) dengan judul Metodologi Penelitian Kualitatif, Arikunto (2010) 

dengan judul Prosedur Penelitian. Dengan demikian, langkah teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. mencari sumber referensi terkait teori struktural sastra; 

2. membaca sumber tertulis (yakni: Sirah! Karya Ay. Suharyono) secara 

kritis dan teliti; 

3. membaca referensi-referensi teori struktural sastra; 

4. mencatat data penelitian yang sudah diperoleh, berupa kutipan-kutipan 

dari teks cerita tersebut; 

5. mengklasifikasi data atas unsur-unsur struktur yang meliputi: tema, 

fakta cerita : tokoh dan penokohan, alur dan latar, sarana sastra: judul, 

sudut pandang, gaya bahasa dan nada, keterkaitan antarunsur sastra 

serta kemungkinan penerapan pembelajaran di SMA. 

 

F. Instrumen 

Arikunto (2010: 192) mengatakan bahwa instrumen adalah alat 

bantu yang dipergunakan untuk penelitian agar dalam mengerjakan lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis. Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini, adalah penulis 

dibantu oleh nota pencatat data dan alat tulisnya yaitu berupa buku, 

bolpoin, beserta referensi-referensi untuk mempermudah penyusunan yang 
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berkaitan dengan referensi teori struktural. Nota pencatat digunakan 

sebagai alat untuk mempermudah penulis dalam mencatat data-data. Nota 

cacatan berisi uraian tentang data yang dicatat yang bersumber dari novel 

Sirah ! Karya Ay. Suharyono dan buku-buku teori sastra sebagai acuan 

dalam penulisan penelitian ini. Dengan proses: mencatat teori-teori yang 

berkaitan dengan judul dari berbagai referensi untuk diklasifikasikan; 

mencatat kutipan-kutipan yang berkaitan dengan masalah sarana sastra, 

serta fakta cerita. Kemudian penulis menyusunnya kembali dengan runtut 

dan cermat. 

Tabel 1. Tabel instrumen penelitian 

No Aspek Kutipan Keterangan 

    

    

 

G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik analisis data 

menggunakan metode analisis isi, Menurut Jabrohim (2002: 5), yang 

dimaksud dengan metode analisis isi adalah mengalisis dokumen untuk 

diketahui isi dan makna yang terkandung dalam dokumen. Pengkajian atau 

analisis data-data secara menyeluruh dengan menggunakan teori sastra 

yaitu dengan mengkaji isi novel (yakni: novel Sirah! Karya A.Y. Sirah!) 

dengan kritis dan teliti. Setiap data dideskripsikan secara jelas. Adapun 

langkah-langkah analisisnya sebagai berikut: 
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1. mengartikan kata-kata yang tidak dimengerti; 

2. mengidentifikasi data dengan cara mencatat data-data atau kutipan-

kutipan sesuai dengan tema, fakta cerita : tokoh dan penokohan, alur 

dan latar, sarana sastra : judul, sudut pandang, gaya bahasa dan nada, 

keterkaitan antarunsur sastra, dan kemungkinan pembelajaran di 

SMA; 

3. menyusun data-data secara sistematis sesuai dengan fakta cerita, 

sarana sastra, masalah dan tema, serta hubungan antarunsur; 

4. menganalisis data dengan teori struktur sastra, yang meliputi tema, 

fakta cerita : tokoh dan penokohan, alur dan latar, sarana sastra : judul, 

sudut pandang, gaya bahasa dan nada, keterkaitan antarunsur sastra, 

dan kemungkinan pembelajaran di SMA; 

5. kemudian tahap selanjutnya adalah kita menyimpulkan hasil dari 

penelitian dan pembahasan yang telah kita teliti secara keseluruhan. 

 

H. Teknik Penyajian Hasil Analisis 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penyajian hasil 

analisis informal. Teknik penyajian hasil analisi informal adalah penyajian 

hasil analisis dengan menggunakan kata-kata biasa (Sudaryanto, 1992: 

145). Dengan teknik Informal, penyajian hasil analisis yang berupa 

analisis struktural pada novel Sirah! karya Ay. Suharyono dan 

pembelajarannya di SMA disajikan dengan catatan biasa. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA 
 

A. Penyajian Data 

Sebelum penulis melakukan analisis struktural, terlebih dahulu akan 

penulis sajikan data-data yang mendukung tentang struktur tersebut, yaitu 

berupa kutipan-kutipan langsung dari objek penelitian. Berikut di bawah ini 

kutipan-kutipannya. 

1. Masalah dan Tema 

Berikut di bawah ini beberapa masalah-masalah atau tema minor 

yang terdapat pada novel Sirah ! karya Ay. Suharyono yang membentuk 

tema. Hal itu dapat dilihat lebih jelas pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Tabel tema minor 

No. Masalah – masalah Kutipan Data Keterangan makna 
1 Masalah tekad 

yang kuat untuk 

bersaing 

mendapatkan 

kenginan 

kedudukan tinggi 

di desa. 

“Wusana Pak Sudi sing 
miwiti, “Ngene , Kang 
Joyo. Aku lan Pak 
Dukuh sarujuk njaluk 
supaya kowe gelem 
nyalonke dadi Lurah”. 
(Sirah!, 2001: 63) 

“Akeh-akeh Dhukuhe 
lan Pak Sudi anggone 
menehi semangat 
marang Joyo Dengkek, 
pamrihe supaya 
kegugah lan rumangsa 
dipompa. Joyo Dengkek 
dhewe babar pisan ora 
nyela utawa munggel 
tembung. Sakabehing 

‘Akhirnya Pak Sudi 
yang memulai, ‘Begini 
Mas Joyo. Saya dan 
Pak Dukuh sepakat 
minta agar kamu 
mencalonkan menjadi 
Lurah’.  

 
‘Banyak-banyak 
dukuhnya dan Pak 
Sudi memberikan 
semangat kepada Joyo 
Dengkek, agar mampu 
menggugah dan 
merasa dimotivasi. 
Joyo Dengkek sendiri 
sama sekali tidak 
menyela atau memutus 
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ngendikane priyayi sing 
dianggap wasis kuwi 
dilebokake ati 
temenan”. (Sirah!, 
2001: 64) 

kalimat. Semua nasihat 
priyayi yang dianggap 
terhormat itu 
dimasukkan hati 
benar-benar’. 

2 Masalah 

persaingan 

mendapatkan 

kenginan 

kedudukan tinggi 

di desa. 

“Patang dina candhake. 
Esuk kuwi kelurahan 
prasasat pasar malem. 
Wong tuwa, enom, 
tekane bocah cilik kerig 
lampit ngebaki plataran 
jembar ngarep 
kelurahan. Saya maneh 
sedulur utawa tangga 
kiwa tengene sing melu 
ujian, kabeh dijak 
nganti kaya ngeterake 
manten. Mobil 
sawernaning merek 
jejer-jejer. Nitik plat 
nomere genah nek saka 
njaban kutha. Iku 
pancen jago-jago lurah 
sing mbebara, kaya 
dene Fredy, Boiman, 
dalah Wijayani lan sih 
akeh maneh. Omongane 
cas cis cus. Kala-kala 
diselingi diale betawi, 
endi sing lu, gue, 
embuh apa maneh. 
Malah ora sethithik 
sing omongane basa 
manca, kaya dene 
Inggris lan Prancis”. 
(Sirah1, 2001: 64) 

 

‘Empat hari tepatnya. 
Pagi itu kelurahan 
seperti pasar malam. 
Orang tua,muda, 
sampai anak kecil 
memenuhi halaman 
luas kelurahan. 
Ditambah lagi saudara 
tetangga kanan kiri 
yang ikut ujian, semua 
diajak seperti 
rombongan pengantar 
pengantin. Mobil 
berbagai merk berjajar. 
Melihat plat sudah bisa 
dipastikan luar kota. 
Itu memang calon-
calon lurah yang 
merantau seperti 
Fredy, Boiman, juga 
Wijayani dan masih 
banyak lagi. Bicaranya 
cas cis cus. Terkadang 
diselingi dialek 
Betawi, ‘elu gue, dan 
ntah apa lagi.’ Dan 
tidaksedikit yang 
bicaranya 
menggunakan bahasa 
mancanegara seperti 
Inggris dan Prancis’. 

3 Masalah 

kecurangan dalam 

meraih jabatan. 

“Mbokne sawise, 
taklimbang-limbang 
apa sing tokkandhakake 
mula bener. Iki pancen 
sawijiing dalan amrih 
uripe awake dhewe 
luwih kepenak”. 
(Sirah!, 2001: 73) 

‘Ibu, sesudah 
dipertimbangkan apa 
yang kamu bilang, 
memang bener. Ini 
memang salah satu 
jalan hidup sejahtera 
untuk keluarga kita’.  
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“Walah Mas, bola-bali 
aku matur. Minangka 
ketua, panejengan 
mesthi bisa gawe 
rekadaya. Nyatane, 
ujian tertulis wingi kae 
aku bisa lulus. Njur 
sapa nek ora 
panjenengan wong aku 
ki ngrumangsani nek 
bodho”. (Sirah!, 2001: 
187) 
 
“Pak Boiman tau titip 
dhuwit marang Triman 
kanggo kowe. Semono 
uga Pak Fredy. Lorone 
njaluk supaya kowe 
mundur”. (Sirah!, 
2001: 217)

 
“Walah Mas, berkali-
kali aku katakan, kamu 
sebagai ketua pasti 
bisa membuat 
rakasaya. Nyatanya 
ujian tertulis kemarin 
aku bisa lulus. Dan 
siapa kalau tidak 
kamu, saya merasa 
bahwa diri saya tidak 
pintar’. 
 
 
‘Pak Boiman pernah 
menitipkan uang 
kepada Triman untuk 
kamu. Begitu juga Pak 
Fredy. Keduanya 
meminta supaya kamu 
mundur’.  

4 Masalah 

perselingkuhan. 

“Krungu kandhane 
Wiwiek kaya ngono 
mau kadri kaget, mung 
wae dadakan lambene 
disamber dening 
lambene Wiwiek. 
Kakarone dadi uleg. 
Wiwiek krasa yen iki 
kalodhangan kanggo 
njiret kadri. Mbaka siji 
benik rok diuculi, saka 
dhuwuran terus 
mengisor”. (Sirah!, 
2001: 58) 

“Widodo ki ora  mung 
julig, nanging uga 
culas. Kanthi kasile 
slingkuh karo Senik. 
Dheweke duwe 
rancangan sing sarwa 
gawe kepenak. Yen 
Joyo Dengek gagal 
dadi lurah, bakal oleh 
bonus saka Pak Fredy. 

‘Mendengar perkataan 
Wiwiek seperti itu tadi 
kaget, hanya saja 
dadakan bibirnya 
disamber bibirnya 
Wiwiek. Keduanya 
menjadi menikmati. 
Wiwiek merasa jike ini 
adalah kesempatan 
untuk mengikat Kadri. 
Satu persatu rok 
dilepas, dari atasan 
sampai ke bawah’. 
 
 
‘Widodo itu tidak 
hanya jahat, namun 
juga curang. Hasil 
selingkuh dengan 
Senik. Dia mempunyai 
rancangan yang serba 
kepenak. Jika Joyo 
Dengkek gagal 
menjadi Kepala Desa 
akan mendapat bonus 
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Wujude ora tanggung-
tanggung, nedya 
diwenehi omah. Kosok 
baline yen Joyo 
Dengkek sing kasil, 
Senik bakal digarap lan 
diperas bandhane. 
Widodo mesem.” 
(Sirah!, 2001: 214)” 

dari Pak Fredu. 
Wujudnya tidak kira-
kira, siap diberikan 
rumah. Kebalikannya 
jika Joyo Dengkek 
yang berhasil, Senik 
akan dikerjai dan di 
peras hartanya. 
Widodo mesem’. 

5 Masalah 

percintaan. 

“Wijayani, ah jeneng 
kuwi pancen tau 
ngrenggani ing pojok 
atine sing paling jero. 
Penglamune Kadri dadi 
tumlawung adoh, 
watara selawase taun 
kepungkur nalika 
dheweke isih jaka. 
Kaya salumrahe nom-
noman, Kadri uga 
ketuwuhan rasa tresna 
marang Kenya. Lan 
sing nggawe wuyung 
ora liya Wijayani. 
Kanca tunggal desa 
sing omahe tangga 
pedhukuhan”. (Sirah!, 
2001: 47)

‘Wijayani, ah nama itu 
memang pernah 
memenuhi sudut 
hatinya yang paling 
dalam. Lamunan Kadri 
menjadi semakin 
menjadi jauh, selama 
bertahun-tahun lalu 
ketika dirinya masih 
perjaka. Seperti 
umurnya muda-muda, 
Kadri juga tumbuh 
rasa cinta kepada 
wanita. Dan yang 
membuat tergila-gila 
tidak lain adalah 
wijayani. Teman satu 
desa yang rumahnya 
tetangga satu dukuh’. 

 
6 

Masalah 
kepercayaan dan 
keyakinan 

“Njaluk pitulungane 
Mbah Kenci”. (Sirah!, 
2001: 71)

‘Minta pertolongan 
Mbha kenci’. 

7 Masalah 
kesombongan 

“He, aku mbiyen 
pancen njaluk tulung 
kowe amrih bisa dadi 
lurah. Ning aku rak 
menehi opah karo kowe 
ta?”. (Sirah!, 2001: 
252) 

“Akeh-akeh Joyo 
Dengkek ngundhamana 
Mbah Kenci. Wong 
tuwa kuwi blas ora 
nggape lan tanpa pamit 
dheweke ngleler lunga, 
ilang diuntal wengi”. 

‘He, aku dulu memang 
minta pertolonganmu 
agar bisa menjadi 
Lurah. Namun aku 
sudah memberikan 
upah untukmu kan?’.  
 
 
‘Banyak-banyak Joyo 
Dengkek menuduh 
Mbah Kenci. Orang 
tua itu sama sekali 
tidak menanggapi dan 
tanpa pamit terus 
pergi, hilang ditelan 
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(Sirah!, 2001: 253) 

“Bapak Joyo Diharjo, 
kadurjaan lan pokalmu 
wis kewiyak. Mula 
takjaluk kowe aja 
tumindak njubriyani 
kang bisa mincing 
emosine pendhudhuk. 
Papan iki wis dikepung 
warga sing tokapusi 
melek-melekan, 
ketambahan petugas 
kepolisian. Mula 
ndhodhoka ing kono”. 
(Sirah!, 2001: 262)

malam.’. 
 

‘Bapak Joyo Diharjo, 
kejahatan dan ulah mu 
sudah terungkap. 
Maka saya minta kamu 
jangan bertindak 
memancing emosi 
penduduk. Rumah ini 
sudah dikepung warga 
yang sudah kamu 
bohongi dengan mata 
telanjang, ditambah 
petugas kepolisian. 
Maka jongkoklah di 
situ’.  

 
2. Fakta Cerita 

Fakta cerita pada novel Sirah ! karya Ay. Suharyono terdiri dari plot, 

tokoh dan penokohan dan latar. 

a. Deskripsi data plot dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Tabel deskripsi plot 

No. Plot Kutipan Arti 

1 Tahap 
Penyituasian

“…Mula para 
pendhudhuk banget 
ngarep-arep bisaa lurah 
anyar iki luwih pinter lan 
prigel amrih Jati 
Dhoyong dadi makmur. 
Lha piye arep neng pasar 
saperlu blanja utawa 
dodol wulu wetune lemah 
wae angele ora jamak, 
kudu ngalang marga ora 
ana kreteg, tur dalane 
rusak. Kuwi lagi 
sakperkara, durung 
perkara liyane sing ora 
kalah penting”. (Sirah!, 

‘... sehingga penduduk 
berharap sekali kalau 
bisa Kepala desa baru ini 
lebih pintar dan prigel 
kepada Jati Doyong 
menjadi makmu. La 
gimana mau ke pasar 
untuk berbelanja atau 
jualan keluarh desa saja 
susahnya minta ampun, 
harus ngalang karena 
tidak ada jembatan, 
sudah seperti itu 
jalannya rusak. Itu baru 
satu perkra, belum 
masalah lain yang tidak 
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2001: 30) 
 
“Yen ditandhingake karo 
kiwa tengen, omah sing 
dumunung ing pinggi kali 
kuwi kena diarani 
prasaja dhewek. Jane 
mono kurang trep yen 
dirani omah, nanging 
gubug, awit mung 
digawe saka gedheg. 
Kuwi wae pating 
cromplong, dipangan 
umur lan dipangan 
renget. Jogane durung 
dimester alias asih 
awujud lemah, gek ya 
durung dipasangi listrik. 
Ya ing gubug reyod iki 
Joyo Dengkek ngreksa 
brayate, bojo dalah anak 
telu sing isih cilik-cilik. 
Gandheng ngrumangsani 
yen ora pakra ing 
samubarang, mula 
dheweke tansah sendika 
ing dhawuh marang sapa 
wae sing mbutuhake 
tenagane. Lire, gawe 
jugangan iya, negor uwit 
saguh, malah mbayar 
listrik uga ditandangi 
kanthi senengi ati. Ya 
kanthi cara ngono mau 
dheweke nyoba njejegake 
kandhil sarta njaga 
pawone tetep kemebul”. 
(Sirah!, 2001: 59) 

kalah penting’. 
 
‘Jika dibandingkan 
dengan kanan kiri, 
rumah yang terletak di 
pinggir sungai itu bisa 
dikatakan sederhana 
sendiri. Sebenarnya 
rumah itu kurang pas 
jika dikatakan rumah, 
namun gubug, karena 
hanya dibuat dari pring. 
Itu saja masih banyak 
yang berlubang, dimakan 
usia dan dimakan rayap. 
Lantainya belum 
dimester atau asih tanah, 
belum lagi dipasang 
lampu. Ya di gubuk itu 
Joyo Dengkek 
menghidupi anaknya, 
suami serta ktiga 
anaknya yang masih 
kecil-kecil. Dirinya 
senantiasa patuh pada 
siapa saja yang 
membutuhkan. Jelasnya, 
membuat kamar mandi, 
menebang pohon, 
membayar listrik juga 
dilaksanakan dengan 
senang hati, itu semua 
untuk menghidupi serta 
menjaga agar dapurnya 
tetap mengepul’. 
 
 
 

2 Tahap 
Pemunculan 
konflik 

“Wusana Pak Sudi sing 
miwiti, “Ngene , Kang 
Joyo. Aku lan Pak Dukuh 
sarujuk njaluk supaya 
kowe gelem nyalonke 
dadi Lurah”. (Sirah!, 
2001: 63) 
 

‘Akhirnya Pak Sudi yang 
memulai, ‘begini Mas 
Joyo. Aku dan Pak 
Dukuh sepakat minta 
agar kamu mau 
mencalonkan menjadi 
Lurah’. 
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“Akeh-akeh Dhukuhe lan 
Pak Sudi anggone 
menehi semangat 
marang Joyo Dengkek, 
pamrihe supaya kegugah 
lan rumangsa dipompa. 
Joyo Dengkek dhewe 
babar pisan ora nyelan 
utawa munggel tembung. 
Sakabehing ngendikane 
priyayi sing dianggap 
wasis kuwi dilebokake ati 
temenan”. (Sirah!, 2001: 
64) 
 
“Ndungkap jago kluruk 
pungkasan Joyo Dengkek 
mulih. Prasasat mung 
sakliyepan anggone turu. 
Durung nganti jam 
setengah enem dheweke 
wis njenggelek. Kemul 
diuncalake karo mudhun 
saka amben”. (Sirah!, 
2001: 66) 
 
“Sawise rampungan 
Joyo Dengkek menyat, 
pupung isih esuk. 
Angkahe nedya budhal 
supaya urusane cepet 
beres. Mung sing wedok 
dadakan goreh, jroning 
ati ketuwuhan krenteg 
ngowahi urip. Sawise 
keprungu andharane sing 
andharane sing lanang, 
dheweke arep golek 
srana supaya pepenginan 
mau kaleksanan. Dadi bu 
Lurah! Ah, sapa sing ora 
keguh, neng ngendi wae 
tansah kajen keringan, 
tur uripe genah nek 
makmur. Dalan kanggo 
ngranggeh kamulyan 

‘Banyak-banyak 
dukuhnya dan Pak Sudi 
memberikan semangat 
kepada Joyo Dengkek, 
agar mampu menggugah 
dan merasa dimotivasi. 
Joyo Dengkek sendiri 
sama sekali tidak 
menyela atau memutus 
kalimat. Semua nasihat 
priyayi yang dianggap 
terhormat itu 
dimasukkan hati benar-
benar’. 
 
‘Selepas ayam berkokok, 
Joyo Dengkek pulang. 
Walaupun hanya 
sebentar terpejam 
tidurnya. Belum sampai 
jam setengah enam 
dirinya sudah terbangun. 
Selimut ditepis dan turun 
dari tempat tidur’. 
 
 
‘Sesudah selesaai Joyo 
Dengkek bergegas, 
mumupung masih pagi. 
Langkahnya pergi agar 
urusannya cepet 
terselesaikan. Hanya saja 
istrinya mendadak 
penasaran dalam hati 
tumbuh keinginan 
mengubah hidup. 
Sesudah terdengar 
penjelasan suaminya, 
dirinya akan mencari 
srana agar keinginan tadi 
terlaksana. Menjadi bu 
Lurah! Siapa yang tidak 
ingin, di mana saja selalu 
teringat juga hidupnya 
pasti makmur. Jalan 
untuk menggayuh 
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wiwit dipecaki kanthi 
pambiyantune Pak 
Dhukuh dalah Pak 
Sudiman. Dheweke uga 
kudu cawe-cawe, ora 
mung meneng wae. 
Nalika Joyo Dengkek 
pamit, bojone nyendhet”. 
(Sirah!, 2001: 67-68) 
 
“Pak Sudi lan Pak 
Dhukuh paring iguh 
partikel sarta dhuwit 
kanggo srana, dadi kudu 
tokimbangi kanthi laku 
batin. Supaya pas”. 
(Sirah!, 2001: 69)

kemulyaan mulai 
dijalani dengan 
pertolongan pak dukuh 
dan pak Sudi. Dirinya 
juga harus ikut 
meramaikan, tidak hanya 
diam saja. Ketika Joyo 
Dengkek pamit, istrinya 
senang’. 
 
‘Pak Sudi dan Pak 
Dukuh memberikan 
nasihat serta uang untuk 
modal, jadi harus aku 
imbangi dengan laku 
batin. Supaya pas’. 
 

3 Tahap 
Peningkatan 
Konflik 

“Caba wae. Selagine 
ujian persamaan wae 
embuh-embuhan. Eling, 
Pakne. Kowe wis tuwa, 
uteg wis kethul. Apa bisa 
nggarap. Upamakna 
lulus, isih kudu ngadhepi 
ujian calon lurah, sing 
mungsuhe ora baen-
baen”. (Sirah!, 2001: 69)
 
“Mengko dhisik, 
takteruske rembugku. 
Upamakna kowe lulus 
ujian calon lurah, kudu 
kampanye neng ngarepe 
juri dalah wong akeh. 
Durung mengko nek kudu 
wuwur alias menehi 
dhuwit arang wong-wng 
supaya gelem milih 
kowe”. (Sirah!, 2001: 
69) 
“Nek nggonmu golek 
gegayuhan mung srana 
lugu utawa apa maneh, 
takkilani … sengara 
klakon”. (Sirah!, 2001: 
69) 

‘Coba saja. Selagi ujian 
persamaan saja belum 
tentu. Ingat Pak,. Kamu 
sudah tua, otak sudah 
dungu. Apa bisa 
mengerjakan. Misalkan 
lulus, masih harus 
menghadapi ujian calon 
kepala desa, yang 
lawannya tidak Cuma-
cuma’. 
‘Nanti dulu, aku 
teruskan musyawarahku. 
Misalkan kamu lulus 
ujian calon kepala desa, 
harus kamapanye di 
depan juri dan orang 
banyak. Belum lagi nanti 
harus memberi uang 
kepada orang banyak agr 
mau memilih’. 
 
 
‘Jika kamu mencari jalan 
hanya sarana jujur atau 
apa lagi, aku pastikan.... 
tidak akan terlaksana’. 
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“Njaluk pitulungane 
Mbah Kenci”. (Sirah!, 
2001: 71) 
 
“Iki apa anane. Saiki 
bcah-bocah isih cilik 
durung pati mangan 
ragad. Njur nek wis 
gedhe, apa ya klakon 
dadi kere kaya  wong 
tuwane . ora, Pak. Aku 
ora lila yen anake dhewe 
melu sengsara. Yen 
iguhku ora toktampa, 
mung kari sakkarepmu”. 
(Sirah!, 2001: 72) 
 
 
“Blaka wae. Aku ki wis 
jeleh uip mlarat. Saiki 
mangan sesuk embuh, 
sesuk mangan sukemben 
embuh. Saben dinane kok 
gumantung kawelasane 
wong liya. Suwe-suwe 
isin je.” (Sirah!, 2001: 
72) 
 
“Wusana tuwuh perang 
dedreg ing atine joyo 
Dengkek, antarane mlaku 
ing ril bebener lan cara 
merdhukun. Sawise 
digelar lan digulung, 
sawise ditimbang-
timbang kanthi mateng, 
Joyo Dengkek mutusake 
nedya nayogyani iguhe 
bojone”. (Sirah!, 2001: 
72) 
 
“Kowe neng kuburan, 
neng endi wae sak 
karepmu. Goleka sirahe 
wong mati cacah telu. 
Usahakna kowe ngerti 

‘Minta pertolongan 
Mbah Kenci’. 
 
 
‘Ini apa adanya. 
Sekarang anak-anak 
masih kecil belum 
makan uang banyak. 
Tapi kalau sudah besar, 
apa ya terlaksana  jadi 
miskin seperti orang 
tuanya. Tidak, pak. Aku 
tidak rela jika anak kita 
ikut sengsara. Jika 
pendapatku tidak kamu 
terima, hanya tinggal 
terserah kamu.’ 
 
‘Jujur saja. Aku sudah 
sebel hidup melarat. 
Sekarang makan besok 
belum tahu. Setiap hari 
kok bergantung pada 
belas kasihan orang lain. 
Lama-lama malu’. 
 
 
 
‘Akhirnya tumbuh 
perang dalam hati Joyo 
Dengkek, antara berjalan 
di jalan benar dan cara 
berdukun. Setelah 
digelar dan gulung, 
setelah ditimbang-
timbang hingga mantap. 
Joyo Dengkek 
memutuskan mengikuti 
pendapat istrinya’. 
 
 
‘Kamu ke makam, di 
mana saja terserah kamu.  
Carilah kepada orang 
mati. Usahakan kamu 
mengerti sifat yang 
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mungguh sipate sing 
duwe sirah mau nalika 
urip mbiyen. Sirah siji 
sing dhek uripe mbiyen 
pancen pinter, yen perlu 
kang duwe gelar, sirah 
kapindho sing biyen 
duwe kawibawanan, lan 
sing kaping telu duwe 
sifat sing mangro”. 
(Sirah!, 2001: 113-114) 
 
“Aku ora butuh bandha 
donya, wong ya mung 
urip ijen. Nanging ngene. 
Suk ne wis kowe klakon 
dadi lurah, pendhak 
tanggal limas Jawa 
nalikane rembulan bnder 
aku tak nyilih bojomu. 
Dheweke ben ngancani 
aku turu, bisa neng kene 
utawa papan sing tak 
pilih mbesuke.” (Sirah!, 
2001: 118) 
 
“Dhasar budeg karo 
picek, penjaluk sing ora 
umum iku disaguhi 
kanthi senenging ati”. 
(Sirah!, 2001: 118) 
 
“Senik thingak-thinguk. 
Bareng tita aman lan ora 
ana wong weruh, gage 
nyengklak ing boncengan 
motor bablas. Ana rasa 
mongkog lan mulya 
jroning atine Senik dene 
tanpa kenyana-nyana 
bisa mbonceng priya sing 
gawe ganjang-ganjinge 
atine. Mung dheweke 
gumun nalika motor ora 
tumuju Jati Dhoyong, 
nanging mengalor arah. 

punya kepala itu ketika 
hidup dahulu. Kepala 
pertama yang semasa 
hidupnya memang 
pintar, jika perlu yang 
punya gelar, kepala 
kedua yang dahulu 
mempunyai 
kewibawaan, dan kepala 
yang ketiga mempunyai 
sifat galak’. 
 
‘Aku tidak butuh harta 
benda, orang hanya 
hidup sendiri. Namun 
begini. Besok jika kamu 
sudah terlaksana menjadi 
kepala desa, setiap 
tanggal limabelas jawa 
ketika bulan bundar aku 
pinjam istrimu. Dirinya 
agar menemani aku 
tidur, bisa di sini atau di 
tempat yang aku 
inginkan’. 
 
‘Dasar tuli dan buta, 
permintaan yang tidak 
umum itu disanggupi 
dengan senang hati’. 
 
 
‘Senik tengak-tengok. 
Setelah semua aman dan 
tidak ada yang melihat, 
segera naik di boncengan 
motor bablas. Ada rasa 
senang dan mulia dalam 
hatinya Senik tanpa 
disangka-sangka bisa 
dibonceng oleh laki-laki 
yang dipuja. Hanya saja 
dirinya heran ketika 
motor ke arah utara tidak 
menuju Jati Doyong. 
Tangannya yang 



54 
 

Neng kutha. Nalika takon 
ora diwangsuli. Tangane 
sing gocekan jok malah 
ditarik dirangkulake ing 
wetenge Widodo. Senik 
kaget, nanging banjur 
mesem. Malah banjur 
nekad. Awake priya 
bagus iku dikekep 
kenceng. Sawatara motor 
saya banter. Dalane uga 
saya rame. Ngerti-ngeri, 
kluwer! Motor menggok 
mlebu plataran hotel”. 
(Sirah!, 2001: 209) 

meragkul jok ditarik 
dikalungkan perut 
Widodo. Senik kaget, 
namun mesem. Malah 
nekad. Tubuh laki-laki 
bagus itu didekap erat. 
Sementara motor 
berjalan kencang. 
Jalannya juga semakin 
ramai. Motor masuk ke 
pelataran hotel’. 

4 Tahap 
Klimak 

“Kanthi gulu lan dhadha 
kebak abang tilas 
cupangan?”. (Sirah!, 
2001: 244) 
“O, nek ngono durung 
crita sabenere. Tak 
kandhani ya. Yen bojomu 
klakon dadi lurah, 
dheweke saguh 
masrahake kowe arang 
aku saperlu ngancani 
turu sedina sewengi 
pendhak rebulan wutuh 
tanggal limalas kaya 
saiki. Mula ayo ndhuk, 
aku selak kemecer je”. 
(Sirah!, 2001: 251) 
 
“He, aku mbiyen pancen 
njaluk tulung kowe amrih 
bisaa dadi lurah. Ning 
aku rak menehi opah 
karo kowe ta?”. (Sirah!, 
2001: 252) 
 
“Akeh-akeh Joyo 
Dengkek ngundhamana 
Mbah Kenci. Wong tuwa 
kuwi blas ora nggape lan 
tanpa pamit dheweke 
ngleler lunga, ilang 

‘Dengan leher dan dada 
merah bekas cium?’. 
 
 
‘O, jika begitu belum 
cerita sebenarnya. Aku 
kasih tahu ya. Suamimu 
jika menjadi lurah 
dirinya sanggup 
memasrahkan kamu 
kepadaku untuk 
menemani tidur sehari 
semalam setiap malam 
bulan bundar lima belas 
seperti sekarang ini. Ayo 
de, aku sudah ingin’. 
 
 
‘He, aku dulu memang 
pernah minta tolong 
kamu untuk bisa menjadi 
kepala desa. Tapi aku 
sudah memberikan kamu 
upah kan?’. 
 
‘Banyak-banyak Joyo 
Dengkek menuduh 
Mbah Kenci. Orang tua 
itu sama sekali tidak 
menanggapi dan tanpa 
pamit terus pergi, hilang 
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diuntal wengi”. (Sirah!, 
2001: 253) 
 
“Bapak Joyo Diharjo, 
kadurjaan lan pokalmu 
wis kewiyak. Mula 
takjaluk kowe aja 
tumindak njubriyani 
kang nisa mincing 
emosine pendhudhuk. 
Papan ik wis dikepung 
warga sing tokapusi 
melek-melekan, 
ketambahan petugas 
kepolisian. Mula 
dhondhoka ing kono”. 
(Sirah!, 2001: 262) 
 
“Kanthi rasa urmat 
Mbah kenci njupuki 
cumplung-cumplung 
mau. Pak Dhukuh katon 
mbrebes mili nyekseni 
besane dicecamah kaya 
ngono, banjur njaluk 
supaya sirah telu mau 
dileremake dhisik ing 
omahe”. (Sirah!, 2001: 
262)

ditelan malam’. 
 
 
‘Bapak Joyo Diharjo, 
kejahatanmu dan tingkah 
lakumu sudah 
terbongkar. Maka aku 
minta kamu jangan 
bertindak aneh yang bisa 
memancing emosi 
penduduk. Tempat ini 
sudah dikepung warga 
yang sudah kamu 
bohongi terang-terangan, 
ditambah petugas 
polisian. Tiarap di sana’. 
 
 
‘Dengan rasa hormat. 
Mbah Kenci mengambil 
cumplung itu. Pak 
Dukuh terlihat menangis 
melihat besannya 
dipermainakn, kemudian 
disemayamkan 
dirumahnya terlebih 
dahulu.’ 
 
 

5 Tahap 
penyelesaian 

“Kosik, aja emosi dhisik 
lan rungokna 
katranganku. Ngene, Pak 
Bupati dalah DPRD 
sarta Muspida wis 
ngerteni rekara iki. Sing 
dadi tetimbangan bukti-
bukti kang ana, upamane 
Pak Joyo duwe ijazah 
SMP minangka sarat 
njago lurah. Embuh 
carane piye, ning 
nyatane dheweke bisa 
kasil. Mesthi wae panitia 
ora bisa nolak 
pendhaftarane”. (Sirah!, 
2001: 262), 2001: 269) 

‘Nanti dahulu jangan 
emosi dulu dan 
dengarkan keteranganku. 
Begini, pak Bupati serta 
DPRD dan Muspida 
sudah tahu masalah ini. 
Yang jadi pertimbangn 
bukti ada, misalkan Pak 
Joyo mempunyai ijazah 
SMP sebagai syarat 
magang lurah. 
Bagaimana caranya, 
namun kenyataannya dia 
bisa berhasil. Pasti saja 
panitia tidak bisa 
menolak 
pendaftarannya’. 
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“Kuwi tiba mburi. Ing 
kene tim juri dalah 
Muspida mung noton 
kahanan, bukti, lan 
legitimasi, yen mula ora 
ana alasan njugarake 
Pak Joyodadi lurah. 
Prekara mengko kepriye 
olehe nyambut gawe, rak 
ana sing ngawasi”. 
(Sirah!, 2001: 262), 
2001: 270) 
“Mengko dhisik. Nalika 
ana jago telu sing lulus 
kowe kabeh saiyeg seka 
praya milih Pak Joyo. 
Bukti-bukti kabeh cukup. 
Malah uga kabukten yen 
Pak Boiman lan Pak 
Fredy nyebar dhuwit 
kanggo nyogok supaya 
kepilih”. (Sirah!, 2001: 
262), 2001: 269) 
 
 

 
‘Itu jatuh dibelakang. Di 
sini tim juri serta 
Muspida hanya melihat 
keadaan, bukti dan 
legitimasi,  dan tidak ada 
alasan untuk 
mengundurkan Pak Joyo 
menjadi kepala desa. 
Malasah nanti 
bagaimana bekerja, kan 
ada yang mengawasi’. 
 
‘Nanti dulu. Ketika ada 
tiga calon yang lolos 
kamu semua sepakat 
memilih Pak Joyo. 
Bukti-bukti semua sudah 
cukup. Malah juga 
terbukti jika Pak Boiman 
dan Pak Fredi 
menggunakan uang 
untuk menyogok supaya 
dipilih’. 

 

b. Deskripsi data teknik pengeplotan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4. Tabel teknik pengeplotan 

No. Teknik 
Pengeplotan Kutipan Arti 

1 Konflik  “Mbokne…, aku pencen 
sruwa-sruwi sarwa 
kekurangan. Tegese, 
kurang rupa, kurang 
bandha, dalah kurang 
kepinteran. Ning aku 
emoh nek dikon main 
dhukun-dhukunan. Kuwi 
jenenge ora beres. Gelem 
ngene ora gelem ya uwis. 
Pokoke aku arep mlaku 

‘Bu... aku memang serba 
kekurangan. Artinya, 
kurang rupa, kurang 
harta, dan kurang 
kepandaian. Namun, aku 
tidak mau jika disuruh 
main dukun. Itu namanya 
tidak beres. Mau seperti 
ini tidak mau ya seperti 
ini. Pokoknya aku akan 
berjalan dengan aturan 
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kanthi jejeg apa anane. 
Prekara gagal ya uwis, 
ning kanthi apa anane”. 
(Sirah!, 2001: 71) 
 
“Pikirane Joyo Dengkek 
dadi kuwur lan buneg. 
Durung tau sisihane 
tumindak kaya ngene, 
anane mung nrima ing 
pandum; pira wae dhuwit 
sing diwenehake ditampa 
kanthi senenging ati lan 
ngucap sukur. Lha kok 
saiki salin srengat. Apa 
marga ngadhepi urip 
sing saya abot. Bisa uga, 
jer dadi wong wedok 
mesthine kangelan 
anggone ngecakake 
dhuwit sing ora sepiraa. 
Nanging yen olehe golek 
dalan urip kepenak 
ndandak neng omahe 
Mbah Dhukun Kenci? 
Atine kang brontak. 
Kepriye wae nganti tuwa 
ngene iki durung tau 
neng dhukun”. (Sirah!, 
2001: 72) 
 
“Wusana tuwuh perang 
dedreg ing atine joyo 
Dengkek, antarane mlaku 
ing ril bebener lan cara 
merdhukun. Sawise 
digelar lan digulung, 
sawise ditimbang-
timbang kanthi mateng, 
Joyo Dengkek mutusake 
nedya nayogyani iguhe 
bojone”. (Sirah!, 2001: 
72) 
 
“Saumpama iya, apa 
sasuwene iki kowe bisa 

yang benar apa adanya. 
Masalah gagl ya sudah, 
tapi dengan hasil apa 
adanya’. 
 
‘Pikiran Joyo Dengkek 
menjadi kabur dan 
bingung. Belum pernah 
istrinya bertindak seperti 
ini, adanya hanya 
menerima; berapa saja 
uang yang diberikan 
diterima dengan senang 
hati dan berucap syukur. 
Lo kok sekarang berganti 
haluan. Apa karena 
mengahdapi hidup yang 
semakin berat. Bisa juga, 
menjadi perempuan pasti 
kesulitan dalam membagi 
uang yang tidak 
seberapa. Namun jika 
dalan mencari jalan 
kemulyaan mendadak  ke 
tempat Mbah Kenci? 
Hatinya berontak. 
Bagaimanapun juga 
sampai tua sekarang 
belum pernah ke dukun’. 
 
 
‘Akhirnya timbul perang 
do hatinya Joyo 
Dengkek, antara berjalan 
di rel kebenaran dan cara 
berdukun. Setelah digelar 
dan digulung, setelah 
ditimbang-timbang 
dengan matang. Joyo 
Dengkek memutuskan 
untuk mengikuti 
pendapat istrinya’. 
 
 
‘Misalkan iya, apa 
selama ini kamu bisa 
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nyukupi nafkah lair 
batinku. Dipikir sing 
wening”. (Sirah!, 2001: 
244) 
 
“Kowe nenga kuburan, 
neng endi wae sak 
karepmu. Goleka sirahe 
wong mati cacah telu. 
Usahakna kowe ngerti 
mungguh ipate sing duwe 
irah mau nalika urip 
mbiyen. Sirah siji sing 
dhek uripe mbiyen 
pancen pinter, yen perlu 
kang duwe gelar, sirah 
kapindho sing biyeen 
duwe kawibawanan, lan 
sing kaping telu duwe 
sifat sing mangro.” 
(Sirah!, 2001: 113-114) 
 
“He, aku mbiyen pancen 
njaluk tulung kowe amrih 
bisaa dadi lurah. Ning 
aku rak menehi opah 
karo kowe ta?”. (Sirah!, 
2001: 252) 
 
“Senik thingak-thinguk. 
Bareng tita aman lan ora 
ana wong weruh, gage 
nyengklak ing boncengan 
motor bablas. Ana rasa 
mongkog lan mulya 
jroning atine Senik dene 
tanpa kenyana-nyana 
bisa mbonceng priya sing 
gawe ganjang-ganjinge 
atine. Mung dheweke 
gumun nalika motor ora 
tumuju Jati Dhoyong, 
nanging mengalor arah. 
Neng kutha. Nalika takon 
ora diwangsuli. Tangane 
sing gocekan jok malah 

mencukupi nafkah lahir 
batinku. Dipikir yang 
matang’. 
 
 
‘Kamu ke makam, di 
mana saja terserah kamu.  
Carilah kepada orang 
mati. Usahakan kamu 
mengerti sifat yang 
punya kepala itu ketika 
hidup dahulu. Kepala 
pertama yang semasa 
hidupnya memang pintar, 
jika perlu yang punya 
gelar, kepala kedua yang 
dahulu mempunyai 
kewibawaan, dan kepala 
yang ketiga mempunyai 
sifat galak.’ 
 
 
‘He, aku dulu memang 
pernah minta tolong 
kamu untuk bisa menjadi 
kepala desa. Tapi aku 
sudah memberikan kamu 
upah kan?’. 
 
‘Senik tengak-tengok. 
Setelah semua aman dan 
tidak ada yang melihat, 
segera naik di boncengan 
motor bablas. Ada rasa 
senang dan mulia dalam 
hatinya Senik tanpa 
disangka-sangka bisa 
dibonceng oleh laki-laki 
yang dipuja. Hanya saja 
dirinya heran ketika 
motor ke arah utara tidak 
menuju Jati Doyong. 
Tangannya yang 
merangkul jok ditarik 
dikalungkan perut 
Widodo. Senik kaget, 
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ditarik dirangkulake ing 
wetenge Widodo. Senik 
kaget, nanging banjur 
mesem. Malah banjur 
nekad. Awake priya 
bagus iku dikekep 
kenceng. Sawatara motor 
saya banter. Dalane uga 
saya rame. Ngerti-ngeri, 
kluwer! Motor menggok 
mlebu plataran hotel”. 
(Sirah!, 2001: 209)

namun mesem. Malah 
nekad. Tubuh laki-laki 
bagus itu didekap erat. 
Sementara motor 
berjalan kencang. 
Jalannya juga semakin 
ramai. Motor masuk ke 
pelataran hotel’. 

2. Sorot Balik “Joyo Dengkek giris. 
Kringet dleweran 
nglebusi awak sakujur. 
Dheweke sing 
menganggo sandhangan 
lurah komplit mung bisa 
manut prentah, ndhodhok 
nyekuruk sangarepe 
warga kang nesu siap 
nyacah awake. Senik 
ngedhap, blas ora  ngira 
yen bakal mrangguli 
kedaden sing kaya 
mengkono. Wewayangan 
dadi Bu Lurah lan urip 
moncer kajen keringan 
sanalika ambyar, ajur 
dadi sewalang-walang. 
Kang ana kosok baline, 
kesengsaraan, lan 
pepeteng ketambah 
wiring mbebarang sing 
saiki kudu diadepi”. 
(Sirah!, 2001: 262)

‘Joyo Dengkek 
ketakutan. Keringat 
bercucuran membasahi 
seluruh tubuh. Dirinya 
yang menggunakaan 
pakaian lurah komplit 
hanya bisa pasrah 
terhadapp perinta. 
Berjongkok di depan 
warga yang marah siap 
mebunuh dirinya. Senik 
mengendap, blas tidak 
mengira akan terjadi 
kejadian seperti ini. 
Gambaran menjadi bu 
Lurah dan hidup mewah  
hilang seketika hilang. 
Yang ada kebalikannya, 
kesengsaraan, dan  
kegelapan menambah 
beban yang harus 
dihadapi’. 

3. Suspense Dalam bentuk penjelasan - 
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c. Tokoh dan penokohan 

1) Deskripsi pelukisan tokoh dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5. Tabel teknik ekspositori 

No. Nama Tokoh Kutipan Data Keterangan makna 

1 Jaya Dengkek “ Sepisan maneh Joyo 
Dengkek nyawang 
anak bojone sing 
pating glimpung turu 
nglinteg sajak 
kepenak. Ana rasa 
trenyuh sing dadakan 
ngrenggani ati. 
Saumpama bisa mono 
kepengin rasane 
kepiya amrih brayate 
urip mulya, nanging 
kepiye maneh jer 
kahanan ora 
ngidinake. Rina wengi 
Joyo Dengkek tansah 
ndedonga, nyuwun 
marang Gusti Allah, 
bisaa uwal saka 
kasengsaraan urip”. 
(Sirah!, 2001: 60) 
“Jane mono kurang 
trep yen dirani omah, 
nanging gubug, awit 
mung digawe saka 
gedheg. Kuwi wae 
pating cromplong, 
dipangan umur lan 
dipangan renget. 
Jogane durung 
dimester alias asih 
awujud lemah, gek ya 
durung dipasangi 
listrik. Ya ing gubug 
reyod iki Joyo 
Dengkek ngreksa 
brayate, bojo dalah 
anak telu sing isih 

‘Sekali lagi Joyo 
Dengkek melihat anak 
dan istrinya yang 
sedang tidur nyenyak. 
Ada rasa terharu 
dadakan memenuhi 
hati. Jika bisa ia ingin 
rasanya semua 
keluarganya hidup 
mulya, namu mau 
gimana lagi karena 
keadaan tidak 
mengijinkan. Siang 
malam Joyo Dengkek 
selalu berdoa minta 
kepada Tuhann Allah 
agar bisa keluar dari 
kesengsaraan hidup’. 
 
 
 
‘Sebenarnya seperti 
itu kurang pas jika 
disebut rumah, namun 
gubug, karena hanya 
dibuat dari pring. Itu 
saja banyak yang 
bolong. Dimakan usia 
dan dimakan rayap. 
Lantainya belum di 
ubin alias masih 
berwujud tanah, 
belum dipasang listrik. 
Ya di gubug itu Joyo 
Dengkek menghidupi 
keluarganya, istri dan 
anak-anaknya yang 
masih kecil-kecil. 
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cilik-cilik. Gandheng 
ngrumangsani yen ora 
pakra ing 
samubarang, mula 
dheweke tansah 
sendika ing dhawuh 
marang sapa wae sing 
mbutuhake tenagane. 
Lire, gawe jugangan 
iya, negor uwit saguh, 
malah mbayar listrik 
uga ditandangi kanthi 
senengi ati. Ya kanthi 
cara ngono mau 
dheweke nyoba 
njejegake kandhil 
sarta njaga pawone 
tetep kemebul”. 
(Sirah!, 2001: 59) 
 
“Walah Pak 
Dhukuh…Njur kula 
reka-reka ndhaftar 
niku napa sing kula 
engge gaman. Utama 
malih teneh digeguyu 
pitik”. (Sirah!, 2001: 
62) 
“Kartu pelajaripun 
tasih kula simpen kok, 
Pak”. (Sirah!, 2001: 
65) 
“Dhuwit eketan ewon 
sing selembar 
diulungke bojone. 
Sinambi sarapan Joyo 
Dengkek nyritakake 
patemonane karo Pak 
Dhukuh lan Pak 
Sudirman. Wiwit 
purwa, madya, tekan 
wasana dibeber tanpa 
ana sing cicir utawa 
ditambah lan 
diungkret. Pancen 
ngono kuwi watake 

Merasa dirinya tidak 
mampun dalam 
segalanya, sehingga ia 
selalu patuh terhadap 
perintah siapa saja 
yang membutuhkan 
tenaganya. Seperti 
membuat kamar 
mandi, menebang 
pohon, membayar 
listrik juga dilakukan 
dengan senang hati. 
Ya dengan cara itu ia 
mencoba 
mendidirikan rumah 
serta menjaga agar 
dapur tetap 
mengepul’.  
 
 
‘Walah Pak dukuh... 
lalu saya merekayasa 
daftra itu apa yang 
saya jadikan untuk 
pegangan.. utama lagi 
ditertawakan ayam’.  
 
 
‘Kartu pelajarnya 
masih saya simpan 
kok Pak’.  
 
‘Uang 
limapuluhribuan yang 
selembar diberikan 
istrinya. Sambil 
sarapan Joyo Dengkek 
menceritkan 
pertemuannya dengan 
Pak dukuh dan Pak 
Sudiman. Dari awal, 
tengah hingga akhir 
diceritakan tanpa ada 
yang ditambah dan 
dikurangi. Memang 
seperti itu wataknya 
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Joyo Dengkek, jujur 
marang sapa wae, 
luwih-luwih marang 
bojo. Sifate sing kaya 
ngono kuwi kang 
njalari sisihane 
gemati lan tuwuh 
katresnane”. (Sirah!, 
2001: 67-68) 
 
“Sawise rampungan 
Joyo Dengkek menyat, 
pupung isih esuk. 
Angkahe nedya 
budhal supaya 
urusane cepet beres. 
Mung sing wedok 
dadakan goreh, 
jroning ati ketuwuhan 
krenteg ngowahi urip. 
Sawise keprungu 
andharane sing 
lanang, dheweke arep 
golek srana supaya 
pepenginan mau 
kaleksanan. Dadi bu 
Lurah ! Ah, sapa sing 
ora keguh, neng 
ngendi wae tansah 
kajen keringan, tur 
uripe genah nek 
makmur. Dalan 
kanggo ngranggeh 
kamulyan wiwit 
dipecaki kanthi 
pambiyantune Pak 
Dhukuh dalah Pak 
Sudiman. Dheweke 
uga kudu cawe-cawe, 
ora mung meneng 
wae. Nalika Joyo 
Dengkek pamit, 
bojone nyendhet”. 
(Sirah!, 2001: 67-68) 
“Sakawit aku manteb. 
Saka pamawasku 

Joyo Dengkek, jujur 
kepada siapa saja 
terlebih kepada istrin. 
Sifatnya yang seperti 
itu menyebabkan 
istrinya 
mencintainya’. 
 
 
 
‘Sesudah selesai Joyo 
Dengkek berangkat 
mumpung masih pagi. 
Langkahnya segera 
pergi agar urusannya 
segera selesai. Hanya 
saja istrinya langsung 
gelisah, dalam hati 
tumbuh keluh kesah 
merubah hidup. 
Setelah mendengar  
cerita suaminya. 
Dirinya akan mencari 
sarana agar keinginan 
tadi terlaksana 
menjadi Bu Lurah! Ah 
siapa yang tidak ingin, 
di mana saja dihormati 
dan hidup makmur. 
Jalan untuk meraih 
kemulyaan mulai 
ditapaki dengan 
bantuan dari Pak 
dukuh dan Pak 
Sudiman. Dia juga 
harus ikut berusaha 
tidak hanya diam diri. 
Ketika Joyo Dengkek 
istrinya melarang’. 
 
 
 
 
 
‘Bermula aku mantap, 
dari penilaianku untuk 
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kanggo nuduhake 
marang Pak Dhukuh 
sakloron yen aku bisa 
dipercaya lan bisa 
setiyar. Ning bareng 
krungu kandhamu 
sing ketemu nalar, 
dadine njur 
ngendhelong. Paling-
paling ndhaptar thok. 
Bakda kuwi gugur ing 
ujian sepisanan. Ning 
lumayan, bisa duwe 
ijazah SMP”. (Sirah!, 
2001: 70) 
 
 
“Mbokne…, aku 
pencen sruwa-sruwi 
sarwa kekurangan. 
Tegese, kurang rupa, 
kurang bandha, dalah 
kurang kepinteran. 
Ning aku emoh nek 
dikon main dhukun-
dhukunan. Kuwi 
jenenge ora beres. 
Gelem ngene ora 
gelem ya uwis. Pokoke 
aku arep mlaku kanthi 
jejeg apa anane. 
Prekara gagal ya 
uwis, ning kanthi apa 
anane”. (Sirah!, 
2001: 71) 
 
“Pikirane Joyo 
Dengkek dadi kuwur 
lan buneg. Durung tau 
sisihane tumindak 
kaya ngene, anane 
mung nrima ing 
pandum; pira wae 
dhuwit sing 
diwenehake ditampa 
kanthi senenging ati 

memberiktahu kepada 
Pak Dukun dan 
keduanya jika aku bisa 
dipercaya dan bisa 
berusaha. Namun 
bareng aku mendengar 
ceritamu yang ketemu 
nalar, jadinya putus 
asa. Paling-paling 
hanya daftar. Setelah 
itu langsung gugur 
dalam ujian yang 
pertama. Namun ya 
lumayan jadi 
mempunyai Ijazah 
SMP’. 
 
‘Bu,, aku memaang 
serba kekurangan. 
Artinya kurang 
rupanya, kurang 
hartanya, kurang 
kepandaian. Namun, 
aku tidak mau jika 
disuruh bermain 
dengan dukun. Itu 
namanya tidak beres. 
Mau ya seperti ini, 
tidak mau ya sudah. 
Pokoknya aku akan 
berjalan dengan 
sempurna apa adanya. 
Masalah gagal ya 
sudah, namun dengan 
apa adanya’.  
 
‘Pikirannya Joyo 
Dengkek menjadi 
kabur dan bingung. 
Belum pernah istrinya 
bertindak seperti itu, 
adanya hanya 
menerima; berapa saja 
uang yang diberikan 
ditampa dengan 
senang hati dan 
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lan ngucap sukur. Lha 
kok saiki salin 
srengat. Apa marga 
ngadhepi urip sing 
saya abot. Bisa uga, 
jer dadi wong wedok 
mesthine kangelan 
anggone ngecakake 
dhuwit sing ora 
sepiraa. Nanging yen 
olehe golek dalan urip 
kepenak ndandak 
neng omahe Mbah 
Dhukun Kenci? Atine 
kang brontak. Kepriye 
wae nganti tuwa 
ngene iki durung tau 
neng dhukun”. 
(Sirah!, 2001: 72) 

 
“Wusana tuwuh 
perang dedreg ing 
atine joyo Dengkek, 
antarane mlaku ing ril 
bebener lan cara 
merdhukun. Sawise 
digelar lan digulung, 
sawise ditimbang-
timbang kanthi 
mateng, Joyo Dengkek 
mutusake nedya 
nayogyani iguhe 
bojone.” (Sirah!, 
2001: 72) 
 
“Mbokne sawise, 
taklimbang-limbang 
apa sing 
tokkandhakake mula 
bener. Iki pancen 
sawijiing dalan amrh 
uripe awake dhewe 
luwih kepenak”. 
(Sirah!, 2001: 73) 
 
“Dasar budheg karo 

bersyukur. La  kok 
sekarang bertindak 
sebaiknya. Apa karena 
menghadapi hidup 
yang semakin berat. 
Bisa juga, jadi 
perempuan pastinya 
kesusahan dalam 
membagi uang yang 
tidak seberapa. 
Namun jika  dalam 
mencari hidup enak 
mendadak mendatangi 
Mbah Kenci? Hatinya 
yang memberontak. 
Bagaimana saja 
seperti ini belum 
pernah pergi ke 
dukun’. 
 
“Akhirnya tumbuh 
perang di dalam 
hatinya Joyo 
Dengkek, antara 
berjalan di rel 
kebenaran dan cara 
perdukunan. Setelah 
digelar dan digulung, 
setelah ditimbang-
timbang sampai 
matang, Joyo 
Dengkek memutuskan 
mengikuti kemauan 
istrinya’.  
 
‘Bu, setelah 
taktimbang apa yang 
kau ceritakan memang 
benar. Ini memang 
salah satu jalan 
menggapai hidup kita 
lebih sejahtera’. 
 
 
 
‘Dasar tuli dan buta, 
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picek, penjaluk sing 
ora umum iku 
disaguhi kanthi 
senenging ati. Sing 
neng pikirane mung 
gek dadi Lurah. 
Prekara bojone sesasi 
pisan dikeloni mbah 
dhukun minangka 
sembulih wis ben, 
wong ya dhasare sing 
wedok k iwis tuwa 
wae kok. Saka 
petungane, dadi lurah 
mono kuwasa 
ngobahake drijine 
sesisih”. (Sirah!, 
2001: 118) 
 
 
 
“O, nek ngono durung 
crita sabenere. Tak 
kandhani ya. Yen 
bojomu klakon dadi 
lurah, dheweke saguh 
masrahake kowe 
arang aku saperlu 
ngancani turu sedina 
sewengi pendhak 
rebulan wutuh tanggal 
limalas kaya saiki. 
Mula ayo ndhuk, aku 
selak kemecer je.” 
(Sirah!, 2001: 251) 
 
 
 
“He, aku mbiyen 
pancen njaluk tulung 
kowe amrih bisaa dadi 
lurah. Ning aku rak 
menehi opah karo 
kowe ta?” (Sirah!, 
2001: 252) 
 

permintaan buta 
permintaan yang tidak 
lumrah itu disanggupi 
dengan senang hati. 
Yang ada dalam 
pikirannya hanya 
menjadi Lurah. 
Masalah istrinya 
sebulan sekali 
direngkuh Mbah 
Dukun sebagai upah 
ya tidak mengapa. 
Wong memang 
dasarnya yang 
perempuan sudah tua 
kok. Dari perhitungan 
menjadi Lurah itu bisa 
merubah jari 
sepasang’. 
 
 
‘Jika begitu belum 
cerita yang 
sebenarnya. Saya 
beritahu ya, jika 
istrimu berhasil 
menjadi Lurah, ia 
sanggup memasrahkan 
kamu untuk keperluan 
menemani aku tidur 
sehari semalam setiap 
rembulan penuh 
tanggal lima belas 
seperti hari ini. 
Makanya ayo ndhuk, 
aku terburu 
menginginkan’. 
 
‘He, aku dulu 
memang minta tolong 
kamu untuk bisa 
menjadi Lurah. 
Namun aku kan sudah 
memberikan upah 
untukmu kan?’. 
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“Akeh-akeh Joyo 
Dengkek 
ngundhamana Mbah 
Kenci. Wong tuwa 
kuwi blas ora nggape 
lan tanpa pamit 
dheweke ngleler 
lunga, ilang diuntal 
wengi”. (Sirah!, 2001: 
253) 

 “Banyak-banyak Joyo 
Dengkek menuduh 
Mbha Kenci. Orang 
tua itu sama sekali 
tidak menanggapinya 
dan pergi tanpa pamit, 
hilang ditelan bumi’.  

2 Senik “Njaluk pitulungane 
Mbah Kenci”. (Sirah!, 
2001: 71) 
 
“Iki apa anane. Saiki 
bcah-bocah isih cilik 
durung pati mangan 
ragad. Njur nek wis 
gedhe, apa ya klakon 
dadi kere kaya  wong 
tuwane . ora, Pak. Aku 
ora lila yen anake 
dhewe melu sengsara. 
Yen iguhku ora 
toktampa, mung kari 
sakkarepmu”. (Sirah!, 
2001: 72) 
 
 
“Blaka wae. Aku ki 
wis jeleh uip mlarat. 
Saiki mangan sesuk 
embuh, sesuk mangan 
sukemben embuh. 
Saben dinane kok 
gumantung 
kawelasane wong liya. 
Suwe-suwe isin je”. 
(Sirah!, 2001: 72) 
 
“Ora kok, Mbak. 
Emoh nek dhukun-
dhukunan”. (Sirah!, 
2001: 122) 
“Manungsa mono 
diwajibake usaha. 

‘Minta pertolongan 
Mbah Kenci’. 
 
 
“Ini apa apadanya. 
Sekarang anak-anak 
masih kecil-kecil 
belum begitu 
memakan uang 
banyak. Besok kalau 
sudah besar, apa ya 
akan terlaksana, jadi 
miskin seperti orang 
tuanya.tidak Pak. Aku 
tidak rela jika anak 
kita ikut sengsaara. 
Jika nasihatku tidak 
kamu terima, hanya 
semaumu’. 
‘Jujur saja. Aku ini 
sudah muak hidup 
sengsara. Sekarang 
makan besok belum 
tau. Setipa harinya 
kok hanya bergantung 
belas kasihan orang 
lain. Lama-lama 
malu’. 
 
 
‘Tidak kok Mbak. 
Tidak mau jika 
bermain dukun’. 
 
‘Manusia itu 
diwajibkan usaha. 
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Kowe ki isih enom, 
gek ayu pisan. Nek 
gelem sowan Mbah 
Kenci, uripmu bakal 
kepenak. Tenan kuwi. 
Lan maneh kowe ki 
kok ya le seneng karo 
Joyo Dengkek. Njur 
sing diantepi apane”. 
(Sirah!, 2001: 122) 
 
“Angger wong kandha 
nek aku ki ayu, awak 
sing set sanajan wis 
anak-anak telu. 
Takkira pantes nek 
aku dadi Bu Lurah. 
Muga-muga wae 
Kang joyo klakon 
gegayuhane. Ning nek 
gagal, aku nedya 
nyambut gawe. Nek 
perlu paitan awak. 
Wong nyatane Pak 
Widodo ya kemecer 
wae kok. Utawa neng 
Srumbung sisan, 
njaluk pitulungan 
Mbah Kenci. Pokoke 
wiwit saiki kudu obah. 
Jeleh rasane dadi 
wong mlarat.” 
(Sirah!, 2001: 125) 
 
 
“Nyiliha pite Lik 
Dulah, Kang. Ben 
luwih cepet” (Sirah!, 
2001: 130) 
“He-eh. Ning apa ora 
prayoga becak wae. 
Soale rak nggawa 
pacul, sekop, bendho, 
dalah uba rampe 
liyane”. (Sirah!, 
2001: 131) 

Kamu itu masih muda, 
cantik pula. Jika mau 
bertandang ke tempat 
Mbah Kenci hidupmu 
akan mudah. Benar 
itu. Dan lagi kamu 
kok ya suka seperti 
Joyo Dengkek. Yang 
diinginkan apanya?’. 
 
 
‘Jika orang 
mengatakan kalau aku 
ini cantik, badan 
singset walaupun 
sudah beranak tiga. 
Aku kira pantas jika 
menjadi Bu Lurah. 
Semoga saja Mas Joyo 
Dengkek berhasil 
meraih keinginan. 
Namun jika gagal, aku 
akan ikut bekerja. jika 
perlu menjual diri. 
Wong kenyataannya 
Pak Widodo ya 
tertarik kok. Atau di 
Srumbung sekalian, 
minta pertolongan 
Mbah Kenci. Pokokny 
mulai sekarang aku 
harus mengubah 
nasib. Aku sudah 
muak hidup sengsara’. 
 
‘Pinjam saja sepeda 
Lik Dulah. Agar lebih 
cepat’.  
 
‘He-eh. Apa tidak 
lebih baik 
menggunakan becak 
saja. Soalnya tidak 
membawa cangkul, 
sekop, dan bendo serta 
peralatan lainnya’. 
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“Senik thingak-
thinguk. Bareng tita 
aman lan ora ana 
wong weruh, gage 
nyengklak ing 
boncengan motor 
bablas. Ana rasa 
mongkog lan mulya 
jroning atine Senik 
dene tanpa kenyana-
nyana bisa mbonceng 
priya sing gawe 
ganjang-ganjinge 
atine. Mung dheweke 
gumun nalika motor 
ora tumuju Jati 
Dhoyong, nanging 
mengalor arah. Neng 
kutha. Nalika takon 
ora diwangsuli. 
Tangane sing gocekan 
jok malah ditarik 
dirangkulake ing 
wetenge Widodo. 
Senik kaget, nanging 
banjur mesem. Malah 
banjur nekad. Awake 
priya bagus iku 
dikekep kenceng. 
Sawatara motor saya 
banter. Dalane uga 
saya rame. Ngerti-
ngerti, kluwer! Motor 
menggok mlebu 
plataran hotel”. 
(Sirah!, 2001: 209) 
 
“Senik semlengeran. 
Sandhangan ngene iki 
sing dipengini. Stelan 
jas bathik soklat enom 
lan blus putih, 
sepatune ireng mawa 
hak dhuwur. Yen Bu 
Camat utawa ibu-ibu 

 
‘Senik menoleh kanan 
kiri. Setelah semuanya 
aman dan tidak ada 
yang melihat, segera 
naik motor bablas. 
Ada rasa sombong dan 
mulia dalam hatinya 
Senik tanpa disangka-
sangka bisa 
berboncengan laki-
laki yang membuat 
hatinya bergetar. 
Hanya ia terkejut 
ketika motornya tidak 
menuju ke Jati 
Doyomg, namun ke 
utara, ke arah kota. 
Ketika bertanya tidak 
dijawab. Tangannya 
yang memegang jok 
malah ditarik ke 
perutnya Widodo. 
Senik kaget, naging 
kemudia senyum. 
Malah kemudian 
nekad. Badan laki-laki 
itu di dekap erat. 
Sementara motor 
melaju cepat. Jalannya 
juga semaikn rame. 
Tau-tau, kluwer! 
Motor membelok 
masuk ke halaman 
hotel’. 
 
 
 
‘Senik senang sekali. 
Pakaian seperti ini 
yang diinginkan. 
Stelan jas batik coklat 
muda dan blus putih, 
sepatunya hitam 
dengan hak tinggi. 
Jika Bu Camat atau 
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pejabat dha nganggo 
ngene iki katon ayu”. 
(Sirah!, 2001: 210) 
 
 
“Ora Mas, aku mulya, 
malah bisaa kedaden 
iki dibaleni”. (Sirah!, 
2001: 212) 

 
“Kang…, aku wis 
kandha apa anane. 
Prekara kowe ndakwa 
aku nyleweng sak 
karepmu. Saupama 
iya, apa sasuwene iki 
kowe bisa nyukupi 
nafkah lair batinku. 
Dipikir wening”. 
(Sirah!, 2001: 244) 
 
“He-eh. Aku bu 
Lurah”. (Sirah!, 2001: 
251) 

ibu-ibu pejabat 
menggunakan pakaian 
seperti ini kelihatan 
cantik’. 
 
‘Tidak Mas, aku 
mulia, malah kalau 
bisa kejadian seperti 
ini terulang kembali’. 
 
‘Mas,... aku sudah 
mengatakan apa 
adanya. Masalah 
kamu menuduh 
terserah kamu. Jika 
iya, apa selama ini 
kamu bisa mencukupi 
nafkah lahir batinku. 
Dipikir diam’. 
 
 
‘He-eh aku bu Lurah’. 
 

3 Mbah Kenci “Boten langkung 
ngaturaken sembah 
nuwun. Awit saking 
kawicaksanan, embah 
kersa mitulungi kula 
ingkang sekeng 
menika”. (Sirah!, 
2001: 109) 
 
“Dadakan Mbah 
Kenci muntab 
kanepsone. Wusana 
nedya menyat lan 
ninggal Joyo 
Dengkek. Sing 
kecipuhan mesthi wae 
Klaras. Dheweke ora 
ngira yen Joyo 
Dengkek nyuwara 
atos karo nesu. 
Lumrah yen dadi 
dukane bendarane. 

‘Tidak lebih 
mengucapkan 
terimakasih. Dari 
kebijaksanaan, Mbah 
mau menolong  saya 
yang sedang 
membutuhkan ini’.  
 
 
‘Mendadak Mbah 
Kenci marah, 
akhirnya segera 
bergegas dan 
meninggalkan Joyo 
Dengkek. Yang 
kebingungan mesti 
saja Klaras. Dia tidak 
mengira jika Joyo 
Dengkek bersuara 
keras dengan marah. 
Wajar jika membuat 
marah majikannya. 
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Mula dheweke 
gegancangan aweh 
sasmita amrih Joyo 
Dengkek nyuwun 
pangapura. Tujune 
tanggap. Joyo 
Dengkek dheweke 
temen-temen ora 
sengaja, wong ya 
emosi dadakan”. 
(Sirah!, 2001: 112)

Makanya dirinya 
memberikan tanda 
kepada Joyo Dengkek 
untuk meminta maaf. 
Beruntungnya Joyo 
Dengkek tanggap. 
Dirinya benar-benar 
tidak sengaja, emosi 
dadakan’.  

4 Widodo “Bareng ditoleh 
pranyata Pak Widodo, 
tanggane sing dadi 
calo bis neng 
terminal. Priyayi iki 
kerep njaluk tulung 
apa wae lan klebu 
loma. Ora mung 
dhuwit , nanging 
sandhangan dalah 
barang liyane kerep 
diwenehake. dikon 
apa wae dening Pak 
widodo, dheweke 
mesthi seneng awit 
ateges ana asile’. 
(Sirah!, 2001: 74) 
 
“Pak Widodo nglulus 
dhuwit lembaran rong 
puluhan ewon, banjur 
ditlesepake ing 
seselanane bluse 
Senik. Mung ing 
dhadha sing mbrenjul 
pindha cengkir 
gadhing iku tangane 
mandheg sawetara 
senik ora nesu, 
lambene malah mesem 
njalari Poyang-payine 
pak Widodo”. (Sirah!, 
2001: 124) 
 
“Widodo mesem, 

‘Setelah dilihat 
rupanya Pak Widodo, 
tetangganya yang 
menjadi calo bis di 
terminal. Orang ini 
sering memita tolong 
apa saja dan tergolong 
dermawan. Tidak 
hanya uang, namun 
juga pakaian serta 
barang lainnya sering 
diberikan kepada 
dirinya.disuruh apa 
saja oleh Pak 
widodo., dia pasti 
senang karena ada 
hasilnya’. 
  
‘Pak Widodo 
mengambil uang 
lemabaran dua puluh 
ribuan, disisipkan di 
dada blusnya Senik. 
Hanya di dada yang 
menggunug seperti 
kelapa yang muda itu 
tangannya berhenti 
sementara Senik tidak 
marah, bibirnya 
malah tersenyum 
membuat poyang-
paying pak Widodo’. 
 
 
‘Widodo tersenyum, 
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ngiwa nengen bakal 
oleh bathen sing ora 
sethithik mung marga 
paitan kreatif,” 
(Sirah!, 2001: 189) 
 
“Widodo lega, awise 
nampani cek, dheweke 
pamit. Dheweke nedya 
terus neng dealer 
sepedha motor, milih 
sing arupi ireng kang 
sesuwene iki 
dipengini. Iki lagi 
sebagian cilik, durung 
alat tetanen. Pokoke 
jroning gawe proposal 
mengko rega 
diundhakake, wur-wur 
diunthet, lan yen tuku 
barang njaluk diskon. 
Prekara nurani, 
kejujuran, botoh 
culika, embuh apa 
maneh, Widodo blas 
ora melu. Pokoke 
mung siji: yen ana 
kalodhangan bathi 
disamber!” (Sirah!, 
2001: 200) 
 
 
“Terus terang dhik, 
wis suwe aku ki 
keyungyun marang 
sliramu. Aku ngerti 
yen Dhik Senik ki 
sisihane Kang Joyo. 
Ning embuh ati iki ora 
bisa diapusi. Awise 
ngerti yen Joyo arep 
dadi lurah, sanalika 
aku bingung. Njur 
kapan bisa sapatemon 
ngesok pangrasa. 
Mula pupung isih ana 

kanan kiri akan 
mendapatkan bagian 
yang tidak sedikit 
hanya dengan kreatif’. 
 
 
“Widodo lega, setelah 
menerima cek, dirinya 
pamit. Dirinya terus 
bergegas ke dealer 
sepeda motor, 
memilih rupa hitan 
yang selama ini 
diinginkan. Ini hanya 
sebagian kecil belum 
alat tetanan. 
Pokoknya dalam 
membuat proposal 
nanti harga dinaikkan, 
wur-wur 
disembunyikan, dan 
jika beli barang 
meminta diskon. 
Masalah nurani, 
kejujuran, botoh 
curang, ntah apa lagi. 
Widodo sama sekali 
tidak mengikuti. 
Pokoknya hanya satu: 
jika ada kesempatan 
untung disamber!’. 
 
‘Terus terang dik, 
sudah lama aku ini 
tergilla-gila kepada 
mu. Aku tau jika dik 
Senik istrinya Mas 
Joyo. Tapi ntah hati 
ini tidak bisa 
dibohongi. Setelah tau 
Mas Joyo akan 
menjadi Lurah, aku 
jadi bingung. Kapan 
bisa pertemuan besok 
terjadi. maka 
mumpung masih ada 
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kalodhangan sethithik 
enggal nekad 
takpigunakake”. 
(Sirah!, 2001: 211) 
 
“Widodo ki ora  mung 
julig, nanging uga 
culas. Kanthi kasile 
slingkuh karo Senik. 
Dheweke duwe 
rancangan sing sarwa 
gawe kepenak. Yen 
Joyo Dengek gagal 
dadi lurah, bakal oleh 
bonus saka Pak 
Fredy. Wujude ora 
tanggung-tanggung, 
nedya diwenehi omah. 
Kosok baline yen Joyo 
Dengkek sing kasil, 
Senik bakal digarap 
lan diperes bandhane. 
Widodo mesem’. 
(Sirah!, 2001: 214) 

kelonggaran sedikit 
segera nekad saya 
gunakan’. 
 
 
‘Widodo itu tidak 
hanya jahat namuan 
juga curang. 
Selingkuhan dengan 
Senik. Dia punya 
rencana yang serba 
mudah. Jika Joyo 
Dengkek gagl 
menjadi Lurah, akan 
mendapatkan untung 
dari Pak Fredy. 
Wujudnya tidak 
tanggung-tanggung, 
akan diberi rumah. 
Kebalikannya, jika 
Joyo Dengkek yang 
menjadi berhasil, 
Senik akan digarap 
dan diperas hartanya. 
Widodo tersenyum’. 

5 Carik Kadri “Tak kandhani. Neng 
desa kene ki 
pangkatku mung 
carik, dadi ora duwe 
wenang apa-apa, 
luwi-luwih ngenani 
calon lurah. Kabeh 
gumantung panitia 
kabupaten. Perangkat 
desa kene tugase 
mung ngleksanani 
dhawuh”. (Sirah!, 
2001: 35) 

 
“Carike kadri dadi 
judheg. Embuh neng 
omah apa neng 
kantor, wong-wong 
sing wis ndhaftar iku 
tansah nemoni 
dheweke. Ana sing 

‘Saya kasih tau, di 
desa ini, pangkatku 
hanya Carik, jadi 
tidak punya 
wewenang apa-
apa,lebih-lebih 
mengenai calon 
Lurah. Semua 
tergantung panitia 
Kabupaten. Perangkat 
esa di sisni tugasnya 
hanya melaksanakan 
perintah’. 
 
‘Carik Kadri sudah 
males. Entah di rumah 
atau di kantor, semua 
orang mendafatr itu 
selalu menemui 
dirinya. Ada yang 
membawa roti, ayam 
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nggawa roti, ayam 
goreng, amplop isi 
dhuwit, embuh apa 
maneh. Ketemu carike 
sukur, lire bisa 
rebugan adu arep, 
deneng ora ha ya 
uwis. Punjungan  
banjur dititipake bojo 
utawa anake”.  
(Sirah!, 2001: 43) 

 
“Papan pengumuman 
mau pancen cespleng. 
Calur-calur sing arep 
munjung bareng maca 
padha mundhur 
teratur. Ana sing 
ngalembana, nanging 
ora sethithik sing 
sisnis. Kadri diarani 
munafik, sok suci, 
golek alem dhuwuran, 
lan tebung-tembung 
liya kang marahi 
sengkiring lan 
ngabangake kuping. 
Ewasemono carik 
Kadri ra gigrig, 
sauger pancen bener 
maju terus suthik 
mundur. Tujune 
tumindak mau 
disengkuyung dening 
pihak kecamatan lan 
kabupaten”. (Sirah!, 
2001: 58) 
“Krungu kandhane 
Wiwiek kaya ngono 
mau kadri kaget, 
mung wae dadakan 
lambene disamber 
dening lambene 
Wiwiek. Kakarone 
dadi uleg. Wiwiek 
krasa yen iki 

goreng, amplop isi 
uang, entah apa lagi. 
Ketemu carike akan 
lebih baik, tegesnya 
bisa berbincang 
berhadapan. Jika tidak 
ya sudah. Oleh-oleh 
kemudian dititipkan 
istrinya atau 
anaknya’. 
 
 
‘Papan pengumuman 
tadi memang 
cespleng. Calur-calur 
yang akan munjung 
setelah membaca 
kemudian mundur 
teratur. Ada yang 
memuji dan 
tidaksedikit yang 
sinis. Kadri disebut 
munafik, sok suci, 
mencari pujian dari 
atasan, dan kalimat-
kalimat lain yang 
membuat panas di 
telinga. Dari situ 
Carik Kadri tidak 
mundur, merasa 
memang benar maju 
terus pantang mundur. 
Tujuannya tindakan 
tadi diperhatikan oleh 
pihak kecamatan dan 
kabupaten’.  
 
‘Mendengar cerita 
Wiwiek seperti itu, 
kadri kaget, hanya 
saja mendadak 
bibirnya dismbar oleh 
Wiwiek. Keduanya 
jadi menikmati. 
Wiwiek merasa jika 
ini adalah kesempatan 
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kalodhangan kanggo 
njiret kadri. Mbaka 
siji benik rok diuculi, 
saka dhuwuran terus 
mengisor”. (Sirah!, 
2001: 58) 
“Widodo sing wiwit 
mau nginjen saka 
bolongan kunci dadi 
gedheg-gedheg. 
Pangirane pancen 
bener deneng wong 
loro mau pancen 
slingkuh. Pikirane 
mletik. Kalodhangan 
iki nedya dipigunakae 
sabeik-becike kanggo 
ngeruk”. (Sirah!, 
2001: 188)

untuk mengikat kadri. 
Sehingga satu persatu 
benik rok dilepas dari 
atasan hingga 
bawahan’.  
 
‘Widodo yang dari 
tadi mengintip 
melalui lubang kunci 
menjadi geleng-
geleng. Sangkaannya 
memang benar kok 
dua orang tadi 
memang selingkuh. 
Pikirannya memang 
cerdik. Kesempatan 
ini akan digunakan 
sebaik-baiknya untuk 
meraih keuntungan’.  

6 Wijayani “Wijayani saya ayu 
pindha bintang film 
utawa bintang 
sinetron. Awan iku 
dheweke menganggo 
rok stelan soklat krem, 
bluse ditutup blazer 
biru tuwa, muwuhi 
anggun lan pantese.” 
(Sirah!, 2001: 49) 
“Rampung mangan 
Wijayani ngetok rokok 
saka tas, nglulus siji 
nedya disulet. Kadri 
saya kaget maneh. 
Lha wong lanang 
kaya dhewek wae ora 
udut, kok Wiwie 
malah ngrokok. Kadri 
ditawani, gedheg, 
njalari Wiwiek 
dhewek ora kepenk 
mula nugarake 
anggone arep nyulet. 
Malah rokok 
sawadhah bali mlebu 
tas.” (Sirah!, 2001: 

‘Wijayani semakin 
cantik seperti bintang 
film atau bintang 
sinetron. Siang itu dia 
memakai rok stel 
coklat hitam, blus 
ditutup blazer biru 
tua, membuat anggun 
dan pantesnya’. 
 
‘Selesai makan 
Wiayani 
mengeluarkan rokok 
dari tas, mengambils 
satu dan dinyalakan. 
Kadri semakin kaget 
lagi. Orang sendirinya 
tidak pernah 
merokok. Kok wiwiek 
malah merokok. 
Kadri ditawari geleng, 
membuat Wiwiek 
sendiri tidak enak 
langsung 
membatalkan untuk 
merokok. Malah 
rokok sebungkus 



75 
 

57) 
 
 
“Walah Mas, bola-
bali aku matur. 
Minangka ketua, 
panejengan mesthi 
bisa gawe rekadaya. 
Nyatane, ujian tertulis 
wingi kae aku bisa 
lulus. Njur sapa nek 
ora panjenengan 
wong aku ki 
ngrumangsani nek 
bodho”. (Sirah!, 
2001: 187)

kemabli dimasukkan 
tas’. 
 
‘Walah mas, berkali-
kali aku mengatakn, 
sebagai ketua, kamu 
pasti bisa membuat 
rekayasa. 
Kenyatannnya, ujian 
tertulis kemarin aku 
bisa lulus. Siap kalau 
bukan kamu, saya 
sendiri menyadari 
kalau bodoh’. 

7 Ir. Fredy “Pak Boiman 
rongyuta limangatus 
ewu. Pak Fredy rong 
yuta. Dadi kabeh 
patang yuta 
limangatus ewu”. 
(Sirah!, 2001: 217)

‘Pak Boiman dua juta 
lima ratus ribu. Pak 
Fredy dua juta. Jadi 
semua empat juta 
limaratus ribu’. 

8 Rubiyo “Rubiyo ndlongoop, 
kaget campur gumun, 
dene Joyo Dengkek 
ngungsi neng daleme 
Pak camat. Yen gagal 
nemoni, kurang 
bejane disemprot Pak 
Boiman”. (Sirah!, 
2001: 206) 
 
“Pak Rubiyo karo Pak 
Boiman. Jare bola 
bali nggoleki ning ora 
tau ketemu.” (Sirah!, 
2001: 215) 

 
“Kae mung ninggal 
amplop. Embuh isine 
apa. Jarene kanggo 
kakang utawa kowe ya 
kena.” (Sirah!, 2001: 
215) 
 

‘Rubiyo ternganga, 
kaget campur terkejut, 
bahwa Joyo Dengkek 
mengungsi di 
rumahnya Pak Camat. 
Jika gagal menemui, 
kurang beruntung 
disemprot pak 
Boiman’.  
 
‘Pak Rubiyo dan Pak 
Boiman. Katanya 
berkali-kali mencari 
tapi tidak pernah 
ketemu’. 
 
‘Itu hanya 
meninggalkan 
amplop. Entah esinya 
apa. Katanya untuk 
Mas atau kamu ya 
boleh’. 
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“Pak Rubiyo mau 
nggawa amplop akeh. 
Mlebu metu ing 
omahe warga, menehi 
amplop karo weling 
suk nek coblosan 
dikonmilih Pak 
Boiman kanthi 
gambar pari.” 
(Sirah!, 2001: 216) 

 
“Pak Boiman tau titip 
dhuwit marang 
Triman kanggo kowe. 
Semono uga Pak 
Fredy. Lorone njaluk 
supaya kowe 
mundur”. (Sirah!, 
2001: 217)

‘Pak Rubiyo tadi 
membawa amplop 
banyak. Masuk keluar 
di rumahnya warga, 
memberikan amplop 
sambil berpesan 
besok kalo pemilihan 
disuruh memilih Pak 
Boiman dengan 
gambar Padi’. 
 
‘Pak Boiman pernah 
menitipakn uang 
kepada Triman untuk 
kamu, begitu juga pak 
Fredy. Keduanya 
minta supaya kamu 
mundur’. 

9 Boiman “Rubiyo ndlongoop, 
kaget campur gumun, 
dene Joyo Dengkek 
ngungsi neng daleme 
Pak camat. Yen gagal 
nemoni, kurang 
bejane disemprot Pak 
Boiman’. (Sirah!, 
2001: 206) 
 
“Pak Ribiyo karo Pak 
Boiman. Jare bola 
bali nggoleki ning ora 
tau ketemu”. (Sirah!, 
2001: 215) 
 
“Kae mung ninggal 
amplop. Embuh isine 
apa. Jareen kanggo 
kakang utawa kowe ya 
kena”. (Sirah!, 2001: 
215) 
 
“Pak Rubiyo mau 
nggawa amplop akeh. 
Mlebu metu ing 
omahe warga, menehi 

‘Rubiyo ternganga, 
kaget campur terkejut, 
bahwa Joyo Dengkek 
mengungsi di 
rumahnya Pak Camat. 
Jika gagal menemui, 
kurang beruntung 
disemprot pak 
Boiman’.  
 
‘Pak Rubiyo dan Pak 
Boiman. Katanya 
berkali-kali mencari 
tapi tidak pernah 
ketemu’.  
 
‘Itu hanya 
meninggalkan 
amplop. Entah esinya 
apa. Katanya untuk 
Mas atau kamu ya 
boleh’.  
 
‘Pak Rubiyo tadi 
membawa amplop 
banyak. Masuk keluar 
di rumahnya warga, 
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amplop karo weling 
suk nek coblosan 
dikonmilih Pak 
Boiman kanthi 
gambar pari”. 
(Sirah!, 2001: 216) 
 
“Pak Boiman tau titip 
dhuwit marang 
Triman kanggo kowe. 
Semono uga Pak 
Fredy. Lorone njaluk 
supaya kowe mundur” 
(Sirah!, 2001: 217)

memberikan amplop 
sambil berpesan 
besok kalo pemilihan 
disuruh memilih Pak 
Boiman dengan 
gambar Padi’. 
 
‘Pak Boiman pernah 
menitipkan uang 
kepada Triman untuk 
kamu, begitu juga pak 
Fredy. Keduanya 
minta supaya kamu 
mundur’.  

 

d. Latar  

Latar pada novel Sirah ! karya Ay. Suharyono dibagi atas 

latar tempat, waktu, dan social dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6. Tabel latar 

No. Latar Kutipan data Keterangan makna 

1 Latar 

Tempat 

“Para kadang sedulurku 
warga desa Jati Dhoyong 
sing taktresnani…”. 
(Sirah!, 2001: 1) 
 
“Racak-racake sekolahe 
mung SMP, ya ana sing 
SD, ya ana sing SMU 
mung wae padha mogul, 
dadi trima SD”. (Sirah!, 
2001: 1) 

 
“Aku ora papa kok. Lagi 
tengah-tengah pidhato 
dipunggel kanggoku wis 
biasa. Luwih-luwih neng 
Jakarta kana, interupsi ki 
lumrah”. (Sirah!, 2001: 1) 
 

‘Saudaraku warga 
desa Jati doyong yang 
saya cintai..’. 
 
 
‘Sedikitnya sekolah 
hanya sampai SMP, 
ya ada yang sampai 
SD, juga SMA hanya 
saja sedikit jadi 
menerima SD’. 
 
‘Aku tidak apa-apa 
kok. Di tengah-tengah 
pidato diputus bagiku 
sudah biasa. Terlebih 
di Jakarta sana, 
enterupsi itu sudah 
umum’. 
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 “… Papan pengumuman 
dipasang ing sacedhake 
pager. Gadheng srategis  
mula wong sing liwat 
genah nek weruh” (Sirah!, 
2001:  45) 
“lagi ketungkul nyawang 
dalan karo nglamun 
dadakan… srt! Ana 
montor sedan Suzuki 
Esteem rupa ijo tuwa 
mandheg persis ing 
ngarepe”. (Sirah!, 2001: 
46) 
 
“Wiwiek ora mulih 
menyang desa. Dheweke 
tetep neng Jakrta, embuh 
nyambut gawe apa. Sing 
cetha mesthi sugih, wong 
nyatane numpak montor, 
gek panggone mompyor”. 
(Sirah!, 2001:  48) 
 
“Wusana Kadri mlebu lan 
lungguh sisih kiwa lan 
Suzuki Esteem nggeblas 
miyak dalan”. (Sirah!, 
2001: 49) 
 
“Selaras karo jenenge 
“Hotel Putih” , cete 
pancen putih memplak. 
Platarane cukup jembar, 
digawe taman asri sing 
resep dinulu” (Sirah!, 
2001:  55) 
“O inggih, ingkang celak 
restoran lan diskotik”. 
(Sirah!, 2001:  55) 

 
“Watara rong jam, ing lor 
rada adoh kana, mripate 
Joyo Dengkek nyumurupi 
Gunung Srumbung sing 
wiwit ketok sanajan isih 

‘Papan pengumuman 
dipasang dekat pagar. 
Strategis sehingga 
orang yang lewat 
akan jelas melihat’.  
 
‘Sedang memandang 
jalan serta melamun 
dadakan,,, srt! Ada 
motor sedan Suzuki 
Esteem warna hijau 
tua berhenti persisi di 
depannya’.  
 
 
‘Wiwiek tidak pulang 
ke desa. Dia tetap di 
jakarta, entah bekerja 
apa. Yang jelas pasti 
kaya, wong 
kenyataannya naik 
mobil, tempatnya 
mewah’.  
 
‘Akhirnya Kadri 
masuk dan duduk sisi 
kiri dan Suzuki 
Esteem melaju’. 
 
‘Senada dengan 
namanya Hotel 
Putih...catnya 
berwarna putih. 
Halamannya cukup 
luas, dibuat taman asri 
yang indah 
dipandang’. 
‘O iya, yang dekat 
dengan restoran dan 
diskotik’. 
 
‘Selama dua jam, di 
utara sedikit jauh 
sana, mata Joyo 
Dengkek dipenuhi 
gunug srumbung yang 
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nyamut”. (Sirah!, 2001: 
55) 
 
“Saka sawatara warung 
sing jejer-jejer, Joyo 
Dengkek njujug kang sisih 
wetan kecamatan.” 
(Sirah!, 2001:  86) 
 
 
“Ing sangisore wit wringin 
kang gedhe lan yup katon  
sepedha motor jejer-jejer 
kanggo ngojeg.” (Sirah!, 
2001:  89) 
 
“Sawise menggok 
sacedhake wit kluwih sing 
gedhe nggendhangkrang, 
sesawangan wiwit katon”. 
(Sirah!, 2001: 97) 
 
“Kula Klaras. Gubug kula 
celak dalemipun Mbah 
Kenci.” (Sirah!, 2001: 
98) 
“LLawang dibukak dening 
Klaras. Ganda kayu 
cendhana sing sedhep 
ngrenggani kiwa tengen 
dalah mlebu irung Joyo 
Dengkek ilang kantuke. 
Mripat menthe nyawang 
njero umah.” (Sirah!, 
2001: 108) 

 
“Apa Klaras ora kandha 
nek rembulan wutuh ra 
nampa tamu marga aku 
kudu semedi ing sangar 
pamujan?” (Sirah!, 2001: 
109) 
 
 
 
“Saka olehmu neng tilas 

dari tadi kelihatan 
walaupan masih 
jauh’. 
“Dari warung yang 
berjejer, Joyo 
Dengkek 
menghampiri dekat 
dengan timur 
kecamatan’. 
 
‘Di bawah pohon 
yang besar dan rinang 
terlihat sepeda motor 
berjejer untuk 
mengojek’.  
 
‘Setelah membelok 
dekat pohon kluwih 
yang besar, samar-
samar mulai terlihat’. 
(Sirah!, 2001: 97) 
 
‘Saya Klaras. Rumah 
saya dekat dengan 
rumah Mbah Kenci’. 
 
‘Pintu dibuka oleh 
Klaras. Bau kayu 
cendana yang harum 
melingkupi kiri kanan 
serta masuk hidung 
Joyo Dengkek hilang 
ngantuknya. Mata 
memandang dalam 
rumah’. 
 
‘Apa Klaras tidak 
menceritakan 
kepadamu kalau 
rembulan utuh aku 
tidak menerima tamu 
karena aku harus 
semedi di Sanggar 
pamujan’.  
 
‘Darimu ditinggal 
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sekolah lan Kanwil.” 
(Sirah!, 2001: 127) 
“Nek ngono sesuk bengi 
ndhundhuk kuburan.” 
(Sirah!, 2001: 129) 
 
“Neng senthong kae.” 
(Sirah!, 2001:  141) 

sekolah dan Kanwil’.  
 
‘Jika seperti itu besok 
malam menggali 
kuburan’.  
 
‘Di bak itu’. 

2 Latar 

Waktu 

“Aku bisa ngomong ngene 
iki merga ngalami 
dhewe.” (Sirah!, 2001:  9) 
 
“Saben dina bagi dhuwit? 
Mbah Marsodik mbengok 
karo ngadeg.” (Sirah!, 
2001: 11) 
 
 “Wis patanguluh dina 
kepungkur Lurah Projo 
Narpodo seda.” (Sirah!, 
2001: 29) 
“Surup nggremet. 
Srengenge wis wiwit mau 
olehe angslup mengulon 
njalari ing pojok kana 
katuwuhan warna 
semburat abang”. (Sirah!, 
2001: 30) 
“Dina-dina iki Desa Jati 
Dhoyong, kang dumunung 
ing perenging Gunung 
Merbabu, dadakan ana 
owah-owahan.” (Sirah!, 
2001:  41) 
 
“Nganti sawijing dina, 
wayahe isih awan. 
Sanajan srengenge wis 
rada ngglewang 
mangulon, ewasemono 
panase isih semelet, jer 
jarum nudhukake jam 
loro”. (Sirah!, 2001: 46) 
 
“Wijyani, ah! Jenenge 
kuwi pancen tau 

‘aku bisa bilang 
seperti ini karena 
mengalami sendiri’. 
 
‘Setiap hari membagi 
uang? Mbah 
Marsodik berteriak 
sambil berdiri’.  
 
‘Sudah empatpuluh 
hari lalu Lurah 
Narpojo meninggal’. 
 
‘Sinar matahari 
tenggelam sudah dari 
tadi, terbenam ke 
barat membuat 
dipojok sana tumbuh 
warna merah’. 
 
‘Hari-hari ini desa Jati 
doyong, yang terletak 
di pinggir Gunug 
Merbabu, dadakan 
ada perubahan’. 
 
 
‘Hingga salah satu 
hari, di siang ahri. 
Walaupun matahari 
sudah bergeser ke 
barat, panasnya masih 
panas, dan jarum jam  
menunjukkan jam 
dua’.  
 
‘Wijayani, ah 
namanya pernah 
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ngrenggani ing pojok atine 
sing paling jero”. (Sirah!, 
2001: 47) 
 
“Jam beker kang 
diselehake meja jarume 
nuduhake angka setengah 
sewelas, ateges sak 
jangkah maneh wengine 
tumuju kasampurnan.” 
(Sirah!, 2001: 60) 
 
 
“Dumugi daleme Mbah 
Kenci antawis kalih jam. 
(Sirah!, 2001: 92)” 
 
“Suk nek kowe klakon dadi 
lurah, pendhak tanggal 
limalas Jawa nalikane 
rembulan bunder aku tak 
nyilih bojomu. (Sirah!, 
2001: 118)” 

 
 
“Iya gandheng rong taun 
mesthine ora mambu kaya 
jenzahe pak Pranowo.” 
(Sirah!, 2001: 165)

memenuhi pojok 
hatinya yang paling 
dalam’.  
 
‘Jam beker yang 
diletakkan meja, 
jarumnya 
menunjukkan angka 
setengah sebelas, 
berarti selangkah lagi 
malamnya menuju 
kesempurnaan’. 
 
‘Sampai rumahnya 
Mbah Kenci antara 
dua jam’.  
 
‘Besok jika kamu 
berhasil menjadi 
lurah, setiap tanggal 
lima belas Jawa 
ketika rembulan bulat 
aku akan meminjam 
istrimu’. 
 
‘Iya selama dua tahun 
pastinya tidak bau 
seperti jenazahe Pak 
Pranowo’. 

3 Latar 

Sosial 

a. Joyo Dengkek 
 
“Pikirane Joyo 
Dengkek dadi kuwur 
lan buneg. Durung tau 
sisihane tumindak 
kaya ngene, anane 
mung nrima ing 
pandum; pira wae 
dhuwit sing diweehake 
ditampa kanthi 
senenging ati lan 
ngucap sukur. Lha kok 
saiki salin srengat. 
Apa marga ngadhepi 
urip sing saya abot. 
Bisa uga, jer dadi 

 
 
‘Pikirannya Joyo 
Dengkek menjadi 
kabur dan bingung. 
Belum ernah istrinya 
bertindak seperti itu, 
adanya hanya 
menerima; berapa 
saaja uang yang 
diberikan ditampa 
dengan senang hati 
dan bersyukur. La  
kok sekarang 
bertindak sebaiknya. 
Apa karena 
menghadapi hidup 
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wong wedok mesthine 
kangelan anggone 
ngecakake dhuwit sing 
ora sepiraa. Nanging 
yen olehe golek dalan 
urip kepenak ndandak 
neng omahe Mbah 
Dhukun Kenci? Atine 
kang brontak. Kepriye 
wae nganti tuwa ngene 
iki durung tau neng 
dhukun”. (Sirah!, 
2001: 72) 

 
 
 
 

 “Mbokne sawise, 
taklimbang-limbang 
apa sing 
tokkandhakake mula 
bener. Iki pancen 
sawijiing dalan amrh 
uripe awake dhewe 
luwih kepenak.” 
(Sirah!, 2001: 73) 

 
b. Senik 

“Iki apa anane. Saiki 
bcah-bocah isih cilik 
durung pati mangan 
ragad. Njur nek wis 
gedhe, apa ya klakon 
dadi kere kaya  wong 
tuwane . ora, Pak. Aku 
ora lila yen anake 
dhewe melu sengsara. 
Yen iguhku ora 
toktampa, mung kari 
sakkarepmu”. (Sirah!, 
2001: 72) 

 
 

“Blaka wae. Aku ki wis 
jeleh urip mlarat. Saiki 
mangan sesuk embuh, 

yang semakin berat. 
Bisa juga, jadi 
perempuan pastinya 
kesusahan dalam 
membagi uang yang 
tidak seberapa. 
Namun jika  dalam 
mencari hidup enak 
mendadak 
mendatangi Mbah 
Kenci? Hatinya yang 
memberontak. 
Bagaimana saja 
seperti ini belum 
pernah pergi ke 
dukun’. 
 
 ‘Ibu, sesudah 
dipertimbangkan apa 
yang kamu bilang, 
memang bener. Ini 
memang salah satu 
jalan hidup sejahtera 
untuk keluarga kita’.  
 
 
 
 
“Ini apa apadanya. 
Sekarang anak-anak 
masih kecil-kecil 
belum begitu 
memakan uang 
banyak. Besok kalau 
sudah besar, apa ya 
akan terlaksana, jadi 
miskin seperti orang 
tuanya.tidak Pak. Aku 
tidak rela jika anak 
kita ikut sengsaara. 
Jika nasihatku tidak 
kamu terima, hanya 
semaumu’. 
‘Jujur saja. Aku ini 
sudah muak hidup 
sengsara. Sekarang 
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sesuk mangan 
sukemben embuh. 
Saben dinane kok 
gumantung 
kawelasane wong liya. 
Suwe-suwe isin je”. 
(Sirah!, 2001: 72) 
 
“Kang…, aku wis 
kandha apa anane. 
Prekara kowe ndakwa 
aku nyleweng sak 
karepmu. Saumpama 
iya, apa sasuwene iki 
kowe bisa nyukupi 
nafkah lair batinku. 
Dipikir wening”. 
(Sirah!, 2001: 244) 

makan besok belum 
tau. Setipa harinya 
kok hanya bergantung 
belas kasihan orang 
lain. Lama-lama 
malu’. 
 
 
‘Mas,... aku sudah 
mengatakan apa 
adanya. Masalah 
kamu menuduh 
terserah kamu. Jika 
iya, apa selama ini 
kamu bisa mencukupi 
nafkah lahir batinku. 
Dipikir diam’. 
 
 

 

3. Sarana Sastra 

Sarana sastra pada novel Sirah ! karya Ay. Suharyono terdiri 

dari judul, sudut pandang, dan gaya bahasa. 

a. Judul 

Novel Sirah ! karya Ay. Suharyono Sudut pandang 

b. Sudut Pandang 

Sudut Pandang Kutipan Data Keterangan makna  

Sudut pandang 
orang pertama 
dan orang ke tiga 

“ Sepisan maneh Joyo 
Dengkek nyawang anak 
bojone sing pating 
glimpung turu nglinteg 
sajak kepenak. Ana rasa 
trenyuh sing dadakan 
ngrenggani ati. 
Saumpama bisa mono 
kepengin rasane kupiya 
amrih brayate urip 

‘Sekali lagi Joyo 
Dengkek melihat anak 
dan istrinya yang sedang 
tidur nyenyak. Ada rasa 
terharu dadakan 
memenuhi hati. Jika bisa 
ia ingin rasanya semua 
keluarganya hidup 
mulya, namu mau 
gimana lagi karena 
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mulya, nanging kepiye 
maneh jer kahanan ora 
ngidinake. Rina wengi 
Joyo Dengkek tansah 
ndedonga, nyuwun 
marang Gusti Allah, 
bisaa uwal saka 
kasengsaraan urip”. 
(Sirah!, 2001: 60) 
 
“Jane mono kurang trep 
yen dirani omah, nanging 
gubug, awit mung digawe 
saka gedheg. Kuwi wae 
pating cromplong, 
dipangan umur lan 
dipangan renget. Jogane 
durung dimester alias 
asih awujud lemah, gek 
ya durung dipasangi 
listrik. Ya ing gubug 
reyod iki Joyo Dengkek 
ngreksa brayate, bojo 
dalah anak telu sing isih 
cilik-cilik. Gandheng 
ngrumangsani yen ora 
pakra ing samubarang, 
mula dheweke tansah 
sendika ing dhawuh 
marang sapa wae sing 
mbutuhake tenagane. 
Lire, gawe jugangan iya, 
negor uwit saguh, malah 
mbayar listrik uga 
ditandangi kanthi 
senengi ati. Ya kanthi 
cara ngono mau dheweke 
nyoba njejegake kandhil 
sarta njaga pawone tetep 
kemebul”. (Sirah!, 2001: 
59)  

keadaan tidak 
mengijinkan. Siang 
malam Joyo Dengkek 
selalu berdoa minta 
kepada Tuhann Allah 
agar bisa keluar dari 
kesengsaraan hidup’. 
 
 
 
‘Sebenarnya seperti itu 
kurang pas jika disebut 
rumah, namun gubug, 
karena hanya dibuat dari 
pring. Itu saja banyak 
yang bolong. Dimakan 
usia dan dimakan rayap. 
Lantainya belum di ubin 
alias masih berwujud 
tanah, belum dipasang 
listrik. Ya di gubug itu 
Joyo Dengkek 
menghidupi keluarganya, 
istri dan anak-anaknya 
yang masih kecil-kecil. 
Merasa dirinya tidak 
mampun dalam 
segalanya, sehingga ia 
selalu patuh terhadap 
perintah siapa saja yang 
membutuhkan tenaganya. 
Seperti membuat kamar 
mandi, menebang pohon, 
membayar listrik juga 
dilakukan dengan senang 
hati. Ya dengan cara itu 
ia mencoba mendidirikan 
rumah serta menjaga agar 
dapur tetap mengepul’.  
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c. Gaya bahasa  

No Gaya bahasa 
dan nada 

Kutipan Data Keterangan makna 

1 Bahasa Asing  “… lan 
sapanunggalane yen 
perlu tak loby tekan 
provinsi utawa pusat 
sisan”. 
“Kuwi jenenge 
money politic utawa 
politik uang, 
kamangka genah nek 
kaya ngono kuwi 
dilarang”. (Sirah!, 
2001: 16) 
“Apa dansa neng 
njeron kamar wae, 
perlu slow terus?” 
(Sirah!, 2001: 57) 
 
“Kanggo Dhik Senik 
takgolekke sanggar 
sing apik lan salon 
kang bonafid.” 
(Sirah!, 2001: 224) 
“Anggone nganggo 
make up mung sak 
madya, pupuran 
tipis-tipis lan lambe 
kang dibengesi 
sacukupe’. (Sirah!, 
2001: 229) 
 
“Saka kamar 
mripate nyawang 
mengisor pener 
lobi.” (Sirah!, 2001: 
229) 
“Senik nganggo long 
dress ireng 
rinenggan prada 
emas mawa gambar 
kembang”. (Sirah!, 
2001: 239) 

‘... dan lainnya jika 
perlu akan saya loby 
sampai provinsi atau 
pusat sekalian’. 

 
‘itu namanya money 
politic atau politik 
uang, sehingga jelas 
jika seperti itu 
dilarang’. 

 
 

‘Apa dansa di dalam 
kamar saja, perlu slow 
terus’. 

 
 

 ‘Untuk Dik Senik 
saya carikan sanggar 
yang bagus dan salon 
bonafid’.  

 
‘Memakai make up 
hanya seprlunya, 
bedakan tipis-tipis dan 
bibir dimerahi 
seperlunya’. 
 
 
 
‘Dari kamar matanya 
melihat ke bawah 
pener lobi’. 
 
 
“Senik menggunakan 
long dress hitam 
berwarna emas dengan 
gambar kembang’. 
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“Tape recorder 
diwenehake Pak 
Camat sing metu 
saka pandhelikan.” 
(Sirah!, 2001: 261) 

‘Tape recorder 
diberikan pak Camat 
yang keluar dari 
pengawasan’. 
 

2 Bahasa Retoris “Ing njaba angin 
ngobahake 
gegodhongan. 
Lembut. Nibakake 
godhong garing. 
Nibakake godhong 
aking.” (Sirah!, 
2001: 3) 
“Desa jati Dhoyong 
isih kinemulan 
kidung tlutur.” 
(Sirah!, 2001: 29) 
“Sanajan srengenge 
wis rada ngglewang 
mangulon, 
ewasemono pananse 
isih semelet”. 
(Sirah!, 2001: 46) 

‘Di luar angin 
menggerakkan daun-
daun lembut. 
Menjatuhkan daun 
kering’. 
 
 

 
;Desa Jati Doyong 
masih berselimut 
kidung’. 
 
‘Walaupun matahari 
sudah sedikit bergerak 
ke barat, sementara itu 
panasnya masih panas’ 

 
 

3 Bahasa Kiasan “Lakune manteb 
pindha jenderal 
bintang lima sing 
mentas meneh 
ceramah marang 
perwira 
andhahane”. 
(Sirah!, 2001: 27-
28) 
 
“Wah sisihanku 
mesthi 
matawalangen 
angone ngenteni 
tekaku.” (Sirah!, 
2001: 53) 

‘Langkahnya mantap 
seperti jenderal bintang 
lima setelah ceramah 
kepada perwira 
bawahannya’. 
 
 
 
 
 
‘Wah istrinya pasti 
tidak sabar menunggu 
datangya aku’.  
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B. Pembahasan Data 

1. Struktur novel Sirah ! karya Ay. Suharyono Tema dan masalah 

a. Pengertian Tema dan Masalah 

Karya sastra mengandung gagasan yang ingin disampaikan 

pegarang kepada pembaca. Gagasan, ide, atau pikiran utama yang 

mendasari suatu karya sastra disebut tema. Tema dibedakan menjadi 

dua yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor adalah masalah 

penting (dominan) yang menguraikan karya sastra, sedangkan tema 

minor adalah masalah yang merupakan cabang dari tema mayor. 

Menurut Nurgiyantoro (2009: 68),  untuk menemukan tema 

sebuah karya fiksi, ia haruslah disimpulkan dari keseluruhan cerita tidak 

hanya berdasarkan bagian-bagian tertentu cerita. Tema, walaupun sulit 

ditentukan secara pasti, bukanlah makna yang “disembunyikan”, 

walaupun belum tentu juga dilukiskan secara eksplisit. Jadi tema adalah 

sebuah karya fiksi yang dapat ditampilkan secara eksplisit dan implisit 

dalam cerita. 

b. Tema minor atau masalah-masalah 

Masalah merupakan sarana untuk membangun tema sehingga 

timbul masalah-masalah yang mendukung tema. Masalah-masalah 

dalam novel disebut juga tema minor. Dalam novel Sirah ! karya Ay. 

Suharyono terdapat beberapa tema minor yang membangun tema yaitu 

masalah tekad yang kuat untuk memperbaiki kondisi keluarga, masalah 

persaingan mendapatkan keinginan kedudukan di desa, masalah 
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kecurangan dalam kampanye, masalah perselingkuhan dan percintaan, 

masalah pengkhianatan, masalah kesombongan, masalah 

ketidakjujuran, masalah kepercayaan dan keyakinan. 

1) Masalah tekad yang kuat untuk memperbaiki kondisi keluarga 

Kondisi keluarga yang serba pas dalam kelangsungan 

kehidupan, menuntut adanya kerja keras dari Joyo Dengkek. 

Terlebih ketiga anak yang semakin besar siap untuk meraih 

pendidikan tentunya menuntut biaya yang semakin tidak sedikit. 

Kondisi tersebut semakin menemukan titik cerah ketika tawaran 

untuk ikhtiar mencalokan diri mengikuti pencalonan kepala desa 

terbuka untuk umum dengan persyaratan tertentu. Pak Dukuh dan 

Pak Sudi lah orang pertama yang membuka pintu hati Joyo Dengkek 

untuk tidak menyerah dan memotivasi dirinya. Sehingga tumbuh 

pendirian yang kuat untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik. 

Hal tersebut terlihat dalam kutipan di bawah ini: 

“Wusana Pak Sudi sing miwiti, “Ngene , Kang Joyo. 
Aku lan Pak Dukuh sarujuk njaluk supaya kowe gelem 
nyalonke dadi Lurah”. (Sirah!, 2001: 63) 
 
‘Akhirnya Pak Sudi yang memulai, ‘Begini Mas Joyo. 
Saya dan Pak Dukuh sepakat minta agar kamu 
mencalonkan menjadi Lurah’. 
 

Dari kutipan di atas nampak jelas percakapan yang 

menunjukkan ide Pak Sudi dan Pak Dukuh dalam memberi saran 

untuk mencalonkan menjadi kepala desa. 

“Akeh-akeh Dhukuhe lan Pak Sudi anggone menehi 
semangat marang Joyo Dengkek, pamrihe supaya 
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kegugah lan rumangsa dipompa. Joyo Dengkek dhewe 
babar pisan ora nyelan utawa munggel tembung. 
Sakabehing ngendikane priyayi sing dianggap wasis 
kuwi dilebokake ati temenan” (Sirah!, 2001: 64) 
 
‘Banyak-banyak dukuhnya dan Pak Sudi memberikan 
semangat kepada Joyo Dengkek, agar mampu 
menggugah dan merasa dimotivasi. Joyo Dengkek 
sendiri sama sekali tidak menyela atau memutus 
kalimat. Semua nasihat priyayi yang dianggap 
terhormat itu dimasukkan hati benar-benar.’ 

 
Kutipan di atas menggambarkan betapa Joyo Dengkek 

menerima dan membuka diri mengikuti nasihat dari orang yang 

peduli untuk tetap optimis dan berusaha. 

2) Masalah persaingan mendapatkan kenginan kedudukan tinggi di 

desa. 

Informasi mengenai pendaftaran pencalonan kepala desa 

merebak hingga kepada warga Jati Dhoyong yang berada di luar 

kota. Beramai-ramai mereka pulang kampung untuk mengikuti 

pencalonan kepala desa yang merupakan sebuah kedudukan yang 

terhormat di desa, termasuk juga Joyo Dengkek. Hal tersebut dapat 

kita lihat dalam kutipan di bawah ini. 

“Patang dina candhake. Esuk kuwi kelurahan prasasat 
pasar malem. Wong tuwa, enom, tekane bocah cilik 
kerig lampit ngebaki plataran jembar ngarep 
kelurahan. Saya maneh sedulu utawa tangga kiwa 
tengene sing melu ujian, kabeh dijak nganti kaya 
ngeterake manten. Mobil sawernaning merek jejer-
jejer. Nitik plat nomere genah nek saka njaban kutha. 
Iku pancen jago-jago lurah sing mbebara, kaya dene 
Fredy, Boiman, dalah Wijayani lan sih akeh maneh. 
Omongane cas cis cus. Kala-kala diselingi diale 
betawi, endi sing lu, gue, embuh apa maneh. Malah ora 
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sethithik sing omongane basa manca, kaya dene Inggris 
lan Prancis.( Sirah!, 2001: 64) 
 
‘Empat hari tepatnya. Pagi itu kelurahan seperti pasar 
malam. Orang tua,muda, sampai anak kecil memenuhi 
halaman luas kelurahan. Ditambah lagi saudara 
tetangga kanan kiri yang ikut ujian, semua diajak 
seperti rombongan pengantar pengantin. Mobil 
berbagai merk berjajar. Melihat plat sudah bisa 
dipastikan luar kota. Itu memang calon-calon lurah 
yang merantau seperti Fredy, Boiman, juga Wijayani 
dan masih banyak lagi. Bicaranya cas cis cus. 
Terkadang diselingi dialek Betawi, ‘elu gue, dan ntah 
apa lagi.’ Dan tidaksedikit yang bicaranya 
menggunakan bahasa mancanegara seperti Inggris dan 
Prancis’. 

 
Terlihat dari kutipan di atas sangat banyak warga yang ikut 

mengundi nasib mencalonkan diri mengikuti tes seleksi agar strata 

sosialnya berubah tak terkecuali Joyo Dengkek yang turut serta 

dengan bermodal apa adanya. 

3) Masalah kecurangan dalam meraih jabatan. 

Ketika seleksi semakin ketat ada berbagai pihak yang curang 

dalam langkahnya di antaranya adalah Wijayani, Boiman, Ir. Fredy 

dan tak kalah juga Joyo Dengkek. Hal tersebut dapat kita lihat dalam 

kutipan di bawah ini. 

“Mbokne sawise, taklimbang-limbang apa sing 
tokkandhakake mula bener. Iki pancen sawijiing dalan 
amrh uripe awake dhewe luwih kepenak”. (Sirah!, 
2001: 73) 
 
‘Ibu, sesudah dipertimbangkan apa yang kamu katakan, 
memang benar. Ini memang salah satu jalan hidup 
sejahtera untuk keluarga kita’. 
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Kutipan di atas menunjukkan niat untuk curang oleh Joyo 

Dengkek. Ia bertekad mengikuti kemauan istrinya untuk bermain 

dukun, agar keinginannya terlaksana. 

 
“Walah Mas, bola-bali aku matur. Minangka ketua, 
panejengan mesthi bisa gawe rekadaya. Nyatane, ujian 
tertulis wingi kae aku bisa lulus. Njur sapa nek ora 
panjenengan wong aku ki ngrumangsani nek bodho”. 
(Sirah!, 2001: 187) 
 
‘Walah Mas, berkali-kali aku katakan, kamu sebagai 
ketua pasti bisa membuat rakasaya. Nyatanya ujian 
tertulis kemarin aku bisa lulus. Dan siapa kalau tidak 
kamu, saya merasa bahwa diri saya tidak pintar’. 
 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui mengenai 

kecurangan yang dilakukan oleh Wijayani. Ia berusaha merayu Carik 

Kadri agar mau mengusahakan dirinya lolos dalam seleksi pemilihan 

kepala desa. 

“Pak Boiman tau titip dhuwit marang Triman kanggo 
kowe. Semono uga Pak Fredy. Lorone njaluk supaya 
kowe mundur”. (Sirah!, 2001: 217) 
 
‘Pak Boiman pernah menitipkan uang kepada Triman 
untuk kamu. Begitu juga Pak Fredy. Keduanya 
meminta supaya kamu mundur’. 
 

Kutipan di atas juga menunjukkan kecurangan yang dilakukan 

oleh Boiman dan Fredy dalam kampanye. Beberapa kutipan tersebut 

semakin terlihat suasana yang tidak bersih dalam meraih jabatan 

kepala desa. 

4) Masalah perselingkuhan. 
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Persaingan yang tidak sehat itu pun banyak yang digunakan 

oleh beberapa calon dengan mengelabuhi wanita serta merelakan 

harga dirinya demi jabatan agar semuanya dapat berjalan dengan 

mudah dengan berbagi bantuan dari hal yang tersebunyi. 

Salah satunya adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh 

Wijayani dan Widodo. Wijayani dengan ikhlas dan sukarela menjual 

harga dirinya kepada Carik Kadri agar dapat ditolong olehnya dalam 

tahap seleksi. Hal tersebut dapat kita lihat dalam kutipan di bawah 

ini. 

“Krungu kandhane Wiwiek kaya ngono mau kadri 
kaget, mung wae dadakan labene disamber dening 
lambene Wiwiek. Kakarone dadi uleg. Wiwiek krasa 
yen iki kalodhangan kanggo njiret kadri. Mbaka siji 
benik rok diuculi, saka dhuwuran terus mengisor”. 
(Sirah!, 2001: 58) 
 
‘Mendengar perkataan Wiwiek seperti itu tadi kaget, 
hanya saja dadakan bibirnya disamber bibirnya 
Wiwiek. Keduanya menjadi menikmati. Wiwiek 
merasa jike ini adalah kesempatan untuk mengikat 
Kadri. Satu persatu rok dilepas, dari atasan sampai ke 
bawah’. 

 
Kemudian hal serupa juga dilakukan oleh Widodo sebagai tim 

sukses dari Ir. Fredy. Demi mendapatkan keuntungan yang banyak ia 

menggoda dan menyelingkuhi istri Joyo Dengkek.  Hal tersebut 

dapat kita lihat dala kutipan di bawah ini. 

“Widodo ki ora  mung julig, nanging uga culas. Kanthi 
kasile slingkuh karo Senik. Dheweke duwe ranangan 
sing sarwa gawe kepenak. Yen Joyo Dengek gagal dadi 
lurah, baal oleh bonus saka Pak Fredy. Wujude ora 
tanggung-tanggung, nedya diwenehi omah. Kosok 
baline yen Joyo Dengkek sing kasil, Senik bakal 
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digarap lan dipers bandhane. Widodo mesem”. (Sirah!, 
2001: 214) 
 
‘Widodo itu tidak hanya jahat, namun juga curang. 
Hasil selingkuh dengan Senik. Dia mempunyai 
rancangan yang serba kepenak. Jika Joyo Dengkek 
gagal menjadi Kepala Desa akan mendapat bonus dari 
Pak Fredu. Wujudnya tidak kira-kira, siap diberikan 
rumah. Kebalikannya jika Joyo Dengkek yang berhasil, 
Senik akan dikerjai dan di peras hartanya. Widodo 
mesem.’ 
 

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas menunjukkan adanya 

sebuah perselingkuhan yang dialami oleh beberapa tokoh yang 

berperan dalam novel Sirah! Ini. 

5) Masalah percintaan. 

Widodo yang berniat untuk mengelabuhi Senik dengan 

mengaku cinta padanya, rupanya ditanggapi serius oleh Senik. 

Sehingga perselingkuhan yang disadari oleh Senik merupakan dasar 

dari cinta kepada Widodo. Pengambaran itu terlihat dalam kutipan di 

bawah ini: 

“Ora Mas, aku mulya, malah bisaa kedaden iki 
dibaleni”. (Sirah!, 2001: 212) 
 
‘Tidak Mas, saya senang, malah kalau bisa kejadian ini 
terulang kembali’. 

 
Selain itu sorot balik masa lalu tentang cinta terjadi pada Carik 

Kadri terhadap Wijayani yang mengenang masa lalunya ketika virus 

cinta itu ditujukan kepada Wijayani. Berikut kutipannya: 

“Wijayani, ah jeneng kuwi pancen tau ngrenggani ing 
pojok atine sing paling jero. Penglamune Kadri dadi 
tumlawung adoh, watara selawase taun kepungkur 
nalika dheweke isih jaka. Kaya salumrahe nom-noman, 
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Kadri uga ketuwuhan rasa tresna marang Kenya. Lan 
sing ngaawe wuyung ora liya Wijayani. Kanca tunggal 
desa sing omahe tangga pedhukuhan”. (Sirah!, 2001: 
47) 
 
‘Wijayani, ah nama itu memang pernah memenuhi 
sudut hatinya yang paling dalam. Lamunan Kadri 
menjadi semakin menjadi jauh, selama bertahun-tahun 
lalu ketika dirinya masih perjaka. Seperti umurnya 
muda-muda, Kadri juga tumbuh rasa cinta kepada 
wanita. Dan yang membuat tergila-gila tidak lain 
adalah wijayani. Teman satu desa yang rumahnya 
tetangga satu dukuh’. 

 
Kutipan di atas menunjukkan sebuah permasalahan cinta yang 

dialami para tokoh. Kadri memiliki kenangan cinta dengan Wijayani 

di waktu SMA. Hal serupa juga di alami oleh Senik yang mencintai 

Widodo. 

6) Masalah kepercayaan dan keyakinan 

Senik yang menyadari akan kondisi keluarga dan keadaan Joyo 

Dengkek, tidak percaya akan kemampuan Joyo Dengkek. Mengingat 

keadaan dan nasib keluarga yang semakin mendesak, membuat 

Senik mendukung langkah Joyo Dengkek untuk mengikuti 

pencalonan lurah namun dengan jalan yang tidak benar dan 

merupakan jalan yang batil karena ia menyekutukan Tuhan. Senik 

percaya akan pertolongan dukun untuk membantu Joyo Dengkek 

meraih kemenangan sekaligus merubah nasibnya. Hal itu tergambar 

dalam kutipan di bawah ini: 

“Njaluk pitulungane Mbah Kenci”. (Sirah!, 2001: 71) 
 
‘Minta pertolongan Mbah Kenci’. 
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Pengarang dalam melukiskan tokoh utama sebagai tokoh yang 

percaya terhadap bantuan dukun dalam meraih keinginan. Joyo 

Dengkek dan istrinya digambarkan sebagai orang yang tidak 

mempercayai Tuhan, karena Ia meminta bantuan dukun. 

7) Masalah kesombongan 

Keberhasilan Joyo Dengkek berkat bantuan dukun membuat ia 

buta akan kedudukan yang diraihnya. Janji dan syarat yang diajukan 

oleh Mbah Kenci ditepis dengan keangkuhannya seolah-olah bahwa 

jabatan dan menundukkan segalanya. Namun, justru hal itu semakin 

membuatnya terpuruk dan terbuka semua kebusukan dan 

kebohongannya. 

“He, aku mbiyen pancen njaluk tulung kowe amrih 
bisaa dadi lurah. Ning aku rak menehi opah karo kowe 
ta?”. (Sirah!, 2001: 252) 
 
‘He, aku dulu memang minta pertolonganmu agar bisa 
menjadi Lurah. Namun aku sudah memberikan upah 
untukmu kan?’ 

 
Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa kesombongan Joyo 

Dengkek dengan jabatannya membuat dirinya berbohong dan 

megingkari janji. 

c. Tema Mayor 

Menentukan tema pokok sebuah cerita pada hakikatnya 

merupakan aktivitas memilih, mempertimbangkan, dan menilai 

masalahyang terdapt dalam novel. Masalah-masalah bersifat 

mendukung dan mencerminkan makna (tema) utama. 
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Tokoh yang banyak berperan dalam novel yang berjudul Sirah! 

Ialah Joyo Dengkek serta Senik. Mereka turut berperan dalam setiap 

masalah yang ada. Masalah-masalah yang terjadi dari cerita ini datang 

dari dalam diri tokoh maupun dari luar. Hal itu diantaranya masalah 

tekad yang kuat untuk memperbaiki kondisi keluarga, masalah 

persaingan mendapatkan keinginan kedudukan di desa, masalah 

kecurangan dalam kampanye, masalah perselingkuhan dan percintaan, 

masalah pengkhianatan, masalah kesombongan, masalah 

ketidakjujuran, masalah kepercayaan dan keyakinan. 

Berdasarkan paparan di atas peristiwa yang terjadi pada tokoh 

utama yakni Joyo Dengkek dan Senik adalah usaha untuk menjadi 

lurah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tema mayor pada 

novel Sirah! Karya Ay. Suharyono adalah perjuangan untuk 

memperoleh jabatan lurah demi mengubah kondisi ekonomi keluarga 

dengan cara yang tidak baik. 

2. Fakta Cerita 

Pada bab ini dibahas masalah yang berkenaan dengan fakta cerita 

yang merupakan salah satu unsur struktur novel. Pembahasan fakta cerita 

ini mencakup pembicaraan mengenai tokoh dan penokohan, plot dan latar. 

a. Plot 

Membicarakan plot berarti membicarakan tentang peristiwa-

peristiwa yang dialami tokoh dalam sebuah novel, yang tentunya 
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mempunyai hubungan sebab akibat. Peristiwa atau kejadian merupakan 

sebab dari suatu peristiwa atau akibat dari peristiwa lainnya. 

1) Struktur Plot 

Kesembilan bab di dalam novel Sirah ! karya Ay. Suharyono 

ini mempunyai hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat tidak 

hanya dijumpai di dalam suatu bab cerita, tetapi ada pula berada di 

bab cerita lain. 

Peneliti akan merinci detil-detil peristiwa yang mempunyai 

hubungan pada tiap-tiap bagian. Untuk mempermudah pembahasan, 

peneliti akan menandai detil-detil peristiwa dengan huruf A, B, C 

dan seterusnya. 

Bab 1 Kampanye 

A. Kampanye pencalonan bakal Kepala Desa dari insinyur Fredi 

Kurniawan yang pernah menyelesaikan studinya di Universitas 

Gajah Mada jurusan pertanian. 

B. Kampanye Bioman dalam pencalonan Kepala Desa dengan 

menyampaikan programnya jika menjadi kepala desa akan 

membuka jalan Kali Dhawung agar warga dapat berdagang 

dengan lancar. 

C. Joyo Dengkek berorasi tentang visi dan misinya jika ia terpilih 

menjadi Kepala Desa Jati Dhoyong. 
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D. Semua warga Jati Dhoyong tersihir dengan orasi dai Joyo 

Dengkek karena melihat sinar matanya yang sedikit berbeda 

kala itu. 

E. Selepas acara kampanye selesai warga desa Jati Dhoyong 

beramai-ramai ke tempat joyo dengkek untuk memanen hasil 

umbi-umbian yang telah ditanamnya sebagai bukti Joyo 

Dengkek peduli dengan warganya kelak jika ia menjadi kepala 

desa 

Bab 2 Desa Jati Dhoyong 

A. Projo Narpodo selama menjabat menjadi Kepala desa di Jati 

Dhoyong tidak bisa melakukan kepemimpinannya dengan baik. 

B. Keadaan Desa jati Dhoyong yang tertinggal dengan desa lain. 

C. Anak ontang anting dari Alm. Projo Narpodo ingin 

menggantikan posisi ayahnya menjadi kepala desa. 

D. Carik Kadri dibujuk oleh oleh Purwono agar au menerima suap 

agar beliau mau membantu dirinya agar bisa menjadi kepala 

desa. 

E. Ratno anak dari Carik Kadri membuat papan pengumuman di 

depan rumahnya yang menerangkan bahwa dirinya tidak ada 

keterkaitan dengan pemilihan kepala desa dan siapa yang berhak 

menjadi kepala desa di kampungnya. 

F. Carik Kadri menunjukkan kejujuran terhadap warga dan 

keluarga bahwa dirinya tidak mau disuap. 
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G. Carik Kadri bertemu dengan Wijayani mantan pacar sewaktu 

uda dan juga teman waktu kecil. 

H. Wijayani mengajak carik kadri untuk pulang naik mobil 

bersama serta mengutarakan maksudnya untuk mengikuti 

pemilihan kepala desa. 

I. Dengan kecantikan yang dimiliki oleh Wijayani ia memancing 

hasrat Carik Kadri untuk mendukung serta membantu dirinya 

dalam proses pencalonan diri menjadi kepala desa Jati Dhoyong. 

J. Wijayani berhasil mengelabui dan memperdaya Carik Kadri 

dengan kecantikan yang dimilikinya. 

Bab 3 Setiyare Joyo Dengkek 

A. Keadaan Joyo Dengkek dan keluargnya yang berada di bawah 

garis kemiskinan. 

B. Pak Dukuh dan Pak Sudirman menyuruh Joyo Dengkek untuk 

mencalonkan diri mengikuti pemilihan kepala Desa. 

C. Pak Dukuh dan Pak Sudirman memberikan keyakinan, 

semangat, dukungan serta bantuan kepada Joyo Dengkek untuk 

mengikuti pencalonan kepala desa. 

D. Dirinya menerima saran dari istrinya agar meminta tolong 

kepada Mbah Kenci seorang dukun sebelum mengikuti 

pencalonan Kepala Desa. 

E. Joyo Dengkek kemudian mengunjungi sekolah tempat dulu ia 

bersekolah untuk meminta keterangan dari pihak sekolah bahwa 
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dirinya pernah bersekolah disana, sebagai syarat mengikuti ujian 

persamaan SMP. 

F. Setelah mendapatkan surat keterangan dari pihak sekolah, Joyo 

Dengkek bersegera mendaftarkan diri mengikuti Ujian 

Persamaan SMP ke Kanwil Pendidikan Nasional. 

G. Joyo Dengkek berangkat menuju Gunung Srumbung tempat 

Mbah Kenci bertempat tinggal. 

Bab 4 Gunung Srumbung 

A. Bersama tukang ojek, Jaya Dengkek berangkat menuju rumah 

Mbah Kenci yang lumayan jauh. 

B. Joyo Dengkek istirahat di tempat Klaras untuk menunggu Mbah 

Kenci yang sedang pergi. 

C. Joyo Dengkek mengutarakan maksud kedatangannya kepada 

Mbah Kenci. 

D. Mbah Kenci memberikan syarat kepada Joyo Dengkek terkait 

keinginannya menjadi Kepala Desa Jati Dhoyong, diantaranya 

adalah untuk mengambil tiga kepala manusia yang telah 

meninggal dimana semasa hidupnya ia memiliki kedudukan, 

pintar, dan berwibawa. 

E. Selain itu Mbah Kenci meminta imbalan kepada Joyo Dengkek 

agar ia merelakan istrinya menemani tidur setiap malam tanggal 

lima belas, jika ia berhasil terpilih menjadi Kepala Desa Jati 

Dhoyong. 
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Bab 5 Nyendikani dhawuh 

A. Senik istri dari Joyo Dengkek berandai-andai menjadi Bu Lurah. 

B. Optimisme Senik akan menjadi bakal Bu Lurah terlahir ketik 

melihat tetangga-tetangganya yang berhasil menggapai 

keinginan ketika meminta tolong kepada Mbah Kenci. 

C. Pak Widodo tetangga Senik sedikit menggoda Senik, sehingga 

menyebabkan ia mengaca diri tentang kecantikannya. 

D. Syarat-syarat dari Mbah Kenci disampaikan kepada Senik 

kecuali syarat jika ia berhasil menjadi kepala desa agar 

menyerahkan senik untuk menemani tidur Mbah Kenci setiap 

malam limabelas. 

E. Joyo dengkek dan Senik merencanakan aksinya untuk mencari 

kepala siapa dan kapan yang hendak dijadikannya sebagai 

tumbalnya dalam menggapai impiannya itu. 

F. Joyo Dengkek melaksanakan hasil rencananya untuk mengambil 

kepala Insinyur Pranowo yang juga besan dari Pak dukuh. 

Bab 6 Ujian 

A. Joyo Dengkek menggunakan kepala Insinyur Pranowo dalam 

menghadapi ujian persamaan SMP. 

B. Nilai tertinggi dari Ujian Persamaan SMP diraih oleh Joyo 

Dengkek, ia mendapatkan pujian dari Kakanwil serta 

mendapatkan hadiah limaratus ribu rupiah. 
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C. Joyo dengkek mendaftarkan diri mengikuti pemilihan calon 

Kepala Desa Jati Dhoyong. 

D. Joyo Dengkek berhasil menyelesaikan ujian penyisihan calon 

Kepala Desa Jati Dhoyong. Menggunakan bantuan dari kepala 

Insinyur Pranowo yang telah ia dapatkan, ia berhasil meraih 

rangking tertinggi dari hasil ujian pernyisihan calon Kepala 

Desa tersebut. 

E. Joyo Dengkek bersama Senik Istrinya kembali merencanakan 

siapa dan kapan, kepala yang hendak dijadikan sebagai tumbal. 

Bab 7 Wiwit Panas 

A. Joyo Dengkek bersama dengan Senik merealisasikan hasil 

rencananya untuk mengambil kepala dar Alm. Sekwilda dan 

Alm. Badringu, setelah mereka memberikan amanah kepada 

adik iparnya yang bernama Triman untuk menjaga rumah 

mereka agar tidak tercium kecurangannya. 

B. Tes wawancara tiba, Joyo dengkek beraksi menggunakan kepala 

Sekwilda agar dirinya merasa percaya diri dan dihormati oleh 

petugas wawancara. 

C. Widodo menawarkan diri kepada Ir. Fredy untuk menjadi tim 

suksesnya jika ia berhasil masuk tiga besar.  

D. Widodo selalu mengawasi gerak-gerik Wijayani yang sedari 

awal selalu mendekati Carik Kadri, hingga ia mengetahui bahwa 
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Carik Kadri da Wijayani bersekongkol serta berselingkuh dalam 

ujian seleksi calon Kepala Desa. 

E. Tim penguji wawancara merasakan perbedaan yang amat sangat 

ketika melihat Joyo Diharjo, muncul rasa hormat dan pakewuh 

terhdapnya. 

F. Joyo Dengkek, Ir. Fredy, serta Boiman berhasil mendapatkan 

kursi tiga besar calaon Kepala Desa Jati Dhoyong. 

G. Ir. Fredy akhirnya memenuhi janjinya untuk menarik Widodo 

menjadi tim suksesnya. 

H. Widodo merancang dan memamerkan strategi kepada Ir. Fredy 

agar dirinya menang. 

I. Widodo pada intinya hanya ingin mendapatkan keuntungan dari 

siapapun. 

J. Senik merasakan kurang dipenuhi nafkah batin dari suaminya. 

K. Pak camat menyuruh keluarga Jaya dengkek untuk segera 

pindah sementara di Perumahan asri sampai benar-benar ia 

diangkat menjadi kepala Desa. 

L. Triman dan Senik bergantian menjaga rumah aslinya agar ketiga 

kepala yang ia simpan tidak diketahui oleh orang lain. 

M. Rubiyo serta Boiman mengunjungi rumah Joyo Dengkek untuk 

memberikan sejumlah uang agar Boiman mau mengundurkan 

diri menjadi calon kepala desa. 
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N. Widodo memperdaya senik dengan merayunya, agar ia mau 

membujuk suaminya mengundurkan diri. 

Bab 8 Pemilur 

A. Rubiyo melakukan money politic terhadap warga. 

B. Joyo Dengkek tetap menerima uang dari Rubiyo serta widodo 

sebagai rejeki. 

C. Joyo Dengkek menyuruh Senik untuk mempercantik diri dan 

mempersiapkan diri menjadi Ibu Kepala Desa. 

D. Ir. Fredy menyuruh Widodo membawa Senik menjauhi tempat 

pemilihan Lurah, agar Joyo Dengkek tidak ada yang 

memotivasinya. 

E. Widodo dan Senik kembali memadu kasih di hotel pada saat 

acara pemilihan Lurah.  

Bab 9 Rembulan Moblong - moblong 

A. Seluruh warga tidak ada yang menyambut pelantikan Joyo 

Dengkek menjadi kepala Desa.  

B. Semua warga mengakui keanehan bahwa sebelumnya mereka 

telah berencana menentukan siapa yang hendak mereka pilih. 

Namun pada kenyataannya justru yang mereka semua pilih 

adalah Joyo Dengkek. 

C. Mbah Kenci mendatangi Joyo Dengkek untuk menagih janji 

kepadanya, namun yang terjadi adalah penolakan, 

pembangkangan serta kesombongan yang ia beri. 
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D. Mbah Kenci membocorkan rahasianya kepada warga. 

E. Warga berspakat bersama-sama membuat rencana untuk 

mngumpulkan bukti-bukti agar mudah menangkap Joyo 

Dengkek. 

F. Warga menyerbu rumah Joyo Dengkek pada saat ia akan 

dilantik. 

G. Mbah Kenci meminta agar Joyo Dengkek mengembalikan tiga 

kepala yang telah ia ambil dengan posisi yang sama pada saat ia 

mngambilnya dari kuburan. 

H. Pak Dukuh merasa prihatin terhadap Joyo Dengkek karna ia 

yang memberikan ide agar mau mencalonkan diri, tetapi justru 

alm. Besannya yang dijadikan menjadi tumbalnya. 

I. Joyo Dengkek tetap menjadi Kepala Desa dengan catatan warga 

harus bersama-sama membatunya. 

J. Ir. Fredy dan Boiman mndapatkan hukuman karena selama 

kampanye, mreka melakukan aksi politik uang. 

Akan peneliti jelaskan keterkaitan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di dalam novel Sirah ! karya Ay. Suharyono yang  secara 

jelas memiliki hubungan sebab akibat antara satu sama lain. 

Acara Pemilihan umum pencalonan Kepala Desa di Jati 

Dhoyong tiba, maka semua calon kepala desa pada saat itu semua 

berorasi menyampaikan visi dan misi nya kepada warganya, maka 

terjadilah peristiwa (1A) dan dilanjutkan oleh peristiwa (1B) serta 
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peristiwa (1C) secara bergantian. Dari serangkaian peristiwa itu 

warga merasakan keanehan pada peristiwa (1C) berlangsung 

sehingga terjadilah peristiwa (1D). 

Sebelum terjadi pemilihan Kepala Desa, keadaan Desa jati 

Dhoyong itu mengalami stagnasi seperti pada peristiwa (2A) dan 

(2B). Hingga terjadi hari yang dinantikan, putra dari mantan kepala 

desa Jati Dhoyong itu menginginkan menggantikan posisi Ayahnya 

sehingga terjadilah peristiwa (2C) dengan cara (2D). Peristiwa (2D) 

itupun sering terjadi meski dengan orang yang berbeda-beda yang 

beramai-ramai mendatangi Carik Kadri  sehingga membuat anak 

Carik Kadri melakukan peristiwa (2E). dari peristiwa (2E) itu 

menunjukkan kepada keluarganya bahwa dirinya bersikap sesuai 

dengan norma yang berlaku serta mencari nafkah dalam jalan yang 

lurus. Namun seiring waktu berlalu godaan itu menerjang Carik 

Kadri yang berawal dari peristiwa (2F), kemudian dilanjutkan 

dengan peristiwa (2G) dan berlanjut peristiwa (2H). dari semua 

rencana yang dilakukan oleh Wijayani maka berhasil apa yang 

diinginkan dalam peristiwa (2I) dan (2J). 

Setelah peristiwa tersebut diceritakan, berlanjut dalam 

pengkisahan keluarga Jaya Dengkek dalam kesehariannya yang 

serba kekurangan. Hal itu tergambar dalam peristiwa (3A). 

kemudian pada saat yang bertepatan dengan pergantian kepala desa, 

terjadilah peristiwa (3B). pada awalnya Joyo Dengkek kurang 
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menyetujui peristiwa (3B) namun kemudian Pak Dukuh bersama 

meyakinkan Joyo Dengkek terjadilah peristiwa (3C). Setelah Joyo 

Dengkek menyangupinya maka ia bergegas meminta pendapat sang 

istrinya yaitu Senik. Namun hal itu tidak disetujui olehnya sampai 

terjadi perisiwa (3D). setelah peristiwa (3D) itu disetujui juga oleh 

Joyo Dengkek, segeralah ia bergegas mengurus surat-surat dimulai 

dengan peristiwa (3E) kemudian dilanjutkan dengan peristwa (3F). 

setelah semuanya selesai barulah ia bergerak menuju ke tempat yang 

dikehendaki oleh istrinya itu yang terekam dalam peristwa (3D) di 

awal tadi dalam peristiwa (3G). 

Setelah peristiwa (3G) itu terjadi  sampailah Joyo Dengkek ke 

Gunung Srumbung, ia belum tau perihal wilyah tersebut karena baru 

pertama kali itu ia berkunjung. Maka dengan keadaan yang serab 

ingin tahu ia mengalami peristiwa (4A) dan (4B). setelah sekian 

lama menunggu yang tercermin dalam peristiwa (4B), akhirnya yang 

ditunggu pun dating. Mbah Kenci telah ada dan menyuruh Klaras 

untuk memanggil Joyo Dengkek. Dan terjadilah peristiwa (4C). Joyo 

Dengkek beserta Mbah Kenci terlibat dalam percakapan yang 

panjang dan mendebarkan hingga terjadi persyaratan dari Mbah 

Kenci dalam perstiwa (4D). Dari persyaratan itu membuat Joyo 

Dengkek merasa optimis akan kemenangannya menjadi Kepala Desa 

dan berusaha membalas kepada mbah Kenci dengan menanyakan 

imbalan yang harus dipenuhi dalam kemengannya nanti, namun yang 
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terjadi adalah peristiwa (4D). peristiwa itupun disanggupi oleh Joyo 

Dengkek tanpa ada rasa ketidakrelaan. 

Sementara Joyo Dengkek berusaha meminta pertolongan dari 

seorang dukun, Senik istri Joyo Dengkek dalam lamunannya 

membayangkan keinginannya akan benar-benar terwujud seperti 

dalam peristiwa (5A), terlebih setelah peristiwa (5B) beberapa 

kejadian lalu sudah pernah membuktikan, semakin berkobarlah 

semangat instan yang ingin ia raih melalui usaha yang sedikit curang 

itu. Pada saat yang bersamaan datanglah tamu yang membangunkan 

dirinya dari lamunan panjangnya. Ia adalah Widodo tetangganya dan 

terjadilah peristiwa (5C) yang kemudian membuat Senik terbuai. dari 

peristiwa (5C) terjadi tak lama kemudia Joyo Dengkek pulang dari 

Gunung Srumbung dan terjadi peristiwa (5D). Semuanya langsung ia 

rencanakan pada malam itu juga dalam peristiwa (5E) dan 

dilaksanakan pada peristiwa (5F). 

Setelah mereka berhasil merealisasikan aksinya untuk 

mengambil kepala Ir. Pranowo yang juga merupakan besan dari 

orang yang telah memotivasi Joyo Dengkek untuk mengikuti 

pencalonan Kepala Desa yaitu Pak Dukuh ia menggunakannya 

ketika akan mengikuti Ujian Persamaan SMP, hal itu tergambar 

dalam peristiwa (6A). kemudian dari peristiwa (6A) itu, Joyo 

Dengkek berhasil mendapatkan nilai tertinggi yang tergambar dalam 

peristiwa (6B). Hal itu membuat Joyo dengkek semakin percaya diri 
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dan langsung mendaftarkan diri dalam peristiwa (6C) dan ia kembali 

meggunakan kepala seperti dalam peristiwa (6A) dalam peristiwa 

(6D) serta lolos dalam penyeleksian kepala desa. .PeritMuncul 

semangat baru bagi Joyo dengkek beserta istrinya unuk kembali 

merencanakan kembali dalam peristiwa (6E). 

Joyo Dengkek tidak mau lama-lama dalam merealisasikan 

rencananya itu sehingga ia bergegas melaksanakan aksinya bersama 

istrinya, yang kali ini mereka mengambil kepala Sekwilda dan 

supirnya Badringu, hal itu terukir dalam perisitwa (7A). Peristiwa 

(7A) itu sebenarnya untuk segera melaksanakan tes wawancara yang 

tercermin dalam peristiwa (7B). Sementara itu peristiwa (7C) dan 

disusul perisitwa (7D) terjadi. Pada saat peristiwa (7B) berlangsung, 

tibalah saatnya Joyo Dengkek mempresentasikan program kerja jika 

ia berhasil menjadi kepala desa, rupanya mengakibatkan perisitwa 

(7A) yang kemudian menjadikan peristiwa (7E). setelah peristiwa 

(7B) semuanya terlaksana sampailah pada pengumuman siapa yang 

berhak menduduki tiga besar dan hal itu diumumkan pada peristiwa 

(7F). karena Ir. Fredy berhasil lolos seperti yang tergambar dalam 

peristiwa (7F), ia memenuhi janjinya yang tergambar dalam 

peristiwa (7C) di awal dalam peristiwa (7G), (7H), dan (7I). Ketika 

semua merasakan terhimpit oleh keadaannya masing-masing, Senik 

merasakan perisitwa (7J). Disamping itu, Pak Camat merasakan 

kekhawatiran kepada Joyo Dengkek karena menurut pengamatannya 
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selama ini, Joyo Dengkek adalah orang miskin yang pintar sehingga 

dapat memicu aksi-aksi politik bagi lawannya untuk menyerang 

dirinya, sehingga terjadi perisitwa (7K). dari peristiwa itu memnuat 

Senik dan Triman bergantian untuk menjaga rumahnya seperti dalam 

perisitwa (7L). Sementara peristiwa (7K) terjadi, lawan politiknya 

dari kubu Boiman berkali-kali mendatangi rumah Joyo Dengkek 

dalam peristiwa (7M). Sedangkan dari pihak Ir. Fredy, mereka 

melakukan aksi dalam peristIwa (7N). 

Dalam peristiwa (7M) diceritakan bahwa dari pihak Boiman 

berkali-kali mendatangi rumah Joyo Dengkek, yang kemudian 

tujuannya adalah memberikan sejumlah uang kepada  Joyo Dengkek 

agar mengundurkan diri (8A). Hal tersebut justru ditanggapi sebelah 

mata oleh Joyo Dengkek. Uang yang diberikan oleh pihak Boiman 

melalui Rubiyo diterima sebagai bentuk rezeki (8B). Selanjutnya 

dalam peristiwa (8C) Joyo Dengkek meyuruh Senik untuk 

mempercantik dan membekali diri menuju status baru yakni “Bu 

Lurah”. Di saat kondisi Senik semakin menggila dengan gelar yang 

akan disandangnya, rencana dari pihak Ir. Fredy menyuruh tim 

suksesnya yang tidak lain adalah Widodo untuk mengelabuhi Senik 

agar tidak hadir menemani Joyo Dengkek dalam pemilur semakin 

membuat Senik semakin terpuruk dan terpedaya (8D). Rencana itu 

berhasil, Widodo berhasil membawa lari Senik dan kebali memadu 

kasih disaat Joyo Dengkek mengikuti Pemilur. Bahkan mereka 
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berjanji akan terus melakukan hubungan gelap tanpa melihat siapa 

nanti yang akan menjadi Kepala Desa (8E). 

Joyo Dengkek lah yang menjadi pemenangnya dalam 

pemilihan kepala desa yang sebelumnya tidak ada warga yang 

hendak memilihnya kecuali Pak Dukuh beserta keluarganya 

sehingga kejadian itu membuat warga kecewa dala peristiwa (9A) 

yang kemudian dikeluhkan dalam uraian peristiwa (9B). Pada hari 

yang dijanjikan tiba, hal itu dilihat dalam peristiwa (9C). Rupanya 

akibat sikap Joyo Dengkek dalam peristiwa (5D) menolak Mbah 

Kenci hingga berakibat pada peristiwa (9D), (9E), (9F), dan (9G). 

kejadian itu semua berujung pada penyesalan Pak Dukuh dalam 

peristiwa (9H). Kendatipun demikian Joyo dengkek tetap diangkat 

menjadi kepala desa (9I) karena lawan politiknya, jika kita lihat 

dalam peristiwa (7M), (8A) terbukti melakukan kesalahan (9J). 

2) Perkembangan Plot 

Menurut Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 2009: 149-150), 

membedakan tahapan plot menjadi lima bagian yaitu : tahap 

penyituasian (situation), tahap pemunculan konflik (generating 

circumstances), tahap peningkatan konflik (rising action), tahap 

klimaks (climax), dan tahap penyelesaian (denouement). 

a) Tahap Penyituasian (Situation)  

Di dalamnya menceritakan keadaan desa Jati Dhoyong yang 

akan merayakan pesta demokrasi dengan adanya pemilihan Lurah 
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atau Kepala Desa setelah meninggalnya Kepala Desa yang 

bernama Projo Narpodo. Di sela keramaian menyambut pesta 

demokrasi tersebut, terkisah Joyo Dengkek buruh serabutan yang 

hidup pas-pasan di desanya yang memiliki tiga orang anak. Ia 

hidup dengan penuh keberkahan dengan mencari rezeki dengan 

pekerjaan apa saja namun halal. 

“…Mula para pendhudhuk banget ngarep-arep 
bisaa lurah anyar iki luwih pinter lan prigel amrih 
Jati Dhoyong dadi makmur. Lha piye arep neng 
pasar saperlu blanja utawa dodol wulu wetune 
lemah wae angele ora jamak, kudu ngalang marga 
ora ana kreteg, tur dalane rusak. Kuwi lagi 
sakperkara, durung perkara liyane sing ora kalah 
penting”. (Sirah!, 2001: 30) 
 
‘... Sehingga penduduk berharap sekali kalau bisa 
Kepala desa baru ini lebih pintar dan prigel kepada 
Jati Doyong menjadi makmu. La gimana mau ke 
pasar untuk berbelanja atau jualan keluarh desa saja 
susahnya minta ampun, harus ngalang karena tidak 
ada jembatan, sudah seperti itu jalannya rusak. Itu 
baru satu perkra, belum masalah lain yang tidak 
kalah penting’. 
 

Dari kutipan di atas menjelaskan tentang keadaan desa Jati 

Dhoyong yang masih banyak kekurangan dari segi pembangunan. 

Mereka mengharapkan sekali dengan adanya pesat demokrasi 

yang baru akan dilaksanakan, dapat memilih pemimpin yang 

mampu mengatasi beragam permasalahan di desanya. 

“Yen ditandhingake karo kiwa tengen, omah sing 
dumunung ing pinggi kali kuwi kena diarani prasaja 
dhewek. Jane mono kurang trep yen dirani omah, 
nanging gubug, awit mung digawe saka gedheg. 
Kuwi wae pating cromplong, dipangan umur lan 
dipangan renget. Jogane durung dimester alias asih 
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awujud lemah, gek ya durung dipasangi listrik. Ya 
ing gubug reyod iki Joyo Dengkek ngreksa brayate, 
bojo dalah anak telu sing isih cilik-cilik. Gandheng 
ngrumangsani yen ora pakra ing samubarang, mula 
dheweke tansah sendika ing dhawuh marang sapa 
wae sing mbutuhake tenagane. Lire, gawe jugangan 
iya, negor uwit saguh, malah mbayar listrik uga 
ditandangi kanthi senengi ati. Ya kanthi cara ngono 
mau dheweke nyoba njejegake kandhil sarta njaga 
pawone tetep kemebul”. (Sirah!, 2001: 59) 
 
‘Jika dibandingkan dengan kanan kiri, rumah yang 
terletak di pinggir sungai itu bisa dikatakan 
sederhana sendiri. Sebenarnya rumah itu kurang pas 
jika dikatakan rumah, namun gubug, karena hanya 
dibuat dari pring. Itu saja masih banyak yang 
berlubang, dimakan usia dan dimakan rayap. 
Lantainya belum dimester atau asih tanah, belum 
lagi dipasang lampu. Ya di gubuk itu Joyo Dengkek 
menghidupi anaknya, suami serta ktiga anaknya 
yang masih kecil-kecil. Dirinya senantiasa patuh 
pada siapa saja yang membutuhkan. Jelasnya, 
membuat kamar mandi, menebang pohon, 
membayar listrik juga dilaksanakan dengan senang 
hati, itu semua untuk menghidupi serta menjaga agar 
dapurnya tetap mengepul’. 

 
Kutipan di atas, menjelaskan tentang latar belakang tokoh 

utama yang bernama Joyo Diharjo dan dikenla dengan Joyo 

Dengkek. Ia hidup serba pas-pasan atau bahkan 

kekuranganenghasilannya diperoleh dari hasil kerja serabutan di 

desanya.  Dari kutipan di atas, pengarang berusaha melukiskan 

keadaan dengan memberi informasi awal pada pembaca seperti 

pelukisan dan pengenalan situasi latar keadaan desa Jati Dhoyong 

beserta sedikit nama tokoh yang memabawa cerita ini. Hal ini 

dapat dijadikan sebagai landasan tumpu cerita atau dasar cerita 

yang dikisahkan pada tahap selanjutnya. 
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b) Tahap Pemunculan Konflik (Generating Circumstance)  

Setelah tahap situation,  kemudian dilanjutkan dengan tahap 

generating circumstance atau pemunculan konflik, tahap ini 

memunculkan masalah-masalah dan peristiwa yang menyulut 

terjadinya konflik mulai dimunculkan.  

Awal munculnya konflik yang dihadapi oleh tokoh utama 

yaitu Dengkek ini, bermula saat kegiatan ronda malam di 

kampungnya yang bertepatan dengan jadwal Joyo Dengkek untuk 

berjaga bersama Pak Dukuh dan Pak Sudi. Disanalah percakapan 

dimulai yang merupakan awal dari perjalanan Joyo Dengkek 

dalam cerita ini. Hal tersebut akan dijelaskan dalam kutipan di 

bawah ini: 

“Wusana Pak Sudi sing miwiti, “Ngene , Kang Joyo. 
Aku lan Pak Dukuh sarujuk njaluk supaya kowe 
gelem nyalonke dadi Lurah”. (Sirah!, 2001: 63) 
 
‘Akhirnya Pak Sudi yang memulai, ‘begini Mas 
Joyo. Aku dan Pak Dukuh sepakat minta agar kamu 
mau mencalonkan menjadi Lurah’. 
 

Kutipan di atas adalah awal terjadinya serangkaian 

perjalanan Joyo Dengkek dalam meraih posisi kepala desa. Bukan 

kemauan dari dirinya sendiri, namun berangkat dari usulan Pak 

Sudi serta Pak Dukuh, yang disampaikan ketikan ronda malam. 

“Akeh-akeh Dhukuhe lan Pak Sudi anggone menehi 
semangat marang Joyo Dengkek, pamrihe supaya 
kegugah lan rumangsa dipompa. Joyo Dengkek 
dhewe babar pisan ora nyelan utawa munggel 
tembung. Sakabehing ngendikane priyayi sing 
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dianggap wasis kuwi dilebokake ati temenan.” 
(Sirah!, 2001: 64) 
 
‘Banyak-banyak dukuhnya dan Pak Sudi 
memberikan semangat kepada Joyo Dengkek, agar 
mampu menggugah dan merasa dimotivasi. Joyo 
Dengkek sendiri sama sekali tidak menyela atau 
memutus kalimat. Semua nasihat priyayi yang 
dianggap terhormat itu dimasukkan hati benar-
benar’. 

 
 

Kutipan di atas merupakan kutipan awal terjadinya 

permasalahan panjang yang akan dihadapi oleh Joyo Dengkek 

sebagai pelaku utama. Berdasarkan kutipan di atas dengan 

kesepakan antara Pak Dukuh dan Pak Sudi berusaha membujuk 

joyo Dengek agar turut berpartisipasi dalam pencalonan Kepala 

Desa di kampungnya. Mereka memberikan petuah-petuah dan 

semangat kepada Joyo Dengkek agar tidak merasa rendah diri dan 

terus optimis.  

Kemudian hal itu rupanya ditanggapi serius oleh Joyo 

Dengkek untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa di kampunya 

tersebut. Ia mengikuti saran mereka dengan penuh semangat dan 

akan dijalani dengan keprihatinan. Hal itu digambarkan dalam 

kutipan di bawah ini: 

“Ndungkap jago kluruk pungkasan Joyo Dengkek 
mulih. Prasasat mung sakliyepan anggone turu. 
Durung nganti jam setengah enem dheweke wis 
njenggelek. Kemul diuncalake karo mudhun saka 
amben”. (Sirah!, 2001: 66) 
 
‘Selepas ayam berkokok, Joyo Dengkek pulang. 
Walaupun hanya sebentar terpejam tidurnya. Belum 
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sampai jam setengah enam dirinya sudah terbangun. 
Selimut ditepis dan turun dari tempat tidur’. 

 
Semangat Joyo Dengkek dalam mengikuti nasihat  dari Pak 

Dukuh dan Pak Sudi dijalankan dengan segera. Hal itu juga dalam 

rangka untuk mengubah nasibnya agar lebih baik jika ia berhasil 

menjadi Kepala Desa. Namun sambutan dari istrinya justru 

ditanggapi dengan hal aneh dan sedikit meragukan langkahnya. 

Kejadian itu tetap tidak menyurutkan langkah Joyo Dengkek.  

“Sawise rampungan Joyo Dengkek menyat, pupung 
isih esuk. Angkahe nedya budhal supaya urusane 
cepet beres. Mung sing wedok dadakan goreh, 
jroning ati ketuwuhan krenteg ngowahi urip. Sawise 
keprungu andharane sing andharane sing lanang, 
dheweke arep golek srana supaya pepenginan mau 
kaleksanan. Dadi bu Lurah ! Ah, sapa sing ora 
keguh, neng ngendi wae tansah kajen keringan, tur 
uripe genah nek makmur. Dalan kanggo ngranggeh 
kamulyan wiwit dipecaki kanthi pambiyantune Pak 
Dhukuh dalah Pak Sudiman. Dheweke uga kudu 
cawe-cawe, ora mung meneng wae. Nalika Joyo 
Dengkek pamit, bojone nyendhet”. (Sirah!, 2001: 
67-68)  
 
‘Sesudah selesai Joyo Dengkek bergegas, 
mumupung masih pagi. Langkahnya pergi agar 
urusannya cepet terselesaikan. Hanya saja istrinya 
mendadak penasaran dalam hati tumbuh keinginan 
mengubah hidup. Sesudah terdengar penjelasan 
suaminya, dirinya akan mencari jalan agar keinginan 
tadi terlaksana. Menjadi bu Lurah! Siapa yang tidak 
ingin, di mana saja selalu teringat juga hidupnya 
pasti makmur. Jalan untuk menggayuh kemulyaan 
mulai dijalani dengan pertolongan pak dukuh dan 
pak Sudi. Dirinya juga harus ikut meramaikan, tidak 
hanya diam saja. Ketika Joyo Dengkek pamit, 
istrinya senang’. 
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Kutipan di atas menunjukkan reaksi Senik menyikapi sikap 

Joyo Dengkek yang hendak mengikuti pencalonan kepala desa. 

Reaksi yang meunjukkan kebahagiaan, karena Joyo Dengkek 

akhirnya mau mengikuti keinginan hatinya untuk minta bantuan 

dukun. Dalam bayangan Senik sudah tergambar jelas pangkat ‘Bu 

lurah’ yang hendak disandangnya. 

 
c) Tahap peningkatan konflik (rising action) 

Tahap peningkatan konflik (rising action) (C) merupakan 

perkembangan dari generating circumstances. Peristiwa-peristiwa 

yang menjadi inti cerita semakin mencekam dan menegangkan. 

Pada tahap ini konflik cerita semakin meningkat bagi Joyo 

Dengkek. Kebulatan tekadnya untuk mengikuti pencalonan 

Kepala Desa dipatahkan oleh Senik yang merupakan isterinya. 

Baginya hal itu sangat tidak mungkin terjadi mengingat Joyo 

Dengkek hanya baru mempunyai ijazah lulusan SD, dan dari segi 

finansial mereka tidak akan sanggup membiayai persyaratan 

untuk pemilu yang begitu besar. Hal tersebut dapat kita lihat 

dalam kutipan di bawah ini: 

 “Caba wae. Selagine ujian persamaan wae embuh-
embuhan. Eling, Pakne. Kowe wis tuwa, uteg wis 
kethul. Apa bisa nggarap. Upamakna lulus, isih 
kudu ngadhepi ujian calon lurah, sing mungsuhe ora 
baen-baen”. (Sirah!, 2001: 69) 
 
‘Coba saja. Selagi ujian persamaan saja belum tentu. 
Ingat Pak,. Kamu sudah tua, otak sudah dungu. Apa 
bisa mengerjakan. Misalkan lulus, masih harus 
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menghadapi ujian calon kepala desa, yang lawannya 
tidak cma-cuma’. 
 

Kutipan di atas menjelaskan tentang sikap Senik yang tidak 

mendukung suaminya dalam meraih mimipi, tapi justru 

merendahkan dan tidak menyemangati.  

“Mengko dhisik, takteruske rembugku. Upamakna 
kowe lulus ujian calon lurah, kudu kampanye neng 
ngarepe juri dalah wong akeh. Durung mengko nek 
kudu wuwur alias menehi dhuwit arang wong-wng 
supaya gelem milih kowe”. (Sirah!, 2001: 69) 
 
‘Nanti dulu, aku teruskan musyawarahku. Misalkan 
kamu lulus ujian calon kepala desa, harus 
kamapanye di depan juri dan orang banyak. Belum 
lagi nanti harus memberi uang kepada orang banyak 
agr mau memilih’. 

 
Dari itulah muncul ide dari istrinya untuk minta pertolongan 

kepada dukun. Pada awalnya ditolak oleh Joyo Dengkek namun, 

istrinya lebih kuat berargumen sehingga luluhlah hati Joyo 

Dengkek mengikuti perintah istrinya tersebut. 

“Njaluk pitulungane Mbah Kenci”. (Sirah!, 2001: 
71) 
 
‘Minta pertolongan Mbah Kenci’. 

 
Senik meyakinkan suaminya dan memberikan jalan keluar 

berupa minta bantuan dukun. Dengan jalan curang, Senik yakin 

akan berhasil meraih mimpi menjadi Bu Lurah. 

“Iki apa anane. Saiki bocah-bocah isih cilik durung 
pati mangan ragad. Njur nek wis gedhe, apa ya 
klakon dadi kere kaya  wong tuwane . ora, Pak. Aku 
ora lila yen anake dhewe melu sengsara. Yen iguhku 
ora toktampa, mung kari sakkarepmu”. (Sirah!, 
2001: 72) 
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‘Ini apa adanya. Sekarang anak-anak masih kecil 
belum makan uang banyak. Tapi kalau sudah besar, 
apa ya terlaksana  jadi miskin seperti orang tuanya. 
Tidak, pak. Aku tidak rela jika anak kita ikut 
sengsara. Jika pendapatku tidak kamu terima, hanya 
tinggal terserah kamu’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tentang Senik yang ngotot 

meminta agar alasannya diterima oleh Joyo Dengkek. Ia berdalih 

tentang kebutuhan hidup yang akan semakin bertambah. 

“Blaka wae. Aku ki wis jeleh uip mlarat. Saiki 
mangan sesuk embuh, sesuk mangan sukemben 
embuh. Saben dinane kok gumantung kawelasane 
wong liya. Suwe-suwe isin je.” (Sirah!, 2001: 72) 
 
‘Jujur saja. Aku sudah sebel hidup melarat. Sekarang 
makan besok belum tahu. Setiap hari kok 
bergantung pada belas kasihan orang lain. Lama-
lama malu.’ 

 
Kutipan di atas menunjukkan tentang alasan Senik dalam 

merayu Suami. Ia berterus terang tentang kejenuhan hidup miskin 

yang telah dirasakan bertahun-tahun. Harapannya, Ia ingin masa 

depan anak-anaknya tidak bernasib sama dengan orang tuanya. 

“Wusana tuwuh perang dedreg ing atine joyo 
Dengkek, antarane mlaku ing ril bebener lan cara 
merdhukun. Sawise digelar lan digulung, sawise 
ditimbang-timbang kanthi mateng, Joyo Dengkek 
mutusake nedya nayogyani iguhe bojone”. (Sirah!, 
2001: 72) 
 
‘Akhirnya tumbuh perang dalam hati Joyo Dengkek, 
antara berjalan di jalan benar dan cara berdukun. 
Setelah digelar dan gulung, setelah ditimbang-
timbang hingga mantap. Joyo Dengkek memutuskan 
mengikuti pendapat istrinya’. 
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Dari kutipan terakhir terlihat jelas bahwa Joyo Dengkek 

akhirnya mengikuti keinginan isterinya untuk melalui pertolongan 

dukun dalam meraih impianya. Kemudian berlanjut perjalanan 

Joyo Dengkek mengikuti persyaratan dari Mbah Kenci, seorang 

dukun yang berdiam di Gunung Srumbung. 

“Kowe neng kuburan, neng endi wae sak karepmu. 
Goleka sirahe wong mati cacah telu. Usahakna 
kowe ngerti mungguh sipate sing duwe sirah mau 
nalika urip mbiyen. Sirah siji sing dhek uripe mbiyen 
pancen pinter, yen perlu kang duwe gelar, sirah 
kapindho sing biyen duwe kawibawanan, lan sing 
kaping telu duwe sifat sing mangro”. (Sirah!, 2001: 
113-114) 
 
‘Kamu ke makam, di mana saja terserah kamu.  
Carilah kepada orang mati. Usahakan kamu 
mengerti sifat yang punya kepala itu ketika hidup 
dahulu. Kepala pertama yang semasa hidupnya 
memang pintar, jika perlu yang punya gelar, kepala 
kedua yang dahulu mempunyai kewibawaan, dan 
kepala yang ketiga mempunyai sifat galak’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tentang persyaratan yang 

harus dilakukan oleh Joyo Dengkek dalam meraih keinginannya 

menjadi kepala desa. Syaratnya adalah agar mencari Tiga kepala 

manusia yang telah mati. Ketiganya harus memiliki riwayat 

pintar, berwibawa, dan galak semasa hidupnya. Kepala itu yang 

nantinya menjadi benteng bagi Joyo Dengkek dalam menghadapi 

berbagai rintangan dan ujian. 

 
“Aku ora butuh bandha donya, wong ya mung urip 
ijen. Nanging ngene. Suk ne wis kowe klakon dadi 
lurah, pendhak tanggal limas Jawa nalikane 
rembulan bnder aku tak nyilih bojomu. Dheweke ben 
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ngancani aku turu, bisa neng kene utawa papan sing 
tak pilih mbesuke.” (Sirah!, 2001: 118) 
 
‘Aku tidak butuh harta benda, orang hanya hidup 
sendiri. Namun begini. Besok jika kamu sudah 
terlaksana menjadi kepala desa, setiap tanggal 
limabelas jawa ketika bulan bundar aku pinjam 
istrimu. Dirinya agar menemani aku tidur, bisa di 
sini atau di tempat yang aku inginkan’. 

 
Kutipan di atas menunjukkan syarat yang diajukan oleh 

Mbah Kenci, agar Joyo Dengkek mau merelakan istrinya tidur 

bersama Mbha Kenci si setiap malam Limabelas Jawa. Joyo 

Dengkek sudah terjerumus ke dalam impian instannya, meskipun 

syarat yang begitu mengerikanpun disanggupi, kemudian 

berlanjut untuk mencari kepala orang mati dengan secepatnya 

dibantu dengan semangat dari isterinya. 

“Nek ngono sesuk bengi ndhundhuk kuburan”. 
(Sirah!, 2001: 129) 
 
‘Kalau begitu besok malam bongkar kuburan’. 
 

Sementara itu konflik semakin memuncak lainnya terjadi 

pada Boiman dan Fredy yang juga melakukan aksi kecurangan 

dalam kampanye. Hal itu dapat kita lihat dalam kutipan berikut 

ini. 

“Pak Boiman rongyuta limangatus ewu. Pak Fredy 
rong yuta. Dadi kabeh patang yuta limangatus 
ewu”. (Sirah!, 2001: 217)  
 
‘pak Boiman dua juta limaratus ribu rupiah. Pak 
Fredy dua juta. Jadi semua empat juta lima ratus ribu 
rupiah’. 
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Masalah semakin memuncak juga timbul dari Senik dan 

Widodo yang melakukan selingkuh. Hal itu tergambar dalam 

kutipan di bawah ini. 

“Senik thingak-thinguk. Bareng tita aman lan ora 
ana wong weruh, gage nyengklak ing boncengan 
motor bablas. Ana rasa mongkog lan mulya jroning 
atine Senik dene tanpa kenyana-nyana bisa 
mbonceng priya sing gawe ganjang-ganjinge atine. 
Mung dheweke gumun nalika motor ora tumuju Jati 
Dhoyong, nanging mengalor arah. Neng kutha. 
Nalika takon ora diwangsuli. Tangane sing gocekan 
jok malah ditarik dirangkulake ing wetenge Widodo. 
Senik kaget, nanging banjur mesem. Malah banjur 
nekad. Awake priya bagus iku dikekep kenceng. 
Sawatara motor saya banter. Dalane uga saya rame. 
Ngerti-ngeri, kluwer! Motor menggok mlebu 
plataran hotel”. (Sirah!, 2001: 209) 
 
‘Senik tengak-tengok. Setelah semua aman dan tidak 
ada yang melihat, segera naik di boncengan motor 
bablas. Ada rasa senang dan mulia dalam hatinya 
Senik tanpa disangka-sangka bisa dibonceng oleh 
laki-laki yang dipuja. Hanya saja dirinya heran 
ketika motor ke arah utara tidak menuju Jati 
Doyong. Tangannya yang meragkul jok ditarik 
dikalungkan perut Widodo. Senik kaget, namun 
mesem. Malah nekad. Tubuh laki-laki bagus itu 
didekap erat. Sementara motor berjalan kencang. 
Jalannya juga semakin ramai. Motor masuk ke 
pelataran hotel’. 

 
Kutipan di atas menunjukkan hubungan gelap antar Senik 

dengan Widodo. Senik yang jarang mendapatkan nafkah batin 

dari Joyo Dengkek, menjadikan dirinya haus kasih sayang. Ketika 

ia dirayu oleh Widodo, dengan mudah Senik mau mengikuti 

perintahnya, bahkan dengan senang hati Senik mau melayani 

Widodo. 
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d) Tahap klimaks (climax) 

Pada tahap klimak yaitu ada dua masalah yang pertama 

adalah terbongkarnya perselingkuhan Senik oleh Joyo Dengkek. 

“Kanthi gulu lan dhadha kebak abang tilas 
cupangan?” (Sirah!, 2001: 244) 
 
‘Dengan leher dan dada merah bekas cium?’ 

 
Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan ketika Joyo 

Dengkek berhasil meraih impiannya terpilih menjadi lurah. Sifat 

dan sikapnya berubah menjadi angkuh seolah-olah dengan 

jabatannya itu ia bisa mengubah segalanya dengan tangannya.  

“O, nek ngono durung crita sabenere. Tak kandhani 
ya. Yen bojomu klakon dadi lurah, dheweke saguh 
masrahake kowe arang aku saperlu ngancani turu 
sedina sewengi pendhak rebulan wutuh tanggal 
limalas kaya saiki. Mula ayo ndhuk, aku selak 
kemecer je”. (Sirah!, 2001: 251) 
 
‘O, jika begitu belum cerita sebenarnya. Aku kasih 
tahu ya. Suamimu jika menjadi lurah dirinya 
sanggup memasrahkan kamu kepadaku untuk 
menemani tidur sehari semalam setiap malam bulan 
bundar lima belas seperti sekarang ini. Ayo de, aku 
sudah ingin’. 
 

Mbah Kenci datang menagih janji kepada Joyo Dengkek 

untuk menepati Janjinya merelakan Senik tidur bersamanya setiap 

tanggal limabelas Jawa, namun hal itu ditepis oleh Joyo Dengkek. 
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“He, aku mbiyen pancen njaluk tulung kowe amrih 
bisaa dadi lurah. Ning aku rak menehi opah karo 
kowe ta?”. (Sirah!, 2001: 252) 
 
‘He, aku dulu memang pernah minta tolong kamu 
untuk bisa menjadi kepala desa. Tapi aku sudah 
memberikan kamu upah kan?’. 

 
Dari kutipan di atas menggambarkan kesombongan Joyo 

Dengkek mengingkari janji, sehingga Mbah Kenci membuka 

rahasia yang sebenarnya kepada masyarakat Jati Dhoyong yang 

merasa telah tertipu ketika pemilihan lurah. 

“Bapak Joyo Diharjo, kadurjaan lan pokalmu wis 
kewiyak. Mula takjaluk kowe aja tumindak 
njubriyani kang nisa mincing emosine pendhudhuk. 
Papan ik wis dikepung warga sing tokapusi melek-
melekan, ketambahan petugas kepolisian. Mula 
dhondhoka ing kono”. (Sirah!, 2001: 262) 
 
‘Bapak Joyo Diharjo, kejahatanmu dan tingkah 
lakumu sudah terbongkar. Maka aku minta kamu 
jangan bertindak aneh yang bisa memancing emosi 
penduduk. Tempat ini sudah dikepung warga yang 
sudah kamu bohongi terang-terangan, ditambah 
petugas polisian. Tiarap di sana.’ 

 
Selain itu kemarahan warga semakin memuncak terlebih 

Pak Dukuh yang pada awalnya memotivasi Joyo Dengkek untu 

ikut serta namun, dibalik itu Joyo Dengkek menikam, dengan 

mengambil dan menjadikan mayat besan dari Pak Dukuh untuk 

dijadikan sebagai tumbalnya. 

“Kanthi rasa urmat Mbah kenci njupuki cumplung-
cumplung mau. Pak Dhukuh katon mbrebes mili 
nyekseni besane dicecamah kaya ngono, banjur 
njaluk supaya sirah telu mau dileremake dhisik ing 
omahe.” 
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‘Dengan rasa hormat. Mbah Kenci mengambil 
cumplung itu. Pak Dukuh terlihat menangis melihat 
besannya dipermainakn, kemudian disemayamkan 
dirumahnya terlebih dahulu’. 
 

Kutipan-kutipan di atas menunjukkan berbagai permasalah 

telah mencapai titik puncak atau klimak. Joyo Dengkek dengan 

kecurangannya mulai terbongkar. Kesombongannya membuat 

dirinya tersiksa sendiri. 

e) Tahap penyelesaian (denouement) 

Pada tahap penyelesaian (denouement), semua konflik 

diselesaikan. Konflik diberi jalan keluar. Tahap penyelesaian pada 

novel Sirah! Ini ada dua jalan keluar . yang pertama adalah 

penyelesaian Joyo Dengkek dengan Mbah Kenci dan yang 

terakhir adalah penyelesaian dari Gubernur dan Bupati untuk 

tetap menjadikan Joyo Dengkek sebagai Lurah, serta hukuman 

kepada Boiman dan Ir. Fredy atas kecurangannya dalam 

kampanye. Hal ini terlihat dalam kutipan di bawah ini: 

“Kuwi tiba mburi. Ing kene tim juri dalah Muspida 
mung noton kahanan, bukti, lan legitimasi, yen mula 
ora ana alasan njugarake Pak Joyodadi lurah. 
Prekara mengko kepriye olehe nyambut gawe, rak 
ana sing ngawasi.” (Sirah!, 2001: 270) 
 
‘Itu jatuh dibelakang. Di sini tim juri serta Muspida 
hanya melihat keadaan, bukti dan legitimasi,  dan 
tidak ada alasan untuk mengundurkan Pak Joyo 
menjadi kepala desa. Malasah nanti bagaimana 
bekerja, kan ada yang mengawasi’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan sikap atau keputusan yang 

telah disampaikan oleh pihak Kecamatan. Pihaknya memberikan 
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jlaan keluar mengenai masalah kecurangan Joyo Dengkek. Joyo 

Dengkek yang bermain curang dengan hal ghaib, tidak 

diperkarakan oleh pihak Kecamatan. Ketercapaian Joyo Dengkek 

dalam meraih suara terbanyak, berdasarkan pilihan warga dengan 

bukti yang sah, meskipun kecurangannya samar.  

“Mengko dhisik. Nalika ana jago telu sing lulus 
kowe kabeh saiyeg seka praya milih Pak Joyo. 
Bukti-bukti kabeh cukup. Malah uga kabukten yen 
Pak Boiman lan Pak Fredy nyebar dhuwit kanggo 
nyogok supaya kepilih.” (Sirah!, 2001: 269) 
 
‘Nanti dulu. Ketika ada tiga calon yang lolos kamu 
semua sepakat memilih Pak Joyo. Bukti-bukti semua 
sudah cukup. Malah juga terbukti jika Pak Boiman 
dan Pak Fredi menggunakan uang untuk menyogok 
supaya dipilih.’ 

 
Kutipan di atas, menunjukkan kecurangan Boman dan 

Fredy yang secara nyata menggunakan money politic ‘politik 

uang’, agar dirinya bisa dipilih. Ketiga calon lurah pada awalnya 

semua menggunakan kecurangan, namun hanya Joyo Dengkek 

yang berhasil lolos, karena kecurangannya tidak melanggar 

peraturan pemilihan kepala desa. 

3) Teknik Pengeplotan 

Ada beberapa teknik pengeplotan yang digunakan pengarang 

dalam novel Sirah! yaitu konflik, sorot-balik, dan suspense. 
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a) Konflik 

Konflik merupakan peritiwa terjadinya pertentangan antara 

dua pihak atau kekuatandi dalam cerita. Konflik ini merupakan 

inti dari strukur cerita yang menumbuhkembangkan plot. 

Menurut Stanton (2007), ia membagi konflik menjadi dua 

macam, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Konflik 

internal adalah konflik yang terjadi di dalam hati, jiwa seseorang 

tokoh cerita, misalnya berbentuk pertentangan antara dua 

keinginan, keyakinan, pilihan yang berbeda, harapan-harapan atau 

masalah lainnya. 

Konflik internal dalam novel Sirah! Ini terlihat pada tokoh 

utama Joyo Dengkek dan juga Senik. Mereka sama-sama 

merasakan permasalahan batin karena keadaan yang dialami 

selama ini. Bermula dari Senik yang menyuruh Joyo Dengkek 

untuk melalui jalan kecurangan yaitu bantuan dukun. Pada 

awalnya Joyo Dengkek menolak ajakan isterinya, namun isterinya 

terus merajuk dan menyesali keadaannya selama ini. 

“Pikirane Joyo Dengkek dadi kuwur lan buneg. 
Durung tau sisihane tumindak kaya ngene, anane 
mung nrima ing pandum; pira wae dhuwit sing 
diwenehake ditampa kanthi senenging ati lan 
ngucap sukur. Lha kok saiki salin srengat. Apa 
marga ngadhepi urip sing saya abot. Bisa uga, jer 
dadi wong wedok mesthine kangelan anggone 
ngecakake dhuwit sing ora sepiraa. Nanging yen 
olehe golek dalan urip kepenak ndandak neng 
omahe Mbah Dhukun Kenci? Atine kang brontak. 
Kepriye wae nganti tuwa ngene iki durung tau neng 
dhukun.” (Sirah!, 2001: 72) 
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‘Pikiran Joyo Dengkek menjadi kabur dan bingung. 
Belum pernah istrinya bertindak seperti ini, adanya 
hanya menerima; berapa saja uang yang diberikan 
diterima dengan senang hati dan berucap syukur. Lo 
kok sekarang berganti haluan. Apa karena 
mengahdapi hidup yang semakin berat. Bisa juga, 
menjadi perempuan pasti kesulitan dalam membagi 
uang yang tidak seberapa. Namun jika dalan mencari 
jalan kemulyaan mendadak  ke tempat Mbah Kenci? 
Hatinya berontak. Bagaimanapun juga sampai tua 
sekarang belum pernah ke dukun’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tentang konflik batin yang 

dialami oleh Joyo Dengkek mengenai perubahan sikap istrinya. 

Senik yang tidak pernah memberontak, tiba-tiba memiliki 

keinginan dengan ide yang tidak masuk akal, yaitu untuk mencari 

bantuan dukun. 

“Wusana tuwuh perang dedreg ing atine joyo 
Dengkek, antarane mlaku ing ril bebener lan cara 
merdhukun. Sawise digelar lan digulung, sawise 
ditimbang-timbang kanthi mateng, Joyo Dengkek 
mutusake nedya nayogyani iguhe bojone.” (Sirah!, 
2001: 72) 
 
‘akhirnya timbul perang do hatinya Joyo Dengkek, 
antara berjalan di rel kebenaran dan cara berdukun. 
Setelah digelar dan digulung, setelah ditimbang-
timbang dengan matang. Joyo Dengkek memutuskan 
untuk mengikuti pendapat istrinya’. 

 
Kemudian konflik dari dalam hati Senik karena tidak 

pernah mendapatkan nafkah batin dari Joyo Dengkek . 

“Saumpama iya, apa sasuwene iki kowe bisa 
nyukupi nafkah lair batinku. Dipikir sing wening”. 
(Sirah!, 2001: 244) 
 
‘Misalkan iya, apa selama ini kamu bisa mencukupi 
nafkah lahir batinku. Diikir yang matang’. 
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Konflik eksternal merujuk pada konflik yang terjadi antara 

tokoh dengan sesuatu yang ada di luar dirinya. Konflik tersebut 

dibagi atas konflik fisik dan sosial. Disebut konflik fisik apabila 

konflik yang terjadi disebabkan adanya pembenturan antara tokoh 

dengan linkungan alam. Konflik sosial adalah konflik yang 

disebabkan oleh adanya kontak sosial antarmanusia, atau 

masalah-masalah yang muncul akibat adanya hubungan antar 

manusia.  

Pada novel Sirah! Karya Ay. Suharyono konflik eksternal 

terlihat pada masalah Joyo Dengkek mengambil tiga kepala mayat 

di kuburan untuk dijadikan sarana kesuksesan meraih impian 

menjadi kepala desa. Serta masalah perselingkuhan Senik 

terhadap suaminya, dan juga masalah keangkuhan Joyo Dengkek 

dalam mengingkari janji kepada Mbah Kenci. 

“Kowe nenga kuburan, neng endi wae sak karepmu. 
Goleka sirahe wong mati cacah telu. Usahakna 
kowe ngerti mungguh ipate sing duwe irah mau 
nalika urip mbiyen. Sirah siji sing dhek uripe mbiyen 
pancen pinter, yen perlu kang duwe gelar, sirah 
kapindho sing biyeen duwe kawibawanan, lan sing 
kaping telu duwe sifat sing mangro”. (Sirah!, 2001: 
113-114) 
 
‘Kamu ke makam, di mana saja terserah kamu.  
Carilah kepada orang mati. Usahakan kamu 
mengerti sifat yang punya kepala itu ketika hidup 
dahulu. Kepala pertama yang semasa hidupnya 
memang pintar, jika perlu yang punya gelar, kepala 
kedua yang dahulu mempunyai kewibawaan, dan 
kepala yang ketiga mempunyai sifat galak’. 
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Kutipan di atas menunjukkan permasalahan atau konflik 

tokoh utama dengan orang lain. Joyo Dengkek berusaha 

mengambil mayat orang-orang yang dikenalnya untuk memenuhi 

kepuasan nafsunya dalam meraih jabatan lurah. Salah satu mayat 

yang diambil adalah Besan dari Pak Dukuh. 

“He, aku mbiyen pancen njaluk tulung kowe amrih 
bisaa dadi lurah. Ning aku rak menehi opah karo 
kowe ta?” (Sirah!, 2001: 252) 
 
‘He, aku dulu memang pernah minta tolong kamu 
untuk bisa menjadi kepala desa. Tapi aku sudah 
memberikan kamu upah kan?’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tentang keangkuhan Joyo 

Dengkek setelah menjabat jadi kepala desa. Janji terhadap Mbah 

Kenci pun dilanggar, bahkan Joyo Dengkek memfitnah Mbah 

Kenci untuk menutupi akal busuknya. 

“Senik thingak-thinguk. Bareng tita aman lan ora 
ana wong weruh, gage nyengklak ing boncengan 
motor bablas. Ana rasa mongkog lan mulya jroning 
atine Senik dene tanpa kenyana-nyana bisa 
mbonceng priya sing gawe ganjang-ganjinge atine. 
Mung dheweke gumun nalika motor ora tumuju Jati 
Dhoyong, nanging mengalor arah. Neng kutha. 
Nalika takon ora diwangsuli. Tangane sing gocekan 
jok malah ditarik dirangkulake ing wetenge Widodo. 
Senik kaget, nanging banjur mesem. Malah banjur 
nekad. Awake priya bagus iku dikekep kenceng. 
Sawatara motor saya banter. Dalane uga saya rame. 
Ngerti-ngeri, kluwer! Motor menggok mlebu 
plataran hotel”. (Sirah!, 2001: 209) 
 
‘Senik tengak-tengok. Setelah semua aman dan 
tidak ada yang melihat, segera naik di boncengan 
motor bablas. Ada rasa senang dan mulia dalam 
hatinya Senik tanpa disangka-sangka bisa dibonceng 
oleh laki-laki yang dipuja. Hanya saja dirinya heran 
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ketika motor ke arah utara tidak menuju Jati 
Doyong. Tangannya yang meragkul jok ditarik 
dikalungkan perut Widodo. Senik kaget, namun 
mesem. Malah nekad. Tubuh laki-laki bagus itu 
didekap erat. Sementara motor berjalan kencang. 
Jalannya juga semakin ramai. Motor masuk ke 
pelataran hotel’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan hubungan gelap antar Senik 

dengan Widodo. Senik yang jarang mendapatkan nafkah batin 

dari Joyo Dengkek, menjadikan dirinya haus kasih sayang. Ketika 

ia dirayu oleh Widodo, dengan mudah Senik mau mengikuti 

perintahnya, bahkan dengan senang hati Senik mau melayani 

Widodo. 

b) Sorot balik 

Teknik pengeplotan flashback berupa pengenangan kembali 

oleh pelaku apa yang telah terjadi sebelum peristiwa-peristiwa itu 

memuncak terjadi. Teknik ini ditampilkan melalui dialog, mimpi 

atau lamunan tokoh. Di dalam novel Sirah!, teknik ini digunakan 

pada saat Joyo Dengkek ditangkap oleh warga atas 

kedurjanaannya. 

“Joyo Dengkek giris. Kringet dleweran nglebusi 
awak sakujur. Dheweke sing menganggo 
sandhangan lurah komplit mung bisa manut 
prentah, ndhodhok nyekuruk sangarepe warga kang 
nesu siap nyacah awake. Senik ngedhap, blas ora  
ngira yen bakal mrangguli kedaden sing kaya 
mengkono. Wewayangan dadi Bu Lurah lan urip 
moncer kajen keringan sanalika ambyar, ajur dadi 
sewalang-walang. Kang ana kosok baline, 
kesengsaraan, lan pepeteng ketambah wiring 
mbebarang sing saiki kudu diadepi”. Sirah!, 2001: 
262) 
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‘Joyo Dengkek ketakutan. Keringat bercucuran 
membasahi seluruh tubuh. Dirinya yang 
menggunakaan pakaian lurah komplit hanya bisa 
pasrah terhadapp perinta. Berjongkok di depan 
warga yang marah siap mebunuh dirinya. Senik 
mengendap, blas tidak mengira akan terjadi kejadian 
seperti ini. Gambaran menjadi bu Lurah dan hidup 
mewah  hilang seketika hilang. Yang ada 
kebalikannya, kesengsaraan, dan  kegelapan 
menambah beban yang harus dihadapi’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan sebuah kisah pengenangan 

tokoh terhaap masa lalu. Sebuah impian yang telah lama 

diimpikan oleh Senik untuk menjadi Bu Lurah terekam jelas 

dalam bayangannya. Semua hancur, karena kesombongan yang 

sekejap Ia dan suaminya lakukan. 

c) Suspense 

Menurut Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2009:134), suspense 

diartikan sebagai harapan yang belum pasti pembaca terhadap 

akhir cerita. Ketegangan yang membangkitkan rasa ingin tahu 

pembaca muncul dalam beberapa peristiwa berikut. 

1. Apakah Joyo Dengkek akan mengikuti langkah Senik untuk 

melalui bantuan dukun? 

2. Apakah Boiman dan Fredy berhasil mengelabuhi Joyo 

Dengkek agar mengurungkan diri dalam pencalonan lurah? 

3. Apakah Joyo Dengkek tertangkap basah oleh warga saat 

menggali kuburan untuk mencari kepala mayat? 
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4. Apakah tetangga Joyo Dengkek mencium bangkai kepala 

mayat yang disembunyikan di rumahnya? 

5. Bagaimana sikap Joyo Dengkek saat mengetahui bahwa 

isterinya selingkuh? 

6. Bagaimana perilaku Mbah Kenci atas perlakuan yang 

diterima dari Joyo Dengkek atas keangkuhannya? 

Berbagai pertanyaan itu muncul dan mengakibatkan 

pembaca ingin terus membaca cerita novel Sirah! Karya A.y. 

Suharyono, untuk mengetahui  jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut. 

b. Tokoh dan Penokohan 

Tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu cerita 

yang mengalami peristiwa dan mempunyai sikap, sifat, emosi, prnsip 

dan sebagainya. Di dalam sebuah novel, tokoh-tokoh cerita dapat 

dibedakan ke dalam beberapa macam sudut pandangan atau tinjauan. 

Beberapa sudut pandang atau tinjauan itu adalah jenis tokoh dan teknik 

pelukisan tokoh. 

1) Jenis tokoh 

Jenis tokoh dibagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. 

Menurut Nurgiyantoro (2010: 176) pembagian tokoh atas tokoh 

utama dan tokoh tambahan ini dilihat dari segi peanan atau tingkat 

pentinganya tokoh di dalam sebuah cerita. Dengan demikian, 

dijumpai tokoh yang tergolong penting ditampilkan terus menerus 
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sehingga mendominasi sebagian besar cerita dan ada pula tokoh 

yang hanya dimunculkan seekali atau beberapa kali saja dana dalam 

porsi yang relative sedikit. 

a) Tokoh Utama 

Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya 

dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling 

banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang 

dikenai kejadian (Nurgiyantoro, 2009:177). Berdasarkan pendapat 

di atas, di dalam novel Sirah ! karya A.Y. Suharyono yang 

berperan menjadi tokoh utama adalah Joyo Dengkek dan Senik. 

Tokoh ini sering dimunculkan dalam menggerakkan konflik 

cerita. 

Diantara kedua tokoh ini, Joyo Dengkek dapat disebut 

tokoh yang paling utama karena dari kesembilan bab yang 

terdapat dalam novel Sirah! karya Ay. Suharyono hampir 

semuanya bercerita tentang perjalanan dan perjuangan Joyo 

Dengkek untuk meraih impian menjadi kenyataan dalam 

pemilihan Lurah, namun hanya pada bab dua tidak 

menggambakan tentang Joyo Dengkek. 

Tokoh Joyo Dengkek muncul hampir di setiap bab, 

kemunculannya itu memegang peranan penting dan 

mempengaruhi plot cerita. Joyo Dengkek dan Senik juga 

berhubungan secara intens dengan tokoh-tokoh yang 
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dijumpainya, terutama tokoh-tokoh yang mempunyai andil 

terhadap jalan cerita dan pengembangan konflik selanjutnya. 

b) Tokoh tambahan  

Tokoh tambahan di dalam novel Sirah ! karya Ay. 

Suharyono ini lebih banyak dibandingkan dengan tokoh utama. 

Beberapa diantaranya adalah Mbah Kenci, Carik Kadri, Widodo, 

Rubiyo, Boiman, Wijayani, Ir. Fredy, Purwono, Pak Sekwilda, 

Pak Pranowo, Klaras, Pak Camat, Mbah Marsodik, Projo 

Narpojo. Sementara tokoh yang tidak diketahui namanaya dengan 

jelas (tak bernama) adalah orang-orang penjaga ronda, orang yang 

menyetop becak di malam hari, Muspida.  

Tokoh yang tidak diketahui namanya dengan jelas hadir 

secara langsung dan melakukan aktivitas dan tingkah laku seperti 

dua orang suruhan dari Bupati. Sedangkan tokoh yang hanya 

diceritakan saja oleh pengarang tidak diketahui tingkah lakunya 

seperti Mbak Fingah. 

Tokoh tersebut hanya sekali saja muncul dalam cerita. 

Namun peranannya tidak dianggap enteng, karena kehadirannya 

akan mendukung cerita dan menonjolkan peran tokoh-tokoh 

utama. 

c) Teknik pelukisan tokoh 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro (2009:194 ), secara 

garis besar, ada dua teknik pelukisan tokoh, yaitu teknik uraian 
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(telling) dan teknik ragaan (showing), sedangkan (Menurut 

Alternbernd dan Lewis dalam Nurgiyantoro, 2009:194) disebut 

teknik penjelasan, ekpositori dan teknik dramatik. 

Menurut Nurgiyantoro (2009:195), teknik ekpositori atau 

dikenal juga dengan istilah teknik analitis merupakan pelukisan 

tokoh cerita yang dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian 

atau penjelasan secara langsung mengenai sifat, watak, tingkah 

laku, dan juga ciri fisiknya. 

Di dalam novel Sirah ! karya Ay. Suharyono teknik 

ekspositori yang digunakan pengarang adalah analisis pengarang 

secara langsung (direct author analysis), pengarang secara 

langsung menyebutkan ciri fisik yang dianalisis. 

a) Joyo Dengkek 

Joyo Dengkek adalah tokoh utama. Ia adalah seorang warga 

dari desa Jati Dhoyong dengan pekerjaan serabutan seperti 

membuat pagar, membayar listrik, menebang pohon dan lain-

lain ia kerjakan demi menghidupi anak-anak dan istrinya yang 

bernama Senik. Hal ini dapat kita lihat dalam kutipan di bawah 

ini: 

 “Jane mono kurang trep yen dirani omah, nanging 
gubug, awit mung digawe saka gedheg. Kuwi wae 
pating cromplong, dipangan umur lan dipangan 
renget. Jogane durung dimester alias asih awujud 
lemah, gek ya durung dipasangi listrik. Ya ing 
gubug reyod iki Joyo Dengkek ngreksa brayate, bojo 
dalah anak telu sing isih cilik-cilik. Gandheng 
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ngrumangsani yen ora pakra ing samubarang, mula 
dheweke tansah sendika ing dhawuh marang sapa 
wae sing mbutuhake tenagane. Lire, gawe jugangan 
iya, negor uwit saguh, malah mbayar listrik uga 
ditandangi kanthi senengi ati. Ya kanthi cara ngono 
mau dheweke nyoba njejegake kandhil sarta njaga 
pawone tetep kemebul”. (Sirah!, 2001: 59) 
 
‘Sebenarnya seperti itu kurang pas jika disebut 
rumah, namun gubug, karena hanya dibuat dari 
pring. Itu saja banyak yang bolong. Dimakan usia 
dan dimakan rayap. Lantainya belum di ubin alias 
masih berwujud tanah, belum dipasang listrik. Ya di 
gubug itu Joyo Dengkek menghidupi keluarganya, 
istri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. 
Merasa dirinya tidak mampun dalam segalanya, 
sehingga ia selalu patuh terhadap perintah siapa saja 
yang membutuhkan tenaganya. Seperti membuat 
kamar mandi, menebang pohon, membayar listrik 
juga dilakukan dengan senang hati. Ya dengan cara 
itu ia mencoba mendidirikan rumah serta menjaga 
agar dapur tetap mengepul’. 
 

Kutipan di atas menjelaskan pribadi tokoh utama Joyo 

Dengkek. Ia hidup sebagai orang berkelas ekonomi bawah. 

Rumahnya hanya terbuat dari bilik, mempunyai Istri dan anak-

anak yang masih kecil. Pekerjaan yang dilakukan adalah kerja 

serabutan. 

“Kartu pelajaripun tasih kula simpen kok, Pak.” 
(Sirah!, 2001: 65) 
 
‘Kartu pelajarnya masih saya simpan kok, Pak’. 

 
Kutipan di atas merupakan kutipan yang menggambarkan 

Joyo Dengkek hanya lulusan SD. Ia masih menyimpan kartu 
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pelajar sebagai bukti bahwa ia pernah sekolah. Joyo Dengkek 

dengan pekerjaan kasarnya ia kehilangan kesempurnaan 

fisiknya, yang mengakibatkan cacat punggungnya. Hal ini 

dapat kita lihat dalam kutipan berikut ini. 

“Nalika semana dheweke lagi nggendhong karung 
beras, dadakan keplesset ing undhak-undhakan. 
Beras sakwintal nibani gegere. Embuh mula bukane, 
nanging sing cetha kejaba pundake dadi cacat uga 
lakune dadi ora normal alias cekeh”. (Sirah!, 2001: 
22) 
 
‘Waktu dulu dia sedang menggendong sekarung 
beras, mendadak terpeleset di tangga. Beras satu 
kuintal menjatuhi pundaknya. Entah sehingga, 
namun yang jelas pundaknya menjadi cacat juga 
jalannya menjadi tidak normal’. 

 
Joyo Dengkek merupakan orang yang sederhana dan 

menjalani kehidupannya dengan ketulusan dan keberkahan 

sesuai dengan jalan yang benar. Kecintaannya kepada 

keluarganya menuntu dirinya bekerja keras lebih demi 

mendapatkan kehidupan yang layak. Hal ini dapat kita lihat 

dalam kutipan berikut ini. 

“Mbokne…, aku pencen sruwa-sruwi sarwa 
kekurangan. Tegese, kurang rupa, kurang bandha, 
dalah kurang kepinteran. Ning aku emoh nek dikon 
main dhukun-dhukunan. Kuwi jenenge ora beres. 
Gelem ngene ora gelem ya uwis. Pokoke aku arep 
mlaku kanthi jejeg apa anane. Prekara gagal ya 
uwis, ning kanthi apa anane”. (Sirah!, 2001: 71) 
 
‘Bu,, aku memang serba kekurangan. Artinya kurang 
rupanya, kurang hartanya, kurang kepandaian. 
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Namun, aku tidak mau jika disuruh bermain dengan 
dukun. Itu namanya tidak beres. Mau ya seperti ini, 
tidak mau ya sudah. Pokoknya aku akan berjalan 
dengan sempurna apa adanya. Masalah gagal ya 
sudah, namun dengan apa adanya’. 

 
Namun, keberadaan dan kondisi ekonomi yang semakin 

mendera, membuat istrinya tidak terima dan menuntut Joyo 

Dengkek untuk mencari jalan cepat dan instan untuk meraih 

kemulyaan dalam pencalonan kepala desa di desanya. 

Sehingga dari sana terjadilah konflik batin yang akhirnya 

membuat Joyo Dengkek mengikuti langkah sesat dari istrinya. 

Berikut kutipannya. 

“Mbokne sawise, taklimbang-limbang apa sing 
tokkandhakake mula bener. Iki pancen sawijiing 
dalan amrh uripe awake dhewe luwih kepenak.” 
(Sirah!, 2001: 73) 
 
‘Bu, setelah taktimbang apa yang kau ceritakan 
memang benar. Ini memang salah satu jalan 
menggapai hidup kita lebih sejahtera’. 

 
Dari kejadian itu membuat Joyo Dengkek berubah dengan 

sifatnya menjadi tamak dan sombong dan kikir terhadap 

jabatan. Hal itu dapat kita lihat dalam kutipan berikut ini: 

 “He, aku mbiyen pancen njaluk tulung kowe amrih 
bisaa dadi lurah. Ning aku rak menehi opah karo 
kowe ta?” (Sirah!, 2001: 252) 
 
‘He, aku dulu memang minta tolong kamu untuk 
bisa menjadi Lurah. Namun aku kan sudah 
memberikan upah untukmu kan?’. 
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Kutipan-kutipan di atas menjelaskan mengenai tokoh Joyo 

Dengkek yang berkelas ekonomi bawah, hanya lulusan SMP, 

bersifat tamak dan sombong, berbadan bungkuk 

 
b) Senik 

Senik adalah istri dari Joyo Dengkek dengan pekerjaan 

ibu rumah tangga dengan tiga orang anak. Ia seorang wanita 

yang cantik namun tidak terawat sehingga tidak nampak 

kecantikan fisiknya.  

“Angger wong kandha nek aku ki ayu, awak sing 
set sanajan wis anak-anak telu. Takkira pantes nek 
aku dadi Bu Lurah. Muga-muga wae Kang joyo 
klakon gegayuhane. Ning nek gagal, aku nedya 
nyambut gawe. Nek perlu paitan awak. Wong 
nyatane Pak Widodo ya kemecer wae kok. Utawa 
neng Srumbung sisan, njaluk pitulungan Mbah 
Kenci. Pokoke wiwit saiki kudu obah. Jeleh rasane 
dadi wong mlarat”. (Sirah!, 2001: 125) 
 
‘Jika orang mengatakan kalau aku ini cantik, badan 
singset walaupun sudah beranak tiga. Aku kira 
pantas jika menjadi Bu Lurah. Semoga saja Mas 
Joyo Dengkek berhasil meraih keinginan. Namun 
jika gagal, aku akan ikut bekerja. jika perlu 
menjual diri. Wong kenyataannya Pak Widodo ya 
tertarik kok. Atau di Srumbung sekalian, minta 
pertolongan Mbah Kenci. Pokokny mulai sekarang 
aku harus mengubah nasib. Aku sudah muak hidup 
sengsara’. 

 
Kutipan di atas menggambarkan kondisi fisik Senik 

beserta keadaan batinnya. Kehidupan yang menuntutnya harus 

prihatin dengan kondisi kehidupan yang menderanya, 
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membuat ia merasa bosan dan kurang bersyukur terhadap 

nikmat yang diberikan oleh suami atas kerja kerasnya. 

Dalam kesempatan waktu ketika Joyo Dengkek ingin 

mencalonkan diri menjadi lurah di desanya, Senik berperan 

besar dalam perubahan sifat dan perilaku suaminya. Ia 

menyuruhnya untuk meminta pertolongan dukun demi 

kesuksesan hidupnya. Hal ini dapat kita lihat dalam kutipan 

berikut ini: 

“Blaka wae. Aku ki wis jeleh uip mlarat. Saiki 
mangan sesuk ebuh, sesuk mangan sukemben 
embuh. Saben dinane kok gumantung kawelasane 
wong liya. Suwe-suwe isin je”. (Sirah!, 2001: 72)  
 
‘Jujur saja. Aku ini sudah muak hidup sengsara. 
Sekarang makan besok belum tau. Setipa harinya 
kok hanya bergantung belas kasihan orang lain. 
Lama-lama malu’. 

 
Namun, rencana yang belum tercapai tersebut, membuat 

Senik terlena oleh jabatan yang akan diraih karena keoptimisan 

dirinya atas bantuan dukun. Dengan kesombongannya ia 

bergaya mengikuti orang kaya serta sedikit demi sedikit 

mengingkari suaminya dengan selingkuh dengan tetangganya 

bernama Widodo. Hal tersebut dapat kita lihat dalam kutipan 

berikut ini. 

“Senik thingak-thinguk. Bareng titan aman lan ora 
ana wong weruh, gage nyengklak ing boncengan 
motor bablas. Ana rasa mongkog lan mulya 
jroning atine Senik dene tanpa kenyana-nyana bisa 
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mbonceng priya sing gawe ganjang-ganjinge atine. 
Mung dheweke gumun nalika motor ora tumuju 
Jati Dhoyong, nanging mengalor arah. Neng 
kutha. Nalika takon ora diwangsuli. Tangane sing 
gocekan jok malah ditarik dirangkulake ing 
wetenge Widodo. Senik kaget, nanging banjur 
mesem. Malah banjur nekad. Awake priya bagus 
iku dikekep kenceng. Sawatara motor saya banter. 
Dalane uga saya rame. Ngerti-ngeri, kluwer! 
Motor menggok mlebu plataran hotel.” (Sirah!, 
2001: 209) 
 
‘Senik menoleh kanan kiri. Setelah semuanya 
aman dan tidak ada yang melihat, segera naik 
motor bablas. Ada rasa sombong dan mulia dalam 
hatinya Senik tanpa disangka-sangka bisa 
berboncengan laki-laki yang membuat hatinya 
bergetar. Hanya ia terkejut ketika motornya tidak 
menuju ke Jati Doyomg, namun ke utara, ke arah 
kota. Ketika bertanya tidak dijawab. Tangannya 
yang memegang jok malah ditarik ke perutnya 
Widodo. Senik kaget, naging kemudia senyum. 
Malah kemudian nekad. Badan laki-laki itu di 
dekap erat. Sementara motor melaju cepat. 
Jalannya juga semakin rame. Tau-tau, kluwer! 
Motor membelok masuk ke halaman hotel’. 

 
Senik adalah seorang istri yang menjadi otak keburukan 

bagi suaminya Joyo Dengkek. Kutipan di atas menggambarkan 

tentang latar belakang pribadi dan social Senik. 

 
c) Carik Kadri 

Carik Kadri ialah orang yang berperan dalam cerita, ia 

menjabat sebagai Sekretaris Desa Jati Dhoyong. Kedudukan di 

di desanya membuat ia dikejar-kejar oleh calon lurah yang 
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akan mendaftar demi mendapatkan perhatian dan dukungan 

darinya. Hal ini dapat kita lihat dari kutpan di bawah ini: 

“Tak kandhani. Neng desa kene ki pangkatku mung 
carik, dadi ora diwe wenang apa-apa, luwi-luwih 
ngenani calon lurah. Kabeh gumantung panitia 
kabuaten. Perangkat desa kene tugase mung 
ngleksanani dhawuh”. (Sirah!, 2001: 35) 
 
‘saya kasih tau, di desa ini, pangkatku hanya Carik, 
jadi tidak punya wewenang apa-apa,lebih-lebih 
mengenai calon Lurah. Semua tergantung panitia 
Kabupaten. Perangkat esa di sisni tugasnya hanya 
melaksanakan perintah’. 

 
Dalam menjalani profesinya ia berusaha untuk jujur 

sehingga pada keadaan pemilihan calon lurah ia benar-benar 

menjaga dirinya dari berbagai godaan politik uang dan 

nepotisme. Karenanya ia memasang papan pengumuman agar 

dirinya terhindar dari fitnah. Hal tersebut dapat kita lihat dalam 

kutipan berikut ini. 

“Papan pengumuman mau pancen cespleng. Calur-
calur sing arep munjung bareng maca padha 
mundhur teratur. Ana sing ngalembana, nanging 
ora sethithik sing sisnis. Kadri diarani munafik, sok 
suci, golek alem dhuuran, lan tebung-tembung liya 
kang marahi sengkiring lan ngabangake kuping. 
Ewasemono carik Kadri ra gigrig, sauger pancen 
bener maju terus suthik mundur. Tujune tumindak 
mau disengkuyung dening pihak kecamatan lan 
kabupaten”. (Sirah!, 2001: 58) 
 
‘Papan pengumuman tadi memang cespleng. Calur-
calur yang akan munjung setelah membaca 
kemudian mundur teratur. Ada yang memuji dan 
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tidaksedikit yang sinis. Kadri disebut munafik, sok 
suci, mencari pujian dari atasan, dan kalimat-kalimat 
lain yang membuat panas di telinga. Dari situ Carik 
Kadri tidak mundur, merasa memang benar maju 
terus pantang mundur. Tujuannya tindakan tadi 
diperhatikan oleh pihak kecamatan dan kabupaten’. 

 
Usahanya untuk menjaga nama baik bagi dirinya, 

menjaga amanahnya sebagai perangkat yang jujur, namun tetap 

terkalahkan oleh sesosok wanita yang pernah menjadi pujaan 

hatinya. Darinya ia terpedaya sehingga ia tidak konsisten lagi 

dengan kekuhuhan hatinya. 

“Krungu kandhane Wiwiek kaya ngono mau kadri 
kaget, mung wae dadakan labene disamber dening 
lambene Wiwiek. Kkarone dadi uleg. Wiwiek krasa 
yen iki kalodhangan kanggo njiret kadri. Mbaa siji 
benik rok diuculi, saka dhuwuran terus mengisor”. 
(Sirah!, 2001: 58) 
 
‘Mendengar cerita Wiwiek seperti itu, kadri kaget, 
hanya saja mendadak bibirnya dismbar oleh Wiwiek. 
Keduanya jadi menikmati. Wiwiek merasa jika ini 
adalah kesempatan untuk mengikat kadri. Sehingga 
satu persatu benik rok dilepas dari atasan hingga 
bawahan’. 

 
Kutipan-kutipan di atas menggambarkan ciri dari Carik 

Kadri dari segi sifat, watak, dan tingkah lakunya. Awalnya ia 

bersifat jujur dan amanah, akan tetapi dalam perkembangan 

konflik ia berubah sifat menjadi pembohong dengan 

berselingkuh 
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d) Widodo 

Penggambaran Widodo dapat dilihat dengan jelas pada 

kutipan-kutipan dibawah ini. Ia adalah oarang berwatak licik, 

mata keranjang, berprofesi sebagai calo bis di terminal. 

“Bareng ditoleh pranyata Pak Widodo, tanggane 
sing dadi calo bis neng terminal. Priyayi iki kerep 
njauk tulung apa wae lan klebu loma. Ora mung 
dhuwit , nanging sandhangan dalah barang liyane 
kerep diwenehake. Yen ora meneri repot, dikon apa 
wae dening Pak widodo, dheweke mesthi seneng 
awit ateges ana asile”. (Sirah!, 2001: 74) 
 
‘Setelah dilihat rupanya Pak Widodo, tetangganya 
yang menjadi calo bis di terminal. Orang ini sering 
memita tolong apa saja dan tergolong dermawan. 
Tidak hanya uang, namun juga pakaian serta barang 
lainnya sering diberikan kepada dirinya.disuruh apa 
saja oleh Pak widodo., dia pasti senang karena ada 
hasilnya’. 

 
Kutipan tersebut merupakan kutipan yang 

menggambarkan widodo dari status sosial dan sifatnya. 

Dimana Widodo merupakan seorang calon yang dermawan 

terhadap keluarga Joyo Dengkek, namun disamping 

kedermawanan dari Widodo, ia juga bersifat jahat karena 

mengganggu rumah tangga orang. Hal tersebut dapat kita lihat 

dalam kutipan berikut ini: 

“Pak Widodo nglulus dhuwit lembaran rong 
puluhan ewon, banjur ditlesepake ing seselanane 
bluse Senik. Mung ing dhadha sing mbrenjul pindha 
cengkir gadhing iku tangane mandheg sawetara 
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senik ora nesu, lambene malah mesem njalari 
Poyang-payine pak Widodo.” (Sirah!, 2001: 124) 
 
‘Pak Widodo mengambil uang lembaran dua puluh 
ribuan, disisipkan di dada blusnya Senik. Hanya di 
dada yang menggunug seperti kelapa yang muda itu 
tangannya berhenti sementara Senik tidak marah, 
bibirnya malah tersenyum membuat poyang-paying 
pak Widodo’. 
 

Kutipan di atas menunjukka sikap Widodo yang 

kurangajar terhadap wanita. Ia dikenal sebagai mata keranjang, 

dan suka menggoda wanita.  

“Widodo mesem, ngiwa nengen bakal oleh bathen 
sing ora sethithik mung marga paitan kreatif”. 
(Sirah!, 2001: 189) 
 
‘Widodo tersenyum, kanan kiri akan mendapatkan 
bagian yang tidak sedikit hanya dengan kreatif’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tentang kelicikan Widodo 

dalam memperoleh keuntungan bagi dirinya, Ia mengelabuhi 

orang-orang terdekatnya. 

e) Wijayani 

Peserta calon lurah yang menjadi selingkuhan dari Carik 

Kadri adalah Wijayani. Ia wanita cantik yang pernah hidup di 

kota Jakarta. Sehingga adat kebiasaannya mengikuti gaya 

hidup metropolitan. Hal tersebut dapat kita lihat dari kutipan di 

bawah ini. 

“ Wijayani saya ayu pindha bintang film utawa 
bintang sinetron. Awan iku dheweke menganggo rok 
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stelan soklat krem, bluse ditutup blazer biru tuwa, 
muwuhi angun lan pantese.” (Sirah!, 2001: 49) 
 
‘Wijayani semakin cantik seperti bintang film atau 
bintang sinetron. Siang itu dia memakai rok stel 
coklat hitam, blus ditutup blazer biru tua, membuat 
anggun dan pantesnya’. 
 

Kutipan di atas menjelaskan tentang wajah dan 

kecantikan Wijayani. Ia dilukiskan seperti bintang film 

“Rampung mangan Wijayani ngetok rokok saka tas, 
nglulus siji nedya disulet. Kadri saya kaget mane. 
Lha wong lanang kaya dhewek wae ora udut, kok 
Wiwie malah ngrokok. Kadri ditawani, gedheg, 
njalari Wiwiek dhewek ora kepenak mula nugarake 
anggone arep nyulet. Malah rokok sawadhah bali 
mlebu tas.” (Sirah!, 2001: 57) 
 
‘Selesai makan Wiayani mengeluarkan rokok dari 
tas, mengambils satu dan dinyalakan. Kadri semakin 
kaget lagi. Orang sendirinya tidak pernah merokok. 
Kok wiwiek malah merokok. Kadri ditawari geleng, 
membuat Wiwiek sendiri tidak enak langsung 
membatalkan untuk merokok. Malah rokok 
sebungkus kembali dimasukkan tas’. 

 
Kepulangannya dari Jakarta karena untuk mengikuti 

pencalonan bakal lurah dengan memita bantuan dari Carik 

Kadri untuk mempermudah cita-citanya itu.  Hal tersebut dapat 

kita lihat dari kutipan di bawah ini: 

“Walah Mas, bola-bali aku matur. Minangka ketua, 
panjengan mesthi bisa gawe rekadaya. Nyatane, 
ujian tertulis wingi kae aku bisa lulus. Njur sapa nek 
ora panjenengan wong aku ki ngrumangsani nek 
bodho”. (Sirah!, 2001: 187) 
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‘Walah mas, berkali-kali aku mengatakn, sebagai 
ketua, kamu pasti bisa membuat rekayasa. 
Kenyatannnya, ujian tertulis kemarin aku bisa lulus. 
Siap kalau bukan kamu, saya sendiri menyadari 
kalau bodoh’. 

 
Dari kutipan-kutipan di atas menggambarkan watak, 

sifat, serta ciri fisik dari Wijayani yang turut berperan dalam 

cerita dan berpengaruh dalam perkembangan plot dalam cerita. 

f) Ir. Fredy 

Ir. Fredy merupakan lawan dari Joyo Dengkek dalam 

pemilihan calon lurah di desa Jati Dhoyong. Penggambaran 

watak dan sifatnya dapat kita lihat dalam kutipan di bawah ini. 

“Pak Boiman rongyuta limangatus ewu. Pak Fredy 
rong yuta. Dadi kabeh patang yuta limangatus 
ewu”. (Sirah!, 2001: 217) 
 
‘Pak Boiman dua juta lima ratus ribu. Pak Fredy 
dua juta. Jadi semua empat juta limaratus ribu’. 

 
Dari kutipan di atas menampilkan tentang sifat dari Ir. 

Fredy tentang sifatnya yang curang. Ia melakukan politik uang 

dengan membagi-bagikan kepada warga dan Joyo Dengkek 

sendiri agar mundur dari pemilihan Lurah. 

g) Rubiyo 

Penggambaran Rubiyo terlihat jelas dari kutipan di 

bawah ini: 

“Pak Rubiyo mau nggawa amplop akeh. Mlebu 
metu ing omahe warga, menehi amplop karo 
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weling suk nek coblosan dikonmilih Pak Boiman 
kanthi gambar pari.” (Sirah!, 2001: 216) 
 
‘Pak Rubiyo tadi membawa amplop banyak. 
Masuk keluar di rumahnya warga, memberikan 
amplop sambil berpesan besok kalo pemilihan 
disuruh memilih Pak Boiman dengan gambar 
Padi’. 

 
Kutipan-kutipan di atas menggambarkan watak, sifat, 

dan sikap dari Rubiyo. Ia adalah tim sukses calon Lurah lawan 

dari Joyo Dengkek juga. Namun dalam persaingannya Rubiyo 

menggunakan ide tidak sehat agar dapat mendapatkan 

keuntungan dari bosnya. 

h) Boiman 

Penggambaran Boiman terlihat jelas dari kutipan di 

bawah ini. 

“Pak Boiman rongyuta limangatus ewu. Pak 
Fredy rong yuta. Dadi kabeh patang yuta 
limangatus ewu.’ (Sirah!, 2001: 217) 
 
‘Pak Boiman dua juta lima ratus ribu. Pak Fredy 
dua juta. Jadi semua empat juta limaratus ribu’. 

 
Kutipan-kutipan di atas menggambarkan watak, sifat, 

dan sikap dari Boiman. Ia adalah calon Lurah lawan dari Joyo 

Dengkek . Namun dalam persaingannya Boiman menggunakan 

ide tidak sehat agar dapat mendapatkan kedudukan. 
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c. Latar  

Latar menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan 

lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang 

diceritakan (Nurgiyantoro,2009:216) 

Menurut Nurgyantoro (2009:227), unsur latar dibedakan ke dalam 

tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu dan sosial. Latar tempat 

menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam 

sbuah karya fiksi. Latar waktu brhbungan dengan masalah “kapan” 

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dlm sebuah karya fiksi. 

Latar sosial menaran pada hal-hal yang brhubungan dengan perilaku 

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam 

karya fiksi. 

Berdasarkan pendapat di atas, unsur latar dapat dibagi tiga bagian, 

yaitu latar tempat, waktu dan sosial. Adapun untuk mendpat gabaran 

secara lengkap megenai latar tempat, waktu dan sosial dalam novel 

Sirah ! karya Ay. Suharyono secara berurutan. 

1) Latar tempat 

Latar tempat novel Sirah ! karya Ay. Suharyono antara lain di 

rumah, desa Jati Dhoyong, SD, SMP, SMU, Jakarta, Kelurahan, 

dekat pagar, jalan, mobil, Hotel Putih, kuburan, Gunung Srumbung, 

rumah Klaras, Kecamatan, Kanwil, rumah Mbah Kenci, di bawah 

pohon. 

“Para kadang sedulurku warga desa Jati Dhoyong 
sing taktresnani…” (Sirah!, 2001: 1) 
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‘Saudaraku warga desa Jati doyong yang saya cintai’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tentang latar tempat utama, 

yaitu desa Jati Dhoyong. Desa tersebut merupakan tempat terjadinya 

proses pemilu kepal desa untuk pertama kali. 

“Racak-racake sekolahe mung SMP, ya ana sing SD, 
ya ana sing SMU mung wae padha mogul, dadi trima 
SD.” (Sirah!, 2001:1) 
 
‘Sedikitnya sekolah hanya sampai SMP, ya ada yang 
sampai SD, juga SMA hanya saja sedikit jadi 
menerima SD’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tempat yang pernah disambangi 

oleh tokoh-tokoh dalam sekolah. Pendidikan SD, SMP, dan SMA 

menjadi syarat apabila ingin mengikuti pencalonan kepala desa. 

“Aku ora papa kok. Lagi tengah-tengah pidhato 
dipunngel kanggoku wi biasa. Luwih-luwih neng 
Jakarta kana, interupsi ki lurah.” (Sirah!, 2001: 3) 
 
‘Aku tidak apa-apa kok. Di tengah-tengah pidato 
diputus bagiku sudah biasa. Terlebih di Jakarta sana, 
enterupsi itu sudah umum’. 
 

Kutipan di atas diungkapakan oleh Fredi ketika berorasi di 

depan warga desa Jati Dhoyong. Ia mengungkapkan tentang  sebuah 

kota Jakarta yang memiliki asas hidup berdemokrasi. 

 “… Papan pengumuman dipasang ing sacedhake 
pager. Gadheng srategis  mula wong sing liwat genah 
nek weruh” (Sirah!, 2001: 45) 
 
‘Papan pengumuman dipasang dekat pagar. Strategis 
sehingga orang yang lewat akan jelas melihat’. 
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Kutipan di atas menunjukkan tentang pemasangan papan 

pengumuman yang berisi tidak adanya suap bagi Carik Kadri. Papan 

pengumuman itu dipasang di depan rumahnya, agar dapat dibaca 

oleh semua orang yang hendak menyuap. 

“Lagi ketungkul nyawang dalan karo nglamun 
dadakan… srt! Ana montor sedan Suzuki Esteem rupa 
ijo tuwa mandheg persis ing ngarepe”. (Sirah!, 2001: 
46) 
 
‘Sedang memandang jalan serta melamun dadakan,,, 
srt! Ada motor sedan Suzuki Esteem warna hijau tua 
berhenti persisi di depannya’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tempat yang dilalui oleh Carik 

Kadri saat bertemu dengan Wijayani kekasih lamanya. Tempat itu 

adalah di jalan, saat Carik Kadri hendak pulang ke rumah. 

 “Selaras karo jenenge “Hotel Putih” , cete pancen 
putih emplak. Platarane ckup jembar, digawe taman 
asri sing resep dinulu” (Sirah!, 2001: 55) 
 
‘Senada dengan namanya Hotel Putih...catnya 
berwarna putih. Halamannya cukup luas, dibuat taman 
asri yang indah dipandang.’ 
 

Kutipan di atas menunjukkan tentang tempat yang dijadikan 

berselingkuh antara Kadri dan Wijayani. Wijayani dalam merayu 

Carik Kadri dengan membawanya ke Hotel Putih untuk dapat lebih 

leluasa memikat hatinya. 

“O inggih, ingkang celak restoran lan diskotik.” 
(Sirah!, 2001: 55) 
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‘O iya, yang dekat dengan restoran dan diskotik’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tentang tempat-tempat yang 

berada di Hotel Putih. Di antaranya adalah diskotik dan restoran. 

Carik kadri dan Wijayani pun tidak lupa mengunjungi tempat 

tersebut. 

 “Saka sawatara warung sing jejer-jejer, Joyo 
Dengkek njujug kang sisih wetan kecamatan.” 
(Sirah!, 2001: 86) 
 
‘Dari warung yang berjejer, Joyo Dengkek 
menghampiri dekat dengan timur kecamatan’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tempat warung yang 

disambangi oleh Joyo Dengkek, ketika hendak mengikuti ujian 

persamaan, guna mendapatkan ijazah. 

“Ing sangisore wit wringin kang gedhe lan eyup katon  
sepedha motor jejer-jejer kanggo ngojeg.” (Sirah!, 
2001: 89) 
 
‘Di bawah pohon yang besar dan rinang terlihat 
sepeda motor berjejer untuk mengojek’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tempat mangkalnya para tukang 

ojek. Bersama dengan groupnya, mereka bermarkas di bawah pohon 

beringin. Joyo Dengkek pun menyambangi mereka untuk 

mengantarkan ke tempat Mbah Kenci. 

 “Kula Klaras. Gubug kula celak dalemipun Mbah 
Kenci.” (Sirah!, 2001: 98) 
 
‘Saya Klaras. Rumah saya dekat dengan rumah Mbah 
Kenci’. 
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Kutipan di atas menunjukkan rumah Klaras. Ia adalah 

pembantu Mbah kenci yang mengurusi para tamunya. 

 “Apa Klaras ora kandha nek rembulan wutuh ra 
nampa tau marga aku kudu semedi ing sangar 
pamujan?” (Sirah!, 2001: 109) 
 
‘Apa Klaras tidak meneritakan kepadamu kalau 
rembulan utuh aku tidak menerima tamu karena aku 
harus semedi di sanggar pamujan’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tempat yang bernama Sanggar 

pemujaan, yaitu tempat yang dijadikan untuk bersemedi oleh Mbah 

Kenci. 

“Nek ngono sesuk bengi ndhundhuk kuburan.” 
(Sirah!, 2001: 129) 
 
‘Jika seperti itu besok malam menggali kuburan’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tempat di mana Joyo Dengkek 

hendak mencari kepala mayat. Tempat itu tidak lain adalah di 

kuburan. Dengan demikian, dari beberapa uraian di atas dapat 

disimpulakn mengenai tempat yang disajikan dalam cerita ini 

meliputi, desa Jati Dhoyong, gunung Srumbung, kuburan, di bawah 

pohon, rumah Mbah Kenci, rumah Klaras, jalan. 

 
2) Latar waktu 

Latar waktu yang digunakan dalam novel Sirah ! karya Ay. 

Suharyono merujuk pada waktu seperti pagi, siang, malam, bulan, 

dan tahun. 
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 “Wis patanguluh dina kepungkur Lurah Projo 
Narpodo seda.” (Sirah!, 2001: 29) 
 
‘Sudah Empat puluh hari lalu Lurah Narpojo 
meninggal’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan keteranagan waktu Empat puluh 

hari. Waktu itu adalah waktu di mana kepala desa Jati Dhoyong 

meninggal. 

“Surup nggremet. Srengenge wis wiwit mau olehe 
angslup mengulon njalari ing pojok kana katuwuhan 
warna semburat abang.” (Sirah!, 2001: 30) 
 
‘Sinar matahari tenggelam sudah dari tadi, terbenam 
ke barat membuat dipojok sana tumbuh warna 
merah’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tentang waktu sore. Di tandai 

dengan kata surup yang bermakna redup. Suasana sore membuat 

semburat warna merah yang timbul di ujung langit. 

“Nganti sawijing dina, wayahe isih awan. Sanajan 
srengenge wis rada ngglewang mangulon, 
ewasemono panase isih semelet, jer jarum ja 
nudhukake jam loro.” (Sirah!, 2001: 46) 
 
‘Hingga salah satu hari, di siang hari. Walaupun 
matahari sudah bergeser ke barat, panasnya masih 
panas, dan jarum jam  menunjukkan jam dua’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan tentang suasana siang hari. 

Waktu siang yang ditunjukkan dengan jam Duan siang, 

menggambarkan suasana yang sedang terik. 
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“Suk nek kowe klakon dadi lurah, pendhak tanggal 
limalas Jawa nalikane rembulang bunder aku tak 
nyilih bojomu. (Sirah!, 2001: 118)” 
 
‘Besok jika kamu berhasil menjadi lurah, setiap 
tanggal lima belas Jawa ketika rembulan bulat aku 
akan meminjam istrimu’. 
 

Kutipan di atas menunjukkan waktu yang disyaratkan oleh 

Mbah Kenci kepada Joyo Dengkek untuk memenuhi janji jika 

berhasil menjadi kepala desa.  

 “Dina kuwi mujudake dina pungkasan pedhaptaran 
calon lurah Jati Doyong. Wayahe lagi jam setengah 
pitu esuk.” (Sirah!, 2001: 166) 
 
‘Hari itu mewujudkan hari terakhir pendaftaran 
calon Lurah Jati Doyong. Waktunya saja jam 
setengah tujuh pagi’. 

 
Kesimpulan yang didapat dari latar waktu dalam novel Sirah! 

karya Ay. Suharyono terdapat ketepatan antara waktu yang ada 

dengan kejadian alur cerita. 

3) Latar sosial 

Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup masalah 

dalam lingkup yang cukup, misalnya berupa kebisaaan hidup, adat 

istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir, dan lain-

lain yang tergolong latar spiritual. Disamping itu juga latar sosial 

berhubungan dengan status sosial tokoh yang brsangkutan, misalnya 

rendah, menengah dan atas (Nurgiyantoro, 2010: 233-234) 
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Latar sosial yang diceritakan dalam novel Sirah ! karya Ay. 

Suharyono adalah masyarakat Jawa dengan kelas sosial yang paling 

nampak adalah kelas ekonomi rendah. Untuk mendapat gambaran 

status social dalam cerita ini berikut dipaparkan gambaran tokoh-

tokoh pribadinya. 

a) Joyo Dengkek 

Joyo Dengkek berjuang mendapatkan kedudukan kepala 

desa dengan cara yang tidak jujur karena desakan dari istrinya. 

Semula ia orang yang jujur dan ulet serta tidak berputus asa 

dalam menjalani kehidupan. 

“Pikirane Joyo Dengkek dadi kuwur lan buneg. 
Durung tau sisihane tumindak kaya ngene, anane 
mung nrima ing pandum; pira wae dhuwit sing 
diweehake ditampa kanthi senenging ati lan ngucap 
sukur. Lha kok saiki salin srengat. Apa marga 
ngadhepi urip sing saya abot. Bisa uga, jer dadi 
wong wedok mesthine kangelan anggone ngecakake 
dhuwit sing ora sepiraa. Nanging yen olehe golek 
dalan urip kepenak ndandak neng omahe Mbah 
Dhukun Kenci? Atine kang brontak. Kepriye wae 
nganti tuwa ngene iki durung tau neng dhukun”. 
(Sirah!, 2001: 72) 
 
‘Pikirannya Joyo Dengkek menjadi kabur dan 
bingung. Belum ernah istrinya bertindak seperti itu, 
adanya hanya menerima; berapa saaja uang yang 
diberikan ditampa dengan senang hati dan 
bersyukur. La  kok sekarang bertindak sebaiknya. 
Apa karena menghadapi hidup yang semakin berat. 
Bisa juga, jadi perempuan pastinya kesusahan dalam 
membagi uang yang tidak seberapa. Namun jika  
dalam mencari hidup enak mendadak mendatangi 
Mbah Kenci? Hatinya yang memberontak. 
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Bagaimana saja seperti ini belum pernah pergi ke 
dukun’. 

 
Kegalauan hatinya antara bujukan istrinya untuk minta 

bantuan kepada dukun dengan keinginannya berada dalam jalan 

lurus, berakhir pada pilihan untuk mengikuti istrinya.  

 “Mbokne sawise, taklimbang-limbang apa sing 
tokkandhakake mula bener. Iki pancen sawijiing 
dalan amrh uripe awake dhewe luwih kepenak”. 
(Sirah!, 2001: 73) 
 
‘Ibu, sesudah dipertimbangkan apa yang kamu 
bilang, memang bener. Ini memang salah satu jalan 
hidup sejahtera untuk keluarga kita’. 

 
Kutipan di atas menggambarkan kekalahan Joyo Dengkek 

melawan perang dalam hati dan pikirannya atas pertimbangan 

masa depan anak-anaknya seperti yang telah dijelaskan oleh 

Senik. 

b) Senik 

Senik dengan sifat tamak dan tidak bersyukur, menjadi 

orang yang paling berpengaruh dalam perubahan Joyo Dengkek 

serta perubahan keluarganya yang akhirnya mendapatkan celaan 

dan hinaan dari masyarakatnya. 

“Blaka wae. Aku ki wis jeleh uip mlarat. Saiki 
mangan sesuk ebuh, sesuk mangan sukemben 
embuh. Saben dinane kok gumantung kawelasane 
wong liya. Suwe-suwe isin je.” (Sirah!, 2001: 72) 
 
‘Jujur saja. Aku ini sudah muak hidup sengsara. 
Sekarang makan besok belum tau. Setipa harinya 
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kok hanya bergantung belas kasihan orang lain. 
Lama-lama malu’. 

 
Perilaku Senik dalam melihat usaha suaminya setengah 

akan membawa titik cerah, muncullah sifat-sifat sombong dalam 

hatinya sehingga timbul keinginan untuk berdandan seperti 

pejabat, serta mengikuti kebiasaan tidak baiknya. Salah satunya 

ialah selingkuh. 

3. Sarana Sastra 

a. Judul 

Judul merupakan elemen lapisan luar suatu fiksi. Oleh karena itu, 

ia merupakan elemen yang paling mudah dikenal oleh pemabaca. 

Beranggapan juga bahwa judul seharusnya memebrikan gambaran 

maknasuatu cerita. Judul bisaanya mengacu pada sejumlah elemen 

struktural fiksi cerita lainnya seperti mengacu kepada tema, latar, 

konflik tokoh, simbol cerita, akhir cerita dan sebagianya. 

Judul suatu cerita bisanya memberikan gambaran akan makna 

suatu cerita. Oleh karena itu hubungan judul itu sendiri terhadap 

keseluruhan cerita dapat dideskripsikan sebagi berikut: sebagai 

pembangun cerita, berkaitan dengan teknik penyelesaian, berkaitan 

dengan latar dan waktu, sebagi titik tolak konflik antar pelaku, judul 

sering dinyatakan dalm bentuk kiasan/simbol, judul sering dinyatakn 

dalam wujud pepatah, dan judul merujuk suasana. 

Judul Sirah ! karya Ay. Suharyono berkaitan dengan tokoh cerita. 

Istilah “tokoh” menunjuk  pada orangnya, pelaku cerita. Tokoh cerita 
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dalam novel  ini adalah Joyo Dengkek. Ia diceritakan sebagai seorang 

dari kelas ekonomi bawah di desa Jati Dhoyong yang berusaha 

mengadu nasib dengan mencalonkan diri sebagai calon lurah. Namun 

langkah yang ditempuh tidak dengan jalan yang lurus, melainkan 

dengan bantuan dukun. Senjata yang dijadikan sebagai kekuatannya 

ialah Sirah atau kepala manusia yang telah meninggal dunia. Kepala 

yang dijadikan sebagai kekuatannya harus dengan persyaratan cerdas, 

berwibawa, dan beringas. 

Judul Sirah ! mengandung makna yang sebenarnya adalah 

kekuatan dari Joyo Dengkek untuk mengalahkan lawan dalam 

memperoleh jabatan sebagai Lurah dengan senjata Sirah!. 

 

b. Sudut Pandang 

Menurut Abrams dalam (Nurgiyantoro, 2009:248) sudut 

pandang merupakan cara atau pandangan yang digunakan sebagai 

susana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar dan berbagai peristiwa 

yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. 

Di dalam cerita, pengarang memilih pesan atau hubungan 

dengan setiap peristiwa atau tokoh yang diceritakannya, apakah secara 

emosional pengarang ikut terlibat atau tidak. Posisi yang merupakan 

dasar berpijak untuk melihat peristiwa dalam cerita itulah yang disebut 

sudut pandang (point of view). 
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Di dalam novel Sirah! karya Ay. Suharyono, pengarang 

menggunakan pusat pengisahan persona ketiga mahatahu. Pengarang 

menjadi narator, yaitu seorang yang berada di luar cerita yang 

menampilakan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama atau kata 

ganti ia, dia, dan mereka, serta juga menyebut dengan nama dari tokoh. 

Nama-nama tokoh cerita, khususnya yang utama, kerap atau terus 

menerus disebut, dan sebagai variasi dipergunakan kata ganti 

(Nurgiyantoro, 2009:256 ). 

“ Sepisan maneh Joyo Dengkek nyawang anak bojone 
sing pating glimpung turu nglinteg sajak kepenak. Ana 
rasa trenyuh sing dadakan ngrenggani ati. Saumpama 
bisa mono kepengin rasane kupiya amrih brayate urip 
mulya, nanging kepiye maneh jer kahanan ora 
ngidinake. Rina wengi Joyo Dengkek tansah ndedonga, 
nyuwun marang Gusti Allah, bisaa uwal saka 
kasengsaraan urip.” (Sirah!, 2001: 60) 
 
‘Sekali lagi Joyo Dengkek melihat anak dan istrinya 
yang sedang tidur nyenyak. Ada rasa terharu dadakan 
memenuhi hati. Jika bisa ia ingin rasanya semua 
keluarganya hidup mulya, namu mau gimana lagi karena 
keadaan tidak mengijinkan. Siang malam Joyo Dengkek 
selalu berdoa minta kepada Tuhann Allah agar bisa 
keluar dari kesengsaraan hidup’ 

 
Sudut pandang ini narator mampu menceritakan sesuatu baik 

yang bersifat fisik, dapat diinderakan, maupun yang hanya terjadi dalam 

hati dan pikiran tokoh, bahkan lebih dari seseorang tokoh. Kutipan di 

atas pengarang menggantikan kata ganti dengan nama tokohsehingga 

pada novel Sirah! Menggunakan sudut pandang persona ketiga. 

c. Gaya bahasa 
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Setiap pengarang terutama pengarang yang sudah mapan atau 

yang sudah menemukan bentuk kepengarangannya mempunyai ciri atau 

gaya bercerita yang berbeda dengan pengarangan lain. Hal ini 

disebabkan gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui 

bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis 

(pemakai bahasa). Menurut Keraf,  membedakan gaya bahasa 

berdasarkan langsung tidaknya makna ke dalam dua kelompok: gaya 

bahasa retori dan kiasan (Nurgiyantoro, 2009:298). 

Dalam novel Sirah! Sekolah karya Ay. Suharyono pengarang 

menggunakan pemajasan sebagai teknik pengungkapan bahasa, dimana 

gaya bahasa yang digunakan berdasarkan langsung tidaknya makna, 

yaitu gaya bahasa retoris dan kiasan, juga menggunakan unsur leksikal 

sebagi teknik pengungkapan bahasa yaitu menggunakan bahasa darah 

dan bahasa asing. 

1) Bahasa Retoris 

Gaya bahasa retoris merupakan penyimpangan dari kontruksi 

biasa untuk mencapai efek tertentu. Sedangkan oleh Alternbernd, 

disebut sebagai sarana kepuitisan yang berupa muslihat pikiran. 

Berfungsi untuk menarik perhatian dan pikiran pembaca 

(Nurgiyantoro, 2009:250). Gaya bahasa retoris yang dipergunakan 

dalam novel Sirah! adalah personifikasi. 

Gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa yang 

menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang idak 
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bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. 

Personifikasi merupakan suatu corak khusus dari metafora yang 

mengiaskan benda mati bertindak, berbuat, berbicara seperti manusia 

(Gorys Keraf,  2010:140) 

“Ing njaba angin ngobahake gegodhongan. Lembut. 
Nibakake godhong garing. Nibakake godhong aking”. 
(Sirah!, 2001: 3) 
 
‘Di luar angin menggerakkan daun-daun lembut. 
Menjatuhkan daun kering’. 
 

Kutipan di atas terdapat kata angin menggerakkan daun. 

Kalimat tersebut merupakan kalimat bergaya bahasa personifikasi, 

karena angin digambarkan seolah memiliki sifat manusia yaitu 

menggerakan. 

“Desa jati Dhoyong isih kinemulan kidung tlutur.” 
(Sirah!, 2001: 29) 
 
‘Desa Jati Doyong masih berselimut kidung’. 
 

Kalimat berselimut kidung menggambarkan seolah jati 

Doyong bersifat seprti makhluk, yaitu tertidur dan diselimuti oleh 

mimpi. 

“Sanajan srengenge wis rada ngglewang mangulon, 
ewasemono pananse isih semelet.” (Sirah!, 2001: 46) 
 
‘Surup baru saja bergeser, malamnya belum sempurna, 
jam masih menunjukkan angka setengah tujuh’. 
 

Kutipan di atas menyebutkan matahari bergeser. Bergeser 

merupakan sebuah kata kerja yang menunjukkan aktifitas manusia. 
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2) Bahasa Kiasan 

Menurut Keraf, bahasa kiasan adalah bahasa yang maknanya 

tidak dapat ditafsirkan, sesuai dengan makna kata-kata yang 

membentuknya (Nurgiyantoro, 2009:298). Simile  menyaran pada 

adanya perbandingan yang langsung dan eksplisit dengan 

memeprgunakan penanda keeksplisitan seperti: seperti, bagai, 

bagaimana, sebagai, laksana, mirip, dan sebagainya. 

“Lakune manteb pindha jenderal bintang lima sing 
mentas meneh ceramah marang perwira andhahane.” 
(Sirah!, 2001: 27-28) 
 
‘Langkahnya mantap seperti jenderal bintang lima 
setelah ceramah kepada perwira bawahannya’. 
 

Gaya bahasa simile nampak pada kata pindha ‘seperti’. 

Pengarang melukiskan cara berjalannya Joyo Dengkek seperti cara 

jalannya Jenderal bintang Lima. 

“Wah sisihanku mesthi matawalangen anggone ngenteni 
tekaku.” (Sirah!, 2001: 53) 
 
‘Wah istriku pasti tidak sabar menunggu datangya aku’. 
 

Pengarang menganalogikan ketidak sabaran istri carik Kadri 

dengan mata belalang. Mata belalang jika di amati tidak memiliki 

katup mata, sehingga selalu mendelik. Pengarang dalam 

menyebutkan ketidaksabaran Istri Kardi dengan mata belalang yang 

tengah mendelik. Maksud dari persamaan jenderal bintang lima 

karena ia merupakan sosok yang tegas dalam berjalan, bersikap, 
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tidak loyo dan berwibawa. Kata matawalangen di ambil dari kata 

mata dan walang, mata walang berukuran besar. Sehingga seolah-

olah digambarkan sebagai mata dalam melihatnya selalu melotot. 

3) Bahasa Asing 

Banyak ditemui bahasa asing yang digunakan oleh Ay. 

Suharyono di dalam novel Sirah!. Bahasa atau kata-kata asing yang 

ditemui tersebut dari Bahasa Inggris. 

“… lan sapanunggalane yen perlu tak loby tekan 
provinsi utawa pusat sisan”. (Sirah!, 2001: 6) 
 
“.... dan lainnya jika perlu akan saya loby sampai 
provinsi atau pusat sekalian’. 
 

Kata yang bercetak tebal bermakna ‘tempat menerima tamu’. 

Sebuah tempat yang dihampiri oleh Carik Kadri dan Wijayani pada 

saat ke Hotel. 

“Kuwi jenenge money politic utawa politik uang, 
kamangka genah nek kaya ngono kuwi dilarang.” 
(Sirah!, 2001: 16) 
 
‘itu namanya money politic atau politik uang, sehingga 
jelas jika seperti itu dilarang’. 
 

Kata yang bercetak tebal di atas bermakna ‘politik uang’. Kata 

terebut memiliki makna permainan uang dalam berkampanye.  

“Apa dansa neng njeron kamar wae, perlu slow 
terus?” (Sirah!, 2001: 57) 
 
‘Apa dansa di dalam kamar saja, perlu slow terus.’ 
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Kata yang bercetak tebal di atas memiliki makna ‘pelan’. Pelan 

yang dimaksud pada saat berdansa. 

“Kanggo Dhik Senik takgolekke sanggar sing apik lan 
salon kang bonafid.” (Sirah!, 2001: 224) 
 
‘Untuk Dik Senik saya carikan sanggar yang bagus dan 
salon bonafid’. 
 

Kata yang bercetak tebal ‘bermakna kelas atas’. Kalimat itu 

diungkapkan oleh Widodo ketika memberikan sesuatu kepada Senik. 

“Anggone nganggo make up mung sak madya, 
pupuran tipis-tipis lan lambe ang dibengesi sacukupe.” 
(Sirah!, 2001: 229) 
 
‘Memakai make up hanya seperlunya, bedakan tipis-
tipis dan bibir dimerahi seperlunya’. 
 

Kutipan yang bercetak tebal bermakna alat untuk berdandan 

bagi kaum perempuan. 

 “Tape recorder diwenehake Pak Camat sing metu 
saka pandhelikan.” (Sirah!, 2001: 261) 
 
‘Senik menggunakan baju panjang hitam berwarna 
emas dengan gambar kembang’. 
 

Pengertian dari loby (tempat penerima tamu), money politic 

(politik uang), slow (pelan), bonafid (kelas atas), make up 

(berdandan),Tape recorder (pemutar kaset). 

4. Hubungan antar unsur di dalam cerita 

Pada bab-bab sebelumnya, penelitian unsur-unsur novel dilakukan 

secara terpisah serta  sama. Hal tersebut dilakukan untuk meneliti unsur-
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unsur novel secar lebih detil. Akan tetapi, penelitian unsur-unsur novel 

yang terpisah, harus diikuti dengan penelitian hubungan antar unsur novel, 

karena sesungguhnya unsur-unsur novel tersebut merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dan saling terkait satu sama lain. 

Keterkaitan atau hubungan antar unsur di dalam novel Sirah dibahas 

satu-persatu, yaitu hubungan tema dengan plot, tema dengan tokoh dan 

penokohan. 

a. Hubungan Tema dengan Plot 

Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang hendak 

disampaikan pengarang kepada pembaca. Untuk menyampaikan ide tau 

gagasan, pengarang harus menggunakan sebuah media, yakni 

pengarang harus menciptakan cerita yang terdiri dari berbagai peristiwa 

yang terjalin dalam hubungan sebab-akibat (plot). Adanya peristiwa 

sebab akibat tersebut harus mutlak, supaya certa lebih jelas dan tema 

dapat ditemukan. Sebaliknya untuk menemukan tema dapat dilihat 

melalui konflik-konflik yang menonjol yang termasuk bagian dari plot. 

Tema novel tema mayor pada novel Sirah! Karya Ay. 

Suharyono adalah perjuangan untuk memperoleh jabatan lurah demi 

mengubah kondisi ekonomi keluarga dengan cara yang tidak baik. 

Untuk membawa tema ini, pengarang membuat cerita mengenai 

seorang berkelas ekonomi ke bawah dengan hidup serba pas yang 

berusaha ingin mengubah nasib hidup demi masa depan anaknya 

dengan jalan mengikuti pencalonan bakal kepala desa. Dari hal tersebut 
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muncul masalah-masalah yang membuat cerita terus bergerak di dalam 

novel Sirah! Karya Ay. Suharyono 

Konflik di dalam novel Sirah! Karya Ay. Suharyono bermula 

dari kepatuhan atas nasihat yang diberikan oleh Pak Dukuh dan Pak 

Sudi untuk berpartisipasi mengikuti pencalonan kepala desa di Jati 

Dhoyong. Hal itu ditanggapi serius oleh Joyo Dengkek, namun Senik 

meragukan atas kemampuannya. Untuk itu Senik meminta agar dalam 

aksinya untuk sukses dengan bantuan dari Mbah Kenci sebagai dukun. 

Awalnya ditolak oleh Joyo Dengkek karena hal itu tidak benar, namun 

Senik meyakinkan dengan keadaan dan masa depan yang akan terjadi 

jika hal itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bagi Senik tanpa 

pertolongan Mbah Kenci, Joyo Dengkek akan kalah. Karena memang 

tidak mempunyai modal dan kecerdasan yang memadai. Ide dari Senik 

menimbulkan konflik batin dan sosial dari dalam diri Joyo Dengkek 

hingga akhir cerita. 

Konflik itu terus berlanjut dengan melibatkan banyak orang 

yang dibohongi atas ulahnya. Sampai akhirnya keangkuhan Joyo 

Dengkek karena impiannya terwujud dengan bantuan dukun, justru 

membuat ia terperosok dalam kehinaan dari masyarakat sekitar. Karena 

ia dan Senik mengingkari janji untuk merelakan istrinya tidur bersama 

Mbah Kenci. Namun yang terjadi dengan jabatan dan kekuasaannya 

Joyo Dengkek mengarang cerita dengan menuduh Mbah Kenci telah 

menerima upah darinya. 
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Masalah demi masalah dari bab satu hingga bab terkhir saling 

mendukung dan menciptakan perkembangan plot semakin menarik. 

Sehingga disini penulis berkesimpulan, bahwa tema akan dijabarkan 

dengan indah melalui plot yang terus berkembang. 

b. Hubungan Tema dengan tokoh dan penokohan  

Untuk menyampaikan ide atau gagasan utama , diperlukan 

pembawa gagasan yang berupa pelaku atau tokoh-tokoh cerita. 

Biasanya pembawa gagsan utama adalah tokoh-tokoh utama, sementara 

tokoh lain merupakan tokoh latar yang memperkuat penokohan tokoh 

tama gagasan yang dibawanya. 

Tema pada novel Sirah! Karya Ay. Suharyono yang merupakan 

perjuangan untuk memperoleh jabatan lurah demi mengubah kondisi 

ekonomi keluarga dengan cara yang tidak baik, diuraikan cerita demi 

cerita melalui masalah yang dibawa oleh para tokoh-tokohnya. Joyo 

Dengkek yang meraih posisi lurah dibantu dengan bantuan dukun 

dengan jimat mencari kepala mayat sejulah tiga orang dengan bantuan 

dukungan dari Senik. Perjuangan untuk mendapatkan kepala mayat pun 

melalui beberapa rintangan, cercaan oleh masyarakat pun ia hadapi oleh 

penggambaran tokoh Joyo Dengkek. 

c. Hubungan Tema dengan Latar 

Latar bersifat memberikan aturan permainan terhadap tokoh. 

Latar akan mempengaruhi pilihan tema. Sebaliknya tema yang dipilih 

akan menuntut pemilihan latar yang sesuai yang mampu mendukung. 
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Seperti yang disebut dalam tema novel ini, yaitu perjuangan 

untuk memperoleh jabatan lurah demi mengubah kondisi ekonomi 

keluarga dengan cara yang tidak baik. Terlihat dengan  jelas dari tema 

tersebut, kata “lurah” sudah identik dengan pemimpin masyarakat 

pedesaan. Latar tempat ini adalah pedesaan, di mana masyarakatnya 

beramai-ramai mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan lurah 

tersebut.  

d. Hubungan Plot dengan Tokoh dan Penokohan 

Pada novel Sirah! Karya Ay. Suharyono, hubungan antara plot 

dengan tokoh dan penokohan ini dapat dilihat secara jelas. Niat dan 

tekad untuk mewujudkan semangat dari Pak Dukuh untuk mendaftarkan 

diri menjadi lurah di desanya, menimbulkan protes dari Senik Istrinya, 

hal ini lantas menjadikan joyo Dengkek untuk masuk ke dalam 

kenistaan yang akhiranya menuai protes dari masyarakat. Sikap dan 

perilaku joyo Dengkek beserta Senik ini senantiasa membawa novel 

Sirah! Karya Ay. Suharyono terus mengalami perkembangan plot 

hingga akhir. 

e. Hubungan Plot dengan Latar  

Plot merupakan peristiwa yang mempunyai hubungan sebab-

akibat di dalam cerita, sedangkan latar adalah tempat, saat, dan keadaan 

sosial yang menjadi tempat tokoh melakukan dan dikenai kejadian. 

Novel Sirah! Karya Ay. Suharyono mengambil latar di 

pedesaan, sehingga setiap perkembangan plot yang ada senantiasa tidak 
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jauh dari setting pedesaan. Dalam novel ini misalkan ketika Joyo 

Dengkek harus mencari rumah Mbah Kenci, ia harus menemuinya di 

Gunung Srumbung, kemudian pada saat melaksanakan syarat untuk 

mendapatkan jabatan lurah tersebut Ia dan Senik harus mencari kepala 

mayat di kuburan. Dari latar tersebut, semuanya terjadi di pedesaan. 

f. Hubungan Tokoh dan Penokohan dengan Latar 

Tokoh-tokoh di dalam sebuah cerita memerlukan ruang, saat, 

dan keadaan sosial tempat mereka melakukan atau mengalami sesuatu. 

Ruang, saat, dan keadaan sosial tersebut berpengaruh pula terhadap 

tokoh dan penokohan. 

Tokoh-tokoh dalam novel Sirah! , khususnya tokoh utama, 

adalah pembawa dan pelaku cerita, pembuat, pelaku, dan penderita 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Joyo Dengkek yang hidup di desa 

Jati Doyong dengan pekerjaan serabutan, tergerak hatinya untuk ikut 

mencalonkan diri dalam pemilihan lurah di desa Jati Doyong tersebut. 

Kehidupannya yang tergolong kedalam kelas ekonomi sosial ke bawah 

ini terkenal sebagai warga yang berhubungan baik dengan tetangganya, 

namun setelah mengetahui Joyo Dengkek  akan mendaftarkan diri 

dalam pemilihan lurah menjadikan Senik meminta dirinya untuk 

bekerjasama dibantu dukun, langkah demi langkah terprnuhi, namun 

disebabkan kesombongan Joyo Dengkek yang tiba-tiba berubah itu 

membuat dirinya jatuh kembali ke dalam keterpurukan yaitu dikucilkan 

oleh masyarakat. 
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Latar “waktu” atau “saat”yang berpengaruh terhadap tokoh 

yakni saat Joyo Dengkek menggunakan kepala mayat dalam 

pelaksanaan ujian atauapun dalam pemilihan Lurah membuat Joyo 

Dengkek selalu memenangkan ujian dan pemilihan tersebut. Di lain 

cerita, pada saat Joyo dengkek tidak menepati janjinya kepada Mbah 

Senik mengakibatkan Joyo Dengkek dikucilkan warga. 

Dengan demikian sebenarnya, tokoh-tokoh cerita inilah yang 

dalam menyampaikan cerita-ceritanya terdapat dalam sebuah latar yang 

menjadi  tumpuan dalam menyampaikan konflik dan penyelesaian. 

Sehingga latar sangat berhubungan sekali dengan tokoh dalam cerita. 

g. Hubungan Judul dengan Tema 

Tema sebuah karya sastra selalu berkaitan dengan makna 

kehidupan. Melalui karyanya, pengarang memberikan wacana secara 

umum tersebut dalam hal yang berwujud judul. Sehingga judul bisa 

mewakili isi dari tema yang ada dalam cerita. Judul dari novel ini 

adalah Sirah! Diambil dari syarat  yang diberikan Mbah Kenci kepada 

Joyo Dengkek dalam mewujudkan kursi lurah, yaitu kepala orang yang 

telah meniggal. Sirah! Ini yang membuat alur cerita semakin meningkat 

dan mempengaruhi seluruh cerita untuk berkembang, sehingga terjadi 

hubungan yang saling berkaitan antara judul dan tema. 

h. Hubungan Judul dengan Tokoh dan Penokohan 

Seperti yang telah ditulis di depan, bahwa judul berhubungan 

dengan keseluruhan cerita, salah satunya dapat dideskripsikan dengan 
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tokoh cerita, yang berupa nama tokoh, sikap tokoh, dan watak tokoh. 

Novel Sirah! Karya Ay. Suharyono ini  dideskripsikan dengan tokoh 

cerita dengan menonjolkan sesuatu sikap tokoh. Sikap dan keputusan 

yang diambil Joyo Dengkek dalam menerima motivasi dari Pak Dukuh, 

kemudian menerima tawaran dari Senik untuk berbuat tidak baik 

dengan bantuan dukun. Akhirnya dengan bantuan dukun inilah syarat 

untuk mendapatkan gelar dapat dipenuhi manakala ia dapat menemukan 

dan mengambil kepala mayat dengan syarat tertentu. Dari syarat itu 

kemudian dijadikan judul dalam novel ini Sirah! Yang bermakna 

kepala. Judul inilah yang mempunyai hubungan dengan keseluruhan 

cerita. 

 
5. Pembelajaran Novel Sirah! Karya A.Y Sirah! di Sekolah Menengah 

Atas 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 

1994: 56). Pembelajaran sastra sangat perlu diajarkan di sekolah, karena 

dapat membantu meningkatkan keterampilan berbahasa, meningkatkan 

pengetahuan dan dapat mengembangkan cipta, rasa, dan karsa; 

menunjang pembentukan kepribadian siswa dalam mengapresiasi karya 

sastra; mempertajam perasaan, penalaran, dan daya khayal (imajinasi); 

serta kepekaan terhadap masyarakat dan lingkungan. 
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Dalam pembelajaran sastra di SMA, seorang guru harus memiliki 

wawasan yang luas. Guru harus dapat mengajarkan sastra lebih baik dan 

diharapkan siswa menerima pelajaran dengan baik pula. Guru yang 

memiliki pengetahuan dan wawasan luas diharapkan lebih mantap 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa, yang terkadang 

pertanyaan tersebut di luar materi yang disampaikan. 

Pembelajaran sastra setidak-tidaknya dikaitkan dengan bahan 

pembelajaran. Pemilihan bahan untuk pembelajaran sastra harus 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan siswa. Dalam 

memilih bahan pembelajran sastra yang tepat, harus memperimbangkan 

aspek-aspek, yaitu dari segi bahasa, segi kematangan jiwa atau psikologi 

dan segi latar belakang kebudayaan siswa. 

Seorang guru hendaknya memperhatikan tingkat penguasaan 

bahasa siswa, sehingga dalam penyampaian materi tidak mengalami 

kesulitan. Pada Novel Sirah! karya A.Y. Suharyono, bahasa yang 

digunakan adalah bahasa Jawa. Penggunaan bahasa dalam Novel Sirah! 

karya A.Y. Suharyono dapat meningkatkan pengetahuan siswa dalam 

berbahasa, setidaknya siswa akan berusaha untuk memahami bahasa 

penyair, jaman dahulu. Dari hal tersebut, diharapkan dapat menambah 

ragam bahasa siswa karena bahasa dalam Novel Sirah! karya A.Y. 

Suharyono ini selain menggunakan bahasa Jawa baru, namun juga bahasa 

Jawa Kawi. 
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Pembelajaran Novel Sirah! karya A.Y. Suharyono di sekolah, 

khususnya di SMA hampir sama dengan jenis sastra puisi lainnya seperti 

geguritan yaitu menemukan unsur-unsur pembangun yang terdapat pada 

geguritan. Pembelajaran difokuskan pada struktur fisik. Unsur instrinsik 

membahas mengenai tokoh dan penokohan, latar, alur, gaya bahasa, dan 

tema yang tedapat dalam Novel Sirah! karya A.Y. Suharyono. 

Model pembelajaran novel Sirah! karya A.Y. Suharyono di SMA 

meliputi sebagai berikut. 

a. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan Pembelajaran sastra ialah untuk mengapresiasi. Siswa 

diharapkan dapat melatih kepekaan, menumbuhkan daya cipta serta 

dapat melahirkan pikiran dan perasaan dengan tepat Nadeak (dalam 

Wardani, 2009: 70). Tujuan pembelajaran adalah hal yang harus 

dicapai setelah belajar. Di dalam tujuan pebelajaran terdiri dari 

kompetensi dasar dan indicator pencapaian. 

1) Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar merupakan pengetahuan, ketrampilan 

dan sikap ang minimal harus dikuasai peserta ddik untuk 

menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi 

yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh perincian tersebut perlu 

dilakukan analisis standar kopetensi. Kompetesi dasar dirumuskan 

dalam menggunakan kata kerja oprasional, yaitu kata kerja yang 
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diamati dan diukur  misalnya membandngkan, menghitung, 

menyusun, dan memproduksi (Majid, 2007: 43). 

Kompetensi dasar diperoleh dari standar kompetensi yang 

lebih umum. Standar kompetensi dalam KTSP dalam mata 

pelajaran Bahasa Jawa kelas XI SMA terkait pembahasan apresiasi 

cerpen adalah mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan 

perasaaan secara lisan baik sastra maupun non sastra dengan 

menggunakan ragam unggah ungguh Bahasa Jawa.  

2) Indikator  

Indikator merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang 

dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil 

pembelajaran. Indikator pencapaian hasil belajar dalam silabus 

berfungsi sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya 

perubahan perilaku para peserta didik. Jika serangkaian indikator 

hasil belajar sudah nampak pada peserta didik, maka target 

kompetensi dasar sudah tercapai. Adapun indikator pencapaian 

untuk SMA dalam mata pelajaran Bahasa Jawa kelas XI SMA 

adalah sebagai berikut. 

1) Siswa dapat menentukan nilai yang terkandung dalam 

geguritan dengan benar. Mampu menjelaskan tokoh 

(penokohan) cerkak Sirah! Karya A.Y Sirah! dengan benar. 

2) Mampu menjelaskan latar cerkak Sirah! Karya A.Y Sirah! 

dengan benar. 
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3) Mampu menjelaskan alur cerkak Sirah! Karya A.Y Sirah! 

dengan benar. 

4) Mampu menjelaskan sudut pandang cerkak Sirah! Karya A.Y 

Sirah! dengan benar.  

5) Mampu menjelaskan amanat cerkak Sirah! Karya A.Y Sirah! 

dengan benar. 

6) Mampu menjelaskan tema cerkak Sirah! Karya A.Y Sirah! 

dengan benar. 

b. Materi atau Isi 

Materi yang digunakan dalam pengajaran  apresiasi struktur 

fisik dalam novel Sirah! karya A.Y. Suharyono adalah unsur-unsur 

fisik novel yang meliputi tema, sudut pandang, latar, alur, tokoh dan 

penokohan, dan gaya bahasa.  

c. Metode dan Strategi Pembelajaran 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran apresiasi struktur 

fisik dalam novel Sirah! karya A.Y. Suharyono berupa metode 

ceramah, diskusi, dan penugasan. 

1) Metode ceramah 

Di awal pembelajaran guru memberikan point-point materi 

dari apa yang hendak dibahas. Materi yang dibahas adalah 

berkaitan tentang struktur batin puisi atau cerpen dan juga nilai 

yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Guru menjelaskan 

mengenai cara mengapreasiasi strukutur batin puisi yang meliputi 
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tema, nada dan suasana, perasaan, serta amanat. Dalam metode ini 

guru tidak hanya menyampaikan di awal pembelajaran saja namun 

berada di pertengahan pembelajaran manakala siswa perlu bertanya 

atas kejelasan. Metode ceramah dapat dimanfaatkan oleh guru 

untuk menjelaskan pengalaman ataupun hal yang realistis 

menyangkut materi yang diajarkan, karena guru dapat juga 

bereksplorasi terhadap materi dengan mengaplikasikannya dalam 

kehidupan. 

2) Metode diskusi 

Metode diskusi ini diharapkan menjadi bahan belajar 

bermusyawarah dalam memecahkan masalah bagi siswa. Siswa 

yang aktif harus banyak berinteraksi dengan orang lain yang dapat 

diwujudkan dengan latihan bermusyawarah. Musyawarah akan 

menjadikan siswa menghargai pendapat orang lain, menghilangkan 

sifat egoisme. Selain itu dengan musyarawarah melatih siswa cara 

bersikap ilmiah. Diskusi mencari nilai pendidikan moral, amanat, 

tema, nada dan suasana, serta perasaan membutuhkan sebuah 

pemahaman yang jeli. Siswa dapat mempelajari kehidupan melalui 

struktur fisik dalam cerpen.  

3) Metode penugasan 

Metode penugasan merupakan kelanjutan dari metode 

diskusi. Guru memberikan sejumlah pertanyaan yang lebih 

discovery inquiry terhadap realita dan kaitannya dengan kehidupan. 
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Pertanyaan yang di dalamnya siswa juga diminta untuk 

memberikan solusi untuk memecahkan persoalan yang berkaitan 

dengan realita. 

 

d. Sumber Belajar 

Sumber belajar yang dipakai dalam pembelajaran apresiasi 

struktur batin dan nilai moral dalam cerpen adalah novel Sirah! karya 

A.Y. Suharyono, serta sumber belajar yang ada kaitannya dengan sastra 

dan sumber lainnya yang mendukung misalnya sumber teori 

pengkajian fiksi karangan Nurgiyantoro (2009), kamus Bahasa Jawa 

dan buku penunjang lainnya. 

e. Evaluasi  

Guru memberikan tugas kepada siswa dengan waktu yang 

singkat berupa pertanyaan. 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Jawa  

Waktu  : 2 X 45 menit 

a. Standar Kompetensi 

Mampu mendengarkan dan memahami serta menanggapi 

berbagai ragam wacana lisan sastra berupa cerkak dan cerita 

rakyat. 



180 
 

b. Kompetensi Dasar 

Mendengarkan pembacaan cerkak 

 

 

c. Materi atau Isi 

Cerkak (tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, amanat, dan 

tema) 

d. Indikator pembelajaran 

1) Mampu menjelaskan tokoh (penokohan) cerkak Sirah! Karya 

A.Y Sirah! dengan benar. 

2) Mampu menjelaskan latar cerkak Sirah! Karya A.Y Sirah! 

dengan benar. 

3) Mampu menjelaskan alur cerkak Sirah! Karya A.Y Sirah! 

dengan benar. 

4) Mampu menjelaskan sudut pandang cerkak Sirah! Karya A.Y 

Sirah! dengan benar. 

5) Mampu menjelaskan amanat cerkak Sirah! Karya A.Y Sirah! 

dengan benar. 

6) Mampu menjelaskan tema cerkak Sirah! Karya A.Y Sirah! 

dengan benar. 

e. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

1. Kegiatan Awal : 
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a) Guru membuka pelarajan kepada siswa 

b) Guru mengecek presensi kehadiran siswa 

c) Guru memberikan apersepsi dengan memberikan 

pertanyaan kepada siswa-siswa tentang pelajaran sastra. 

2. Kegiatan Inti 

a) Guru memerintahkan kepada para siswa membuat 

kelompok diskusi 

b) Guru memberikan dan membagikan foto copi cerkak 

kepada setiap kelompok diskusi 

c) Guru memerintahkan kepada setiap kelompok membaca 

cerkak Sirah! Karya A.Y Sirah! untuk mencari 

penokohan, latar, dan alur. 

d) Setiap kelompok mendiskusikan tokoh ,latar, alur dan 

menuliskannya dalam bentuk ringkasan. 

e) Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi 

3. Kegiatan Penutup 

a) Guru menanyakan kesulitan siswa selama proses kegiatan 

belajar mengajar 

b) Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran 

c) Guru bertanya tentang kejelasan siswa 

d) Guru menutup pelajaran dengan salam 

Pertemuan Kedua 
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1. Kegiatan Awal : 

a) Guru membuka pelarajan kepada siswa 

b) Guru mengecek presensi kehadiran siswa 

c) Guru memberikan apersepsi dengan memberikan 

pertanyaan kepada siswa-siswa tentang pelajaran sastra. 

2. Kegiatan Inti 

a) Guru memerintahkan kepada para siswa membuat 

kelompok diskusi 

b) Guru memberikan dan membagikan foto copi cerkak 

kepada setiap kelompok diskusi 

c) Guru memerintahkan kepada setiap kelompok membaca 

cerkak Sirah! Karya A.Y Sirah! untuk mencari sudut 

pandang, amanat, tema. 

d) Setiap kelompok mendiskusikan sudut pandang, amanat, 

tema dan menuliskannya dalam bentuk ringkasan. 

e) Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi 

3. Kegiatan Penutup 

a) Guru menanyakan kesulitan siswa selama proses kegiatan 

belajar mengajar 

b) Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran 

c) Guru bertanya tentang kejelasan siswa 

d) Guru menutup pelajaran dengan salam 
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f. Metode dan Strategi Pembelajaran 

Metode yang akan diterapkan dalam kemungkinan 

pembelajaran di sini adalah metode diskusi. Metode ini 

merupakan cara penyampaian bahan pelajaran di mana guru 

memberi kesempatan kepada murid untuk mengumpulkan 

pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai 

alternatif pemecahan masalah. Metode diskusi ini sangat pas 

dalam pembelajaran sastra, karena di dalam sastra setiap siswa 

dapat menganalisis karya sastra itu berbeda-beda. Mereka 

memberikan penilaian kepada sastra tergantung dari sudut mana 

ia menilai. 

Strategi dalam menentukan unsur-unsur struktural dalam 

karya sastra Sirah! Adalah sebagai berikut: 

1) Membaca dengan baik isi keseluruhan cerkak Sirah! Karya 

Ay. Suharyono 

2) Mencari kata-kata yang sulit cerkak Sirah! Karya Ay. 

Suharyono 

3) Menganalisis unsur-unsur struktur cerkak Sirah! Karya Ay. 

Suharyono 

4) Mendeskripsikan bersama teman-teman mengenai unsur-

unsur struktur cerkak Sirah! Karya Ay. Suharyono 

g. Media dan Sumber Belajar 

1. Media Belajar  
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Menggunakan media power-point dalam penyampaiannya, 

yang berisi mengenai unsur-unsur karya sastra seperti cerkak 

2. Sumber Belajar 

a) Cerkak Sirah! Karya Ay. Suharyono 

b) Buku tentang sastra yang berkaitan dengan struktural 

sastra 

h. Evaluasi 

Guru memberikan tugas kepada siswa berupa pertanyaan: 

1. Sebutkan unsur-unsur dalam karya sastra (cerkak) 

2. Carilah unsur struktur instrinsik dan ekstrinsik dalam cerkak 

Sirah! Ay. Suharyono! 

Purworejo,  25 Juni 2012 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

Guru mata pelajaran 

 

Asri Kartika Dewi Suwarno 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan penyajian dan pembahasan data di atas, dapat penulis 

simpulkan hal-hal berikut :  

1. Struktur pembangun Novel Sirah! karya A.Y. Sirah! meliputi: tema, ialah 

perjuangan untuk memperoleh jabatan lurah demi mengubah kondisi 

ekonomi keluarga dengan cara yang tidak baik. Tokohnya meliputi Joyo 

engkek, Senik, tokoh tambahannnya ialah Mbah Kenci, Carik Kadri, 

Widodo, Rubiyo, Boiman, Wijayani, Ir. Fredy, Purwono, Pak Sekwilda, 

Pak Pranowo, Klaras, Pak Camat, Mbah Marsodik, Projo Narpojo. Alur, 

ialah alur maju (progesif), latar  ialah latar tempat, di rumah, desa Jati 

Dhoyong, SD, SMP, SMU, Jakarta, Kelurahan, dekat pagar, jalan, mobil, 

Hotel Putih, kuburan, Gunung Srumbung, rumah Klaras, Kecamatan, 

Kanwil, rumah Mbah Kenci, di bawah pohon. Latar waktu; seperti pagi, 

siang, malam, bulan, dan tahun.  

2. Gaya Bahasa meliputi gaya retoris bahasa metafora, personifikasi. Gaya 

bahasa kiasan meliputi simile, dan terdapat beberapa istilah asing. Sudut 

pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. 

3. Penerapan pembelajaran di SMA dengan menggunakan model diskusi. 
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B. Saran 

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan skripsi ini dapat menjadi 

panduan dalam mengkaji struktural yang lebih beragam lagi. Bagi pembaca 

sastra agar lebih mencermati lebih dalam lagi ketika memahami sebuah cerita. 

Saran bagi guru diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu media 

pengajaran struktural khususnya di SMA. Adapun bagi siswa diharapkan 

dapat dijadikan sebagai contoh analisis struktural yang terdapat dalam cerkak 

ataupun novel. 
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BIOGRAFI PENGARANG 

 

A. Y. Suharyono lahir di Yogyakarta, 28 juli 1952. Pengarang Jawa yang 

produktif menuis cerita pendek dan cerita bersambung. Beliau juga menjadi 

pengurus sanggar sastra Jawa di Yogyakarta. Selain menulis menggunakan bahasa 

Jawa, beliau juga menulis menggunakan bahasa Indonesia. Novelnya sudah 

banyak diterbitkan di Surabaya dan Yogyakarta. Tulisanya berupa cerita pendek 

dan cerita bersambung selalu digunakan dalam majalah Jayabaya, Panjebar 

Semangat, Jaka Lodang, Pagagan, Mekar Sari, Praba, dan lain-lain. 

Penulis yang juga menjadi pemimpin redaksi majalah Pagagan ini pernah 

bergabung di Persada Study Club pemimpin Umbu Randu Paranggi. Beliau tidak 

pernah putus asa dalam memimpin kegiatan sastra setiap sanggar. Selain itu beliau 

juga bekerja di lembaga Indonesia Prancis. 
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xv 
 

 
SINOPSIS NOVEL SIRAH! 

KARYA A. Y. SUHARYONO 

Novel ini berkisah tentang perjuangan seorang Joyo Dengkek dengan kelas 

ekonomi rendah di desa Jati Doyong dalam mendapatkan jabatan lurah. Ia 

bersama Senik istrinya hidup serba pas dan apa adanya, dengan pekerjaan apa saja 

seperti membuat pagar, wc, dan lain-lain. Pada suatu ketika desa jati Doyong 

mempunyai hajat yang pertama kali untuk mengadakan pesta demokrasi 

menentukan lurah di desa tersebut. Joyo Dengkek tidak luput dalam acara 

tersebut, ia diberikan semangat oleh pak Dukuh untuk ikut serta mendaftar meski 

kemampuannya pas-pasan. Dari motivasi dan wejangan yang diberikan oleh Pak 

dukuh membuat Joyo Dengkek memberanikan diri ikut serta, namun hal itu 

dihalangi oleh Senik istrinya, ia menyuruh Joyo Dengkek untuk meminta bantuan 

dari dukun yang bernama Mbah Kenci agar usahanya tidak sia-sia. Dari 

permintaan istrinya tersebut menimbulkan konflik batin dalam diri Joyo Dengkek 

untuk memilih jalan kebenaran atau jalan yang tidak benar. Akhirnya Joyo 

Dengkek pun mengikuti istrinya untuk meminta Mbah Kenci membantunya. 

Ketika ia telah bertemu dan mengutarakan maksudnya, Mbah Kenci meminta 

Joyo Dengkek untuk mencari 3kepala mayat untuk melangsungkan aksinya, 

disamping Mbah Kenci meminta syarat kepada Joyo Dengkek apabila ia berhasil 

dalam meraih jabatan lurah, ia meminta Istri Joyo Dengkek menemani tidur setiap 

malam tanggal 15. Hal itu dipenuhi oleh Joyo Dengkek dengan perasaan senang 

dan tidak mempedulikan. Hari demi hari dalam melewati ujian seleksi lurah terus 
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xvi 
 

bergulir, Joyo Dengkek berhasil lolos dalam ujian tersebut hingga hari pemilihan 

lurah tiba, ia pun lolos berkat kepala mayat itu. Di samping itu, usaha Joyo 

Dengkek itu, tim sukses dari Joyo Dengkek senantiasa melalukan cara bagaimana 

caranya agar Joyo Dengkek mundur dalam pencalonan lurah, hingga terjadi 

perselingkuhan Senik oleh Widodo. Hal itu dilakukan untuk membujuk Senik 

agar mau mengatakan kepada suaminya agar mundur dari pencalonan lurah itu. 

Semuanya sia-sia Joyo Dengkek tetap maju hingga menang. Pada akhirnya Joyo 

Dengkek dengan predikat baru yang disandangnya, mengubah dirinya mendadak 

sombong, ia pun tidak mau menepati janji kepada Mbah Kenci untuk merelakan 

istrinya tidur bersamanya. Akibat dari pengingkaran janji itu Mbah Kenci 

membeberkan kecurangan Joyo Dengkek terhadap warga Jati Doyong 
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