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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sastra selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Di Prancis

sendiri, sastra awalnya disebut dengan istilah belle-lettre yang kemudian pada

abad ke XVIII berubah menjadi littérature yang berarti teks-teks yang memiliki

unsur keindahan. Hal tersebut berhubungan dengan masa di mana pada waktu itu

penulis bisa menjual tulisan atau karyanya, sehingga mereka mencari nafkah

dengan menulis. Mereka tidak lagi menggantungkan hidup pada pelindung seni

(Schmitt et Viala, 1982: 16).

Secara umum terdapat tiga jenis karya sastra, yaitu puisi, prosa dan drama.

Roman atau fiksi merupakan salah satu contoh karya sastra yang termasuk dalam

jenis prosa atau naratif. Meskipun roman merupakan karya fiksi, namun pada

dasarnya roman menyajikan cerita-cerita yang merupakan gambaran kehidupan

manusia di dalamnya. Sehubungan dengan hal itu, Nurgiyantoro (2013: 3)

menjelaskan fiksi sebagai prosa naratif yang imajinatif, namun biasanya masuk

akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan-hubungan

antarmanusia.

Selain itu, Nurgiyantoro (2013: 4) menjelaskan bahwa betapapun saratnya

pengalaman dan permasalahan kehidupan yang ditawarkan, sebuah karya fiksi

haruslah tetap merupakan cerita yang menarik, tetap merupakan bangun struktur

yang koheren, dan tetap mempunyai tujuan estetik. Oleh karena itu, seberat
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apapun masalah yang diangkat dalam cerita, sebuah karya fiksi tetap harus

menarik.

Lingkungan tempat pengarang tinggal mempunyai pengaruh terhadap

karya yang dihasilkan sehingga roman atau karya sastra mencerminkan kehidupan

suatu masyarakat. Dengan demikian, dengan membaca karya sastra atau roman,

pembaca dapat mengetahui kebudayaan suatu bangsa dan kehidupan sosial

masyarakatnya.

Roman Lignes de faille merupakan roman yang menggambarkan tentang

kehidupan masyarakat dan termasuk dalam jenis cerita nyata (le récit réaliste),

karena sebagian besar objek yang diceritakan seperti keterangan tempat, waktu,

dan sosial adalah gambaran dari kenyataan (Peyroutet, 2001: 12). Melalui roman

ini, Nancy Huston mencoba menyingkap peristiwa di balik perang dunia kedua, di

mana terjadi penculikan besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Nazi Jerman

terhadap negara-negara yang saat itu dikuasai Jerman, seperti Polandia, Ukraina,

dan negara-negara Baltik (Huston, 2006: 483).

Roman ini pernah diangkat dalam sebuah pertunjukkan teater oleh Teater

Nasional Strasbourg dengan Catherine Marnas sebagai sutradaranya

(http://www.theatredurondpoint.fr/saison/fiche_spectacle.cfm/183774-lignes-de-

faille.html). Roman ini telah mendapatkan Prix Femina dan Prix Roman France

Télévisions pada tahun 2006 (http://www.premiere.fr/Star/Nancy-HUSTON-

80848).

Roman karya Nancy Huston ini terdiri dari empat bab. Masing-masing bab

mempunyai latar dan tokoh yang berbeda, namun saling berkaitan karena keempat
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tokoh dalam setiap bab merupakan satu garis keturunan yang sama. Selain itu,

keempat tokoh dalam masing-masing bab digambarkan sebagai anak berumur

enam tahun.

Roman Lignes de faille bercerita mengenai penyingkapan rahasia masa

lalu tokoh Kristina yang merupakan korban politik Lebensborn Nazi. Tokoh

utama dalam roman ini, yaitu Sadie, akhirnya tahu bahwa Krisina, ibunya, adalah

korban penculikan Nazi Jerman saat perang dunia kedua karena termasuk dalam

program Lebensborn (fontaine de vie). Sadie akhirnya mencari tahu mengapa

ibunya menjadi korban politk Lebensborn Nazi. Dengan menggunakan alur

regresif (flashback), penulis mengajak pembaca menjelajahi waktu dari zaman

George Bush sampai Adolf Hitler.

Lignes de faille merupakan salah satu karya terbaik dari Nancy Huston.

Selain Lignes de faille, karyanya yang lain yaitu Instruments des ténèbres

mendapatkan Prix Goncourt des lycéens dan Prix du Livre Inter pada tahun 1996,

kemudian pada tahun 1998 karyanya yang berjudul L’Empreinte de l’ange

mendapatkan Grand Prix des Lectrices de Elle (http://www.bm-

limoges.fr/espace-auteur/huston/auteur-biographie.php). Ada kurang lebih 13

roman yang sudah dia tulis. Selain menulis roman dia juga menulis buku anak-

anak dan juga essai (Huston, 2006: 2).

Penulis kelahiran Calgary, Canada, 16 September 1953 ini adalah penulis

terkenal di Prancis. Nancy pindah ke Paris pada awal tahun 1970, saat berumur 20

tahun, setelah menyelesaikan sekolahnya di New York. Nancy menjadi murid

Roland Barthes di École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) dan
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memulai karirnya saat dia menulis essai untuk MLF dan mempublikasikan roman

pertamanya pada tahun 1981 yang berjudul Les Variations Goldberg.

Nancy Huston telah ditinggalkan oleh ibunya sejak berumur enam tahun

sehingga dia sangat merindukan kasih sayang seorang ibu. Kerinduan akan kasih

sayang dari seorang ibu tersebut juga dirasakan oleh anak-anak korban penculikan

Nazi yang telah dipisahkan dari ibu mereka secara paksa. Melalui tokoh utama

dalam roman ini, pengarang ingin menyampaikan kerinduannya akan sosok ibu

kandungnya. Maka dari itu, pandangan dunia pengarang dalam roman ini perlu

diungkap.

Penelitian ini menggunakan analisis Struktural Genetik dari Lucien

Goldmann, yaitu penelitian terhadap karya sastra yang bermula dan berakhir pada

teks sastra yang mempertimbangkan masalah koherensi struktural sehingga untuk

mengetahui pandangan dunia pengarang dalam roman Lignes de faille karya

Nancy Huston, yang perlu diperhatikan adalah koherensi data yang diperoleh

dalam karya sastra yaitu unsur-unsur intrinsik roman seperti alur, penokohan,

latar, dan tema dengan referensi mengenai situasi politik, sosial dan budaya

masyarakat yang diangkat dalam roman tersebut. Maka dari itu unsur intrinsik

roman ini perlu dianalisis sehingga data yang diperoleh dari unsur intrinsik

tersebut dapat dicocokkan dengan teks lain atau referensi yang mendukung.

Hal tersebut dikarenakan permasalahan atau peristiwa yang terdapat dalam

roman ini didasarkan pada hubungan pengarang dengan karyanya dan roman ini

merupakan cermin dari kenyataan. Politik Lebensborn yang diciptakan oleh Nazi

memang benar ada pada saat perang dunia kedua. Hal itu dapat dibuktikan dengan



5

masih banyaknya saksi hidup pada saat ini yang mengalami sendiri peristiwa

tersebut dan menjadi korban politik Lebensborn. Seperti yang diungkapkan oleh

Thiolay dalam bukunya yang berjudul Lebensborn : la fabrique des enfants

parfaits, mengatakan bahwa Erwin, Gisèle, Walter, Christiane yang saat ini telah

berumur hampir 70 tahun adalah orang-orang yang terlahir di kamp SS

(Schutzstaffel) yaitu tentara perlindungan Nazi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut, masalah-masalah

yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana wujud unsur-unsur intrinsik (plot/alur, penokohan, latar, dan tema)

roman Lignes de faille karya Nancy Huston?

2. Bagaimana keterkaitan antarunsur intrinsik roman Lignes de faille karya Nancy

Huston?

3. Bagaimana pandangan dunia pengarang (vision du monde) dalam roman Lignes

de faille karya Nancy Huston?

4. Apakah dalam roman Lignes de faille juga menggambarkan kehidupan pribadi

pengarang?

5. Apakah keadaan sosial politik yang terdapat dalam roman Lignes de faille

karya Nancy Huston mewakili keadaan nyata sosial politik pada masa itu?
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C. Batasan Masalah

Dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul, supaya

penelitian ini dapat lebih fokus dan sesuai dengan judul penelitian dilakukan

pembatasan masalah, sehingga masalah-masalah yang dibahas sebagai berikut.

1. Wujud unsur-unsur intrinsik (alur/plot, penokohan, latar, dan tema) roman

Lignes de faille karya Nancy Huston.

2. Keterkaitan antarunsur intrinsik roman Lignes de faille karya Nancy Huston.

3. Pandangan dunia pengarang (vision du monde) dalam roman Lignes de faille

karya Nancy Huston.

D. Rumusan Masalah

Setelah menentukan batasan masalah penelitian, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana wujud unsur-unsur intrinsik (alur/plot, penokohan, latar, dan tema)

roman Lignes de faille karya Nancy Huston?

2. Bagaimana keterkaitan antarunsur intrinsik roman Lignes de faille karya Nancy

Huston?

3. Bagaimana pandangan dunia pengarang (vision du monde) dalam roman Lignes

de faille karya Nancy Huston?
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E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, tujuan dilakukannya

penelitian ini sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan wujud unsur-unsur intrinsik (alur/plot, penokohan, latar, dan

tema) roman Lignes de faille karya Nancy Huston.

2. Mendeskripsikan keterkaitan antarunsur intrinsik roman Lignes de faille karya

Nancy Huston.

3. Mendeskripsikan pandangan dunia pengarang (vision du monde) dalam roman

Lignes de faille karya Nancy Huston.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis

maupun praktis.

1. Manfaat teoretis :

a. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori sebelumnya mengenai

struktural genetik yang dipakai dalam menganalisis karya sastra pada

penelitian ini.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi penelitian sastra

sejenis.

2. Manfaat praktis :

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang dunia sastra dan

peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau.
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b. Kutipan-kutipan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi

bahan atau materi pembelajaran bahasa Prancis di sekolah.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan karya

sastra Prancis, terutama karya-karya Nancy Huston.
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Roman sebagai Karya Sastra

Menurut Schmitt & Viala (1982:215) roman merupakan jenis naratif yang

panjang dalam bentuk prosa yang ditulis dalam bahasa roman (bahasa Prancis).

Roman bercerita tentang semua jenis subjek penceritaan seperti petualangan,

cinta, detektif, ilmiah, khayalan, kenyataan, dan sebagainya.

Robert (1993:2.237) menjelaskan roman sebagai “Œuvre d’imagination en

prose, assez longue, qui présente et fait vivre dans un milieu des personnages

donnés comme réels, fait connaître leur psychologie, leur destin, leurs aventures”.

Roman merupakan karya imajinasi dalam bentuk prosa, cukup panjang, yang

menceritakan dan menghidupkan para tokoh secara nyata di suatu tempat,

memperkenalkan psikologi, tujuan, dan petualangan-petualangan mereka.

Definisi tersebut senada dengan definisi roman dalam Dictionnaire de

Français Larousse (1997:376) yang berbunyi :“Œuvre d’imagination en prose

dont l’intérêt réside dans la narration d’aventures, l’étude de mœurs ou de

caractères, l’analyse de sentiments ou de passions”. Karya imajinasi dalam

bentuk prosa yang daya tariknyaterletak padacerita petualangan, pelajaran tentang

kesusilaan atau karakter, uraian perasaan atau keinginan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa roman merupakan teks naratif

berbentuk prosa dan ditulis dalam bahasa roman, yang bercerita tentang

petualangan, cinta, detektif, dan sebagainya.
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B. Unsur Intrinsik dalam Karya Sastra

Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun sebuah karya sastra. Stanton

(via Nurgiyantoro, 2013: 31) menjelaskan bahwa unsur pembangun karya sastra

dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu fakta, tema, dan sarana pengucapan. Fakta

terdiri dari alur, tokoh, dan latar. Ketiganya dipandang sebagai satu kesatuan

dalam keseluruhan cerita. Tema merupakan gagasan atau ide yang mendasari

cerita. Adapun sarana pengucapan meliputi sudut pandang penceritaan, gaya

bahasa, simbol, dan sebagainya.

Teeuw (2013:118) menjelaskan bahwa dalam studi karya sastra harus

dimulai dengan analisis struktur. Analisis struktural karya sastra merupakan

langkah awal dalam menganalisis sebuah karya sastra karena analisis struktural

bertujuan untuk mencari makna yang terkandung dalam sebuah karya sastra.

Selain itu, Goldmann (via Teeuw, 2013:118) menjelaskan setiap karya sastra yang

penting memiliki struktur yang bersifat otonom yang harus digali secara cermat.

Barthes (1981:11) mengemukakan bahwa “Pour mener une analyse

structurale, il faut donc d’abbord distinguer plusieurs instances de descriptions et

placer ces instances dans une perspective hiérarchique (intégratoire).” Untuk

menuju pada sebuah analisis struktural, pertama-tama harus membedakan

beberapa unsur dengan mendeskripsikandan menempatkan unsur-unsur tersebut

dalam sebuah perspektif hierarki (hubungan integral). Oleh sebab itu untuk

memahami unsur-unsur yang membangun sebuah roman, perlu dilakukan analisis

struktural.
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Analisis struktural merupakan sebuah pendekatan dalam bidang sastra

yang menekankan pada kajian hubungan antarunsur pembangun sebuah karya

sastra yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan

mendeskripsikan fungsi dan hubungan antarunsur intrinsik karya sastra yang

diteliti. Unsur alur, tokoh, dan latar dalam karya sastra merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisah yang diikat oleh tema. Keempat unsur tersebut merupakan

unsur pokok dalam sebuah karya sastra sehingga dalam penelitian ini unsur-unsur

intrinsik yang akan dikaji adalah alur, penokohan,latar, dan tema.

1. Alur

Rangkaian semantik dibagi kedalam beberapa segmen atau sekuen.

Seluruh bagian dari pernyataan yang membangun sebuah satuan makna disebut

sekuen. Dalam bidang linguistik, sebuah sintagma maupun sebuah kalimat

merupakan sekuen, tetapi sekuen dalam teks lebih kompleks. Untuk menentukan

batasan mengenai sekuen-sekuen yang kompleks tersebut, Schmitt & viala

(1982:27) memberikan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Sekuen harus terpusat pada satu fokus perhatian yang sama (fokalisasi); yang

diamati adalah objek yang tunggal dan sama (peristiwa yang sama, tokoh yang

sama, ide yang sama, buah pikiran yang sama).

b. Sekuen harus membentuk suatu koherensi dalam ruang danwaktu:

menggambarkan sebuah tempat yang sama atau waktu yang sama, atau

menyatukan beberapa tempat dan waktu dalam satu fase: sebuah periode

kehidupan seorang tokoh, sebuah rangkaian contoh-contoh dan bukti-bukti

untuk mendukung ide yang sama, dan sebagainya.
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Schmitt & viala (1982: 63) mengungkapkan bahwa “La façon dont les

personnages organisent leurs actes en vue d’emporterl’enjeu, la façon dont les

faits s’enchaînent à partir de là, forment l’intrigue du récit”. Cara dimana para

tokoh diatur dalam aksi-aksi mereka sehingga membawanya ke dalam tahapan-

tahapan cerita, cara di mana peristiwa saling berhubungan dari awal sampai akhir,

membentuksebuah alur cerita. Maka dari itu alur pasti memiliki urutan-urutan

waktu, meskipun urutan-urutan waktu tersebut tidak selalu dipaparkan secara

runtut atau kronologis. Selain itu, Schmitt & Viala (1982: 63) menjelaskan

definisi sekuen sebagai berikut:

“Une séquence est, d’une façon générale, un segment de texte qui forme
un tout cohérent autour d’un même centre d’intérêt. Une séquence
narrative correspond à une série de faits représentant une étape dans
l’évolution de l’action.”

“Secara umum, sekuen merupakan unsur atau bagian dari teks yang
membangun sebuah hubungan yang koheren atau saling berkaitan pada
satu pusat perhatian. Sekuen narasi adalah rangkaian peristiwa yang
menunjukkan tahapan-tahapan perkembangan dalam cerita.”

Barthes (1981:15) menjelaskan bahwa sekuen dalam cerita mempunyai

dua fungsi, yaitu fungsi utama (fonction cardinal) dan fungsi katalisator (fonction

catalyse). Fungsi utama (fonction cardinal) bersifat kronologis dan berurutan serta

mempunyai hubungan kausalitas (conséquente), berguna untuk mengarahkan

jalannya cerita sedangkan fungsi katalisator (fonction catalyse) merupakan

peristiwa-peristiwa yang bersifat kronologis namun tidak mempunyai hubungan

kausalitas dengan peristiwa sebelumnya. Fungsi katalisator ini berguna untuk

mempercepat, memperlambat, menjalankan kembali cerita, dan terkadang

merubah arah fungsi utama.
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Todorov (via J.M. Adam, 1985:57) menjelaskan bahwa penerapan alur

pada sebuah cerita yang ideal dimulai dengan situasi stabil, kemudian muncul

suatu kekuatan yang menghambat dan menimbulkan ketidakseimbangan. Keadaan

yang seimbang akan ditemukan lagi pada akhir cerita namun tidak sama dengan

keseimbangan pada awal cerita. Paul Larivaille (viaJ.M. Adam, 1985:58)

menggambarkan tahapan alur melalui tabel penahapan alur sebagai berikut.

Tabel 1:Tahapan Alur menurut Paul Larivaille (via Adam, 1985:58)

I

AVANT
État initial
Équilibre

1

II

PENDANT
Transformation (agie ou subie)

Processus dynamique

III

APRÈS
État final
Équilibre

5
2

Provocation
(détonateur)

(déclencheur)

3
Action

4
Sanction

(conséquence)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat tiga tahapan alur dalam

sebuah cerita, yaitu tahap I (Avant), tahap II (Pendant), dan tahap III (Après).

Berikut ini penjelasan dari tahapan alur tersebut.

1) Tahap I (Avant)

Tahap ini merupakan état initial atau situasi awal di mana keadaan masih

seimbang karena konflik belum mulai bermunculan. Pada tahap inilah keinginan

dari destinateur untuk mendapatkan objek dimunculkan.

2) Tahap II (Pendant)

Pada tahap ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu provocation (tahap

pemunculan konflik), action (klimaks), dan sanction (peleraian). Selama konflik
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mulai bermunculan (provocation) pergerakan cerita menjadi dinamis hingga

mencapai klimaks dimana reaksi-reaksi atau tindakan atas munculnya pemicu

konflik terjadi(action). Setelah itu, muncul konsekuensi (sanction) dari klimaks

(action). Pada tahap ini konflik mulai mereda.

3) Tahap III (Après)

Pada tahap ini konflik yang muncul telah hilang atau selesai. Tahapan ini

merupakan situasi baru yang seimbang, meskipun keseimbangan tersebut tidaklah

sama dengan keseimbangan pada situasi awal karena terdapat akibat yang muncul

dari konflik tersebut.

Setiap cerita pasti memiliki tahapan-tahapan alur yang bisa

diidentifikasikan melalui tabel panahapan alur seperti di atas. Cerita dimulai dari

tahap avant (sebelum) sampai après (sesudah). Pada tahap pendant (selama)

terbagi dalam tiga tahapan yaitu provocation, action, dan sanction. Pada tahap

provocation, konflik mulai bermunculan. Konflik akan semakin meruncing dan

mencapai klimaks pada tahap action. Kemudian pada tahap sanction, masalah

mulai mereda dan menuju tahap État final yang merupakan akhir dari cerita.

Peyroutet (2001:8) menjelaskan bahwa untuk mengakhiri suatu cerita

terdapat berbagai keadaan yaitu:

a. Fin à la situation de départ (akhir cerita yang kembali pada situasi semula);

b. Fin heureuse (cerita yang berakhir bahagia);

c. Fin comique (akhir cerita yang lucu);

d. Fin tragique sans espoir (akhir cerita yang tragis tanpa harapan);

e. Fin tragique mais espoir (akhir cerita tragis namun masih ada harapan);



15

f. Suite possible (akhir cerita yang berkelanjutan);

g. Fin réflexive (akhir cerita yang ditutup oleh narator dengan pengambilan

hikmah seperti nilai moral, pelajaran, dan nilai filosofi yang terkandung dalam

karya tersebut).

Selain dengan tahapan alur menurut Paul Larivaille, alur sebuah cerita

juga dapat tergambar melalui skema pergerakan aktan yang disebut force

agissante. Untuk menganalisis unsur-unsur yang membentuk kedinamisan suatu

cerita diperlukan penafsiran aktan. Force agissante sendiri terdiri dari le

destinateur, le destinataire, le sujet, l’objet, l’adjuvant,l’opposant. Keenam aktan

tersebut saling berhubungan dan mempunyai fungsi tetap dalam cerita. Fungsi

aktan-aktan tersebut adalah sebagai berikut.

a) Le destinateur (pengirim), yang memberi (sebuah objek, sebuah perintah),

yang menyebabkan (apabila objek atau perintah diterima) atau menghambat

(apabila objek atau perintah ditolak) pergerakan cerita;

b) Le destinataire (penerima) berfungsi untuk menerima objek atau perintah;

c) Le sujet (subjek), yang menginginkan, membidik, mengejar sebuah benda,

harta, atau seseorang;

d) L’objet (objek), sesuatu yang diinginkan atau dicari subjek;

e) L’adjuvant (pendukung), berfungsi membantu subjek dalam mencari objek;

f) L’opposant (penghalang) berfungsi menghalangi subjek dalam mencari objek

(Schmitt & Viala, 1982:73).
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Gambar 1:Skema Force Agissante

Dari skema force agissante di atas dapat dijelaskan bahwa le destinateur

(pengirim) merupakan penggerak cerita yang membuat le sujet (subjek) mengejar

dan mendapatkan l’objet (objek). Dalam mengejar l’objet, le sujet dibantu oleh

l’adjuvant (pendukung) tetapi dihalangi oleh l’opposant (penghalang).

2. Penokohan

Schmitt & Viala (1982: 69-71) menjelaskan bahwa unsur-unsur

pembentuk penokohan adalah le portrait dan les personnages en actes. Le portrait

merupakan gambaran atau deskripsi tokoh mengenai ciri fisik (les traits

physiques), moral (les traits moraux), dan sosial (les traits sociaux) sedangkan les

personnages en actes adalah pelukisan tokoh mengenai tingah laku atau

pembawaan tokoh sehingga secara tidak langsung dapat diketahui karakter tokoh

tersebut.

Reuter (1991:50) mengatakan bahwa para tokoh mempunyai peranan

mutlak dalam tatanan sejarah. Mereka menentukan tindakan-tindakan, mengalami,

menghubungkan dan memberi makna pada tindakan-tindakan tersebut. Les

DESTINATAIREDESTINATEUR OBJET

SUJET

OPPOSANTSADJUVANTS
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personnages atau para tokoh dalam suatu cerita tidak hanya manusia melainkan

seluruh entitas seperti benda, binatang, perasaan, keadaan, keinginan, keadilan,

kematian, dan sebagainya.

Les personnages adalah les participants atau partisipan dari cerita. Schmitt

& Viala (1982:69) juga menyebut para tokoh sebagai “êtres de papier” (manusia

di atas kertas), artinya mereka digambarkan melalui tanda-tanda yang diberikan

teks kepada mereka. Tanda-tanda tersebutlah yang membentuk karakter atau

pembawaan para tokoh.

Nurgiyantoro (2013:258) membedakan tokoh menjadi tokoh utama dan

tokoh tambahan. Pembedaan tersebut didasarkan pada peran dan pentingnya tokoh

dalam cerita. Tokoh utama (central character) merupakan tokoh yang diutamakan

penceritaannya dalam fiksi, baik sebagai pelaku peristiwa maupun sebagai yang

dikenai peristiwa. Meskipun peranan tokoh tambahan (peripheral character) tidak

terlalu menonjol dalam sebuah cerita, namun kehadiran tokoh tambahan sangat

diperlukan karena dapat mendukung jalannya cerita.

3. Latar

Latar sebagai landas tumpu dalam cerita berfungsi untuk menunjukkan

tempat, waktu, maupun sosial budaya terjadinya peristiwa-peristiwa yang

diangkat dalam cerita. Menurut Reuter (1991:54) pemilihan latar tempat yang

terdapat dalam roman biasanya didasarkan pada cerita pada kenyataan supaya

memberikan kesan bahwa cerita tersebut merupakan lukisan dari kenyataan

sehingga tercipta efek realistis pada cerita.
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Menurut Peyroutet (2001:6), tempat penceritaan bisa berupa tempat yang

eksotis seperti gurun, hutan, dan sebagainya ataupun tempat rekaan seperti pulau

impian dan planet lain. Tempat-tempat tersebut diatur, membuat sistem sehingga

menghasilkan makna. Biasanya, latar tempat dalam cerita tidak hanya satu karena

latar tempat akan berubah seiring dengan perubahan waktu dalam cerita. Tempat-

tempat tersebut dapat menyimbolkan kedudukan atau keinginan dari para tokoh.

Menurut Schmitt & Viala (1982:63-64), latar waktu menyangkut dengan

waktu cerita (waktu fiksi) dan waktu penceritaan (waktu narasi). Waktu cerita

meliputi kejadian-kejadian yang ada dalam cerita dengan referensi yang nyata

maupun fiktif atau rekaan, yang ditunjukkan dengan keterangan waktu seperti

menit, jam, hari, bulan, tahun, sedangkan dalam waktu narasi atau waktu

penceritaan, setiap peristiwa disesuaikan dengan volume teks, latar waktu terlihat

dalam baris, paragraf, atau halaman teks.

4. Tema

Tema merupakan makna yang terkandung dalam cerita.Tema adalah

gagasan abstrak utama yang terdapat dalam sebuah karya sastra atau yang secara

berulang-ulang dimunculkan baik secara eksplisit maupun implisit lewat

pengulangan motif. Tema sendiri merupakan gagasan dasar umum dari sebuah

fiksi. Dalam fiksi biasanya tema disampaikan secara implisit, sehingga

pembacalah yang bertugas menafsirkan tema dari cerita tersebut (Nurgiyantoro,

2013:115).

Menurut Nurgiyantoro (2013:133) terdapat dua macam tema, yaitu tema

mayor (tema pokok) dan tema minor (tema tambahan). Tema mayor merupakan
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makna pokok yang mendasari sebuah cerita. Tema mayor sendiri merupakan

rangkuman dari keseluruhan cerita. Sedangkan tema minor merupakan makna

bagian atau makna tambahan dalam cerita. Makna-makna tambahan tersebut

berfungsi untuk mempertegas keberadaan atau eksistensi tema mayor.

C. Keterkaitan antarunsur Intrinsik Karya Sastra

Sebuah karya sastra mempunyai unsur-unsur pembangun yang saling

berkaitan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut disebut dengan unsur intrinsik

(unsur dalam) karya sastra. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian dari sebuah

karya sastra yang tidak dapat dipisahkan karena mempunyai keterkaitan yang

sangat erat satu sama lain. Tema yang merupakan gagasan dasar umum dari

sebuah karya sastra mengikat unsur-unsur intrinsik yang lain seperti alur,

penokohan, dan latar. Tema dari sebuah cerita dapat ditentukan melalui analisis

alur, tokoh, dan latar.

Nurgiyantoro (2013: 254) menjelaskan fiksi sebagai sebuah keseluruhan

yang utuh dan memiliki ciri artistik. Keutuhan dan keartistikan fiksi terletak pada

keterjalinan yang erat antarberbagai unsur pembangunnya. Dari kutipan tersebut

maka dapat diketahui bahwa setiap unsur karya sastra merupakan bagian dari

karya itu sendiri yang bersama-sama membentuk sebuah totalitas.

Alur merupakan rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh tokoh dan

menimpa tokoh. Tanpa adanya tokoh, alur cerita tidak dapat bergerak. Tokoh dan

tema juga saling berhubungan karena tokoh berperan sebagai pelaku untuk

menyampaikan tema kepada pembaca. Biasanya dalam fiksi, tema disampaikan
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secara implisit sehingga pembaca harus menafsirkan sendiri tema yang di angkat

dalam cerita.

Untuk menafsirkan tema, dapat melalui konflik yang dialami, ditimbulkan,

ataupun ditimpakan kepada tokoh utama. Sehingga penafsiran tema dari sebuah

cerita selalu berangkat dari tokoh. Menurut Nurgiyantoro (2013: 312) latar dengan

penokohan mempunyai hubungan yang erat dan bersifat timbal balik. Sifat-sifat

latar terutama latar spiritual, dalam banyak hal, akan mempengaruhi sifat-sifat

tokoh sehingga dapat dikatakan bahwa karakter tokoh akan dibentuk oleh keadaan

latarnya. Selain itu, latar merupakan pijakan tentang tempat terjadinya peristiwa-

peristiwa yang dialami tokoh.

Pemilihan tema juga akan mempengaruhi latar dari suatu cerita karena

latar dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tema dan yang mendukung tema.

Perbedaan latar baik latar tempat, latar waktu, maupun latar sosial dapat

mempengaruhi jalannya cerita atau alur cerita. Alur sendiri berkaitan dengan

penafsiran tema karena dalam menafsirkan tema, akan banyak memerlukan

informasi dari alur.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur intrinsik karya

sastra saling berkaitan erat satu sama lain. Unsur-unsur intrinsik tersebut

merupakan bagian dari suatu karya sastra atau fiksi yang membangun karya sastra

tersebut.

D. Struktural Genetik Goldmann

Pendekatan penelitian karya sastra dengan metode struktural genetik

dikembangkan oleh Lucien Goldmann yang merupakan seorang filsuf dan
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sosiolog Rumania-Prancis. Goldmann menganggap bahwa karya sastra adalah

sebuah struktur, yang mana struktur tersebut bukanlah sesuatu yang statis,

melainkan merupakan produk dari proses sejarah yang terus berlangsung, proses

strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karya sastra

yang bersangkutan (Faruk, 2013: 56).

Langkah awal dalam menganalisis sebuah karya sastra adalah analisis

struktural pada karya sastra karena struktur tersebut merupakan perwakilan

pandangan dunia pengarang (vision du monde) sebagai wakil dari golongan

masyarakatnya. Menurut Goldmann, individu berbicara mewakili golongannya

sesuai dengan situasi sosial individu tersebut, yang dituangkan dalam karyanya.

Kemudian karya tersebut dapat dianalisis berdasarkan vision du monde

dengan cara membandingkan karya sastra tersebut dengan data-data dan analisis

keadaan masyarakat yang bersangkutan. Artinya, karya sastra dapat dipahami

secara genetik (asal dan terjadinya) dari latar belakang struktur sosial tertentu. Hal

itulah yang menyebabkan teori Goldmann disebut struktural genetik (Teeuw,

2013:119). Goldmann (1064: 338) mengatakan bahwa:

“le structuralisme génétique part de l’hypothèse que tout comportement
humain est un essai de donner une réponse significative à une situation
particulière et tend par cela même à créer un équilibre entre le sujet de
l’action et l’objet sur lequel elle porte, le monde ambiant.”

“Strukturalisme genetik berangkat dari hipotesis bahwa seluruh tingkah
laku manusia adalah hasil merespon secara signifikan pada situasi khusus
dan dari hal tersebut tercipta keseimbangan antara subjek pelaku dan objek
yang dibawa, yaitu dunia sekitar.”

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa fakta kemanusiaan

merupakan representasi dari dua proses yang berlawanan, yaitu: destrukturasi
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dari struktur kuno dan strukturasi total yang sanggup menciptakan keseimbangan.

Dari perspektif tersebut, studi ilmiah fakta manusia berkaitan dengan aktifitas

ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Goldmann (1964: 339&361) menjelaskan bahwa fakta kemanusiaan

terbagi menjadi dua subjek, yaitu: subjek individual dan subjek kolektif. Subjek

individual merupakan subjek dari fakta individual (libidinal) sedangkan subjek

kolektif merupakan subjek fakta sosial yang mempunyai peranan dalam sejarah

(Faruk, 2013: 62). Goldmann (1964: 341-342) memandang karya kultural yang

besar sebagai fakta sosial yang hanya diciptakan oleh subjek trans-individual.

Subjek trans-individual tersebut berasal dari suatu kelompok sosial seperti

keluarga, pekerjaan, bangsa, pertemanan, kelas sosial, dan sebagainya.

Menurut Goldmann (1964: 346), pandangan dunia adalah kategori-

kategori mental yang tidak hanya terdapat pada sebuah kelompok dalam bentuk

kecenderungan yang menyatu. Pandangan dunia tersebut lahir akibat dari interaksi

antara subjek kolektif dengan lingkungan sekitarnya untuk mencapai

keseimbangan dengan dunia sekitarnya.

Dalam struktural genetik, pandangan dunia merupakan mediasi untuk

menghubungkan homologi antara struktur masyarakat dengan struktur karya

sastra. Pandangan dunia itulah yang dituangkan penulis sebagai subjek kolektif

dalam karyanya. Kemudian Goldmann (1964: 348) menjelaskan bahwa ekspresi

pandangan dunia merupakan bagian dari realita imajiner atau konseptual yang

terstrukturasi dan mengembangkan struktur dalam dunia global.
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Goldmann (1964: 23) menjelaskan mengenai definisi roman bahwa roman

adalah cerita tentang sebuah pencarian yang terdegradasi mengenai nilai-nilai

otentik dalam dunia yang terdegradasi. Pencarian tersebut dilakukan oleh seorang

hero demoniak. Hero demoniak adalah seorang yang gila atau kriminal, seorang

tokoh yang problematik yang sedang dalam pencarian yang terdegradasi tentang

nilai-nilai otentik dalam dunia konformisme (tradisional) yang mempunyai

konvensi tertentu yang kemudian pengarang memasukkan hero ini ke dalam

lingkungan individualis yang disebut roman (Goldmann, 1964: 24-25).

Goldmann (1964: 345) menjelaskan bahwa:

“Le structuralisme génétique a représenté un changement total
d’orientation, son hypothèse fondamentale étant précisément que le
caractère collectif de la création littéraire provient du fait que les
structures de l’univers de l’œuvre sont homologues aux structures
mentales de certains groupe sociaux ou en relation intelligible avec elles,
alors que sur le plan des contenus, c’est-à-dire de la création d’univers
imaginaires régis par ces structures, l’écrivain a une liberté totale.”

“Strukturalisme genetik menunjukkan perubahan orientasi secara total,
hipotesis dasar yang lebih jelas daripada karakter kolektif hasil kreasi
karya sastra berasal dari kenyataan bahwa struktur dunia karya sastra
homolog dengan struktur mental dari kelompok sosial tertentu atau
hubungan keduanya dapat dipahami, sedangkan pada pada struktur ini,
dapat dikatakan hasil dari dunia imajinasi yang dibentuk oleh strukturnya,
dan penulis memiliki kebebasan sepenuhnya.”

Goldmann (1964: 353) mengembangkan metode dialektik pemahaman-

penjelasan. Selanjutnya, Goldmann (via Faruk, 2013: 79) membedakan antara

pemahaman dan penjelasan. Pemahaman adalah usaha mendeskripsikan struktur

objek yang dipelajari, sedangkan penjelasan adalah usaha untuk

menggabungkannya ke dalam struktur yang lebih besar.
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Selanjutnya Goldmann (1964: 354) mengatakan bahwa: “explication et

compréhension ne sont donc pas deux processus intellectuels différents mais un

seul et même processus rapporté à deux cadres de référence.” Penjelasan dan

pemahaman bukan dua proses intelektual yang berbeda melainkan satu kesatuan

dan proses yang sama yang menghubungkan dua bingkai referensi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori strukturalisme genetik

memandang karya sastra sebagai sebuah struktur yang mana struktur tersebut

homolog dengan struktur masyarakat yang bersangkutan. Homologi antara

struktur karya sastra dengan struktur masyarakat tersebut dimediasi oleh

pandangan dunia pengarang.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis menentukan

masalah yang akan diteliti. Penelitian ini mengambil subjek roman Lignes de

faille karya Nancy Huston yang diterbitkan oleh Actes Sud/Leméac pada tahun

2006. Roman ini mendapatkan penghargaan Prix Femina dan Prix Roman France

Télévisions di tahun yang sama pada saat diterbitkan.

Adapun objek penelitian yang merupakan fokus dalam penelitian ini

adalah unsur-unsur intrinsik (alur, penokohan, latar, dan tema) yang membangun

roman Lignes de faille dan keterkaitannya serta pandangan dunia pengarang

dalam roman ini.

B. Prosedur Penelitian

Metode dan teknik sering dianggap sebagai dua istilah yang sama.

Meskipun keduanya berarti cara, namun metode dan teknik mempunyai

pengertian yang berbeda. Metode adalah cara atau strategi untuk memahami

realitas, langkah-langkah sistematis untuk memcahkan rangkaian sebab akibat

berikutnya dan berfungsi untuk menyederhanakan masalah, sehingga lebih mudah

untuk dipecahkan dan dipahami (Ratna, 2013: 34). Teknik sendiri mempunyai

ruang lingkup yang paling sempit, sebagai metode dalam penggunaan langsung,

maka sering disebut sebagai seni menggunakan metode (Ratna, 2013: 38).

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengkaji roman adalah

teknik analisis konten (content analysis). Data-data yang ada merupakan data-data
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yang memerlukan penjelasan secara deskripstif sehingga metode ini bersifat

kualitatif deskriptif. Analisis konten atau analisis isi adalah teknik yang sistematik

untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan (Budd, Thorpe,

& Donhaw via Zuchdi, 1993: 1). Berikut ini adalah uraian mengenai prosedur atau

langkah-langkah penelitian dalam tekhnik analisis konten.

1. Pengadaan Data

Data adalah unit informasi yamg direkam dalam suatu media, yang dapat

dibedakan dangan data yang lain, dapat dianalisis dengan teknik-teknik yang ada,

dan relevan dengan masalah yang diteliti (Zuchdi, 1993:29). Data yang

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang terdapat pada pertanyaan-

pertanyaan dalam rumusan masalah. Pada tahap pengadaan data ini terdapat

beberapa langkah yaitu penentuan satuan (unit) analisis, penentuan sample, dan

pencatatan data.

a. Penentuan Satuan (Unit) Analisis

Menurut Zuchdi (1993: 30) penentuan unit merupakan kegiatan memisah-

misahkan data menjadi bagian-bagian yang selanjutnya dapat dianalisis. Satuan-

satuan atau unit-unit analisis yang didapatkan dalam penelitian adalah unsur-unsur

intrinsik roman Lignes de faille karya Nancy Huston berupa alur, penokohan,

latar, dan tema. Selain unit-unit analisis tersebut, unit konteks juga dibutuhkan

dalam penelitian ini yang diambil dari keadaan sosial dan politik yang diangkat

dalam roman tersebut.
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b. Pencatatan Data

Pencatatan data dilakukan dengan membaca berulang-ulang roman Lignes

de faille karya Nancy Huston serta referensi yang berkaitan dengan roman

tersebut. Data-data yang diperoleh berupa kata-kata, frasa-frasa, kalimat-kalimat

yang kemudian dicatat. Pembacaan berulang-ulang juga bertujuan untuk mencari

kata-kata, frasa, maupun kalimat yang menggambarkan situasi sosial dan politik

yang diangkat dalam roman ini.

2. Inferensi

Pembuatan inferensi merupakan hal yang sangat penting dalam analisis

konten karena inferensi merupakan bagian utama dari analisis konten.

Penggunaan inferensi diperlukan untuk menganalisis makna, maksud atau akibat

komunikasi (Zuchdi, 1993: 22). Inferensi sendiri merupakan penarikan

kesimpulan yang bersifat abstrak. Dalam analisis konten, penarikan inferensi

dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan analisis (Endraswara, 2004:

164).

Inferensi dalam penelitian ini melibatkan unsur-unsur intrinsik roman

Lignes de faille karya Nancy Huston yang berupa alur, penokohan, latar, dan tema

yang dianggap menginterpretasikan kondisi sosial dan politik sebagai konteks

pandangan dunia. Setelah dilakukan penarikan inferensi dari data berdasarkan

konteksnya dapat diketahui atau dideskripsikan kehidupan atau latar belakang

sosial dan politik yang diangkat dalam roman yang dikaji.
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3. Analisis Data

Moleong (2000: 103) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja

seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis konten yang bersifat deskriptif kualitatif.

Data yang diperoleh yang berupa unsur-unsur intrinsik roman yang dikaji,

dideskripsikan dan dikelompokkan ke dalam informasi-informasi yang sesuai

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian deskripsi tersebut

diinterpretasikan secara kualitatif dan dihubungkan sesuai konteksnya untuk

menemukan pandangan dunia yang hadir dalam roman tersebut.

C. Validitas dan Reliabilitas

Untuk mengetahui shahih atau tidaknya hasil penelitian, maka perlu

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas yang digunakan dalam

penelitian ini adalah jenis validitas semantis. Validitas semantis mengukur tingkat

kesensitifan suatu teknik terhadap makna-makna simbolik yang gayut (relevan)

dengan konteks tertentu.

Validitas semantis yang tinggi dicapai jika makna-makna semantik

berhubungan dengan sumber pesan, penerima pesan, atau konteks lain yang

diselidiki (Zuchdi, 1993: 75). Data yang berupa unsur-unsur intrinsik dapat

dimaknai sesuai dengan konteksnya yang berupa situasi politik dan sosial yang

diangkat dalam roman yang dikaji.
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Adapun untuk mencapai reliabilitas penelitian ini, dilakukan reliabilitas

intra-rater yaitu, peneliti membaca dan menelaah sumber data roman Lignes de

faille karya Nancy Huston secara berulang-ulang dan melakukan konsultasi

dengan dosen pembimbing ibu Dian Swandayani, M. Hum. (Expert Judgement).
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BAB IV
ANALISIS STRUKTURAL GENETIK ROMAN LIGNES DE FAILLE

KARYA NANCY HUSTON

Dalam sebuah karya sastra terdapat unsur-unsur atau struktur yang

membangun karya sastra tersebut. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur intrinsik

dan unsur ekstrinsik karya sastra. Penelitian ini menggunakan pendekatan

strukturalisme genetik yang dikembangkan oleh Goldmann. Sebuah karya sastra

dapat dipahami secara genetik (asal dan terjadinya) sehingga selain menganalisis

unsur intrinsik karya sastra, juga akan dilakukan analisis unsur ekstrinsiknya.

Dalam penelitian ini unsur-unsur intrinsik yang dibahas adalah alur, penokohan,

latar, dan tema.

A. Wujud Alur, Penokohan, Latar, dan Tema dalam Roman Lignes de faille

Karya Nancy Huston

1. Alur

Langkah pertama sebelum menentukan alur sebuah cerita adalah

menyusun sekuen terlebih dahulu. Setelah sekuen tersusun, dipilih peristiwa-

peristiwa yang mempunyai hubungan kausalitas yang disebut fungsi utama (FU)

untuk memperoleh kerangka cerita. Berikut ini adalah Fungsi Utama dari roman

Lignes de faille karya Nancy Huston.
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Fungsi Utama Roman Lignes de faille Karya Nancy Huston

1. Kunjungan Kristina/ Erra, nenek buyut Sol, yang tinggal di New York ke
rumah Sol yang berada di California, pada hari minggu dan pemberitahuan
Randall dan Tessa, kepada Kristina/ Erra bahwa mereka akan melakukan
operasi pengangkatan tahi lalat Sol.
a. Perdebatan Kristina/ Erra dengan Randall dan Tessa karena

ketidaksetujuan Kristina/ Erra atas keputusan Randall dan Tessa
melakukan operasi pengangkatan tahi lalat Sol.

b. Keputusan Randall dan Tessa untuk melakukan operasi pengangkatan tahi
lalat Sol dan pelaksanaan operasi pengangakatan tahi lalat Sol pada awal
Juli 2004 sebelum Sol mulai masuk sekolah.

2. Kedatangan Sadie, anak Kristina/ Erra, yang tinggal di Israel ke California
untuk menjenguk Sol, cucunya, yang telah melakukan operasi pengangkatan
tahi lalat.

3. Permintaan Sadie kepada Randall supaya Randall mengajak seluruh
keluarganya ke Jerman.
a. Keinginan Sadie mempertemukan Kristina/ Erra dengan Greta, kakak

tirinya yang tinggal di Munich, Jerman, yang mengidap penyakit kanker.
b. Perdebatan antara Randall dan Sadie karena ketidaksetujuan Randall

terhadap ide ibunya.
4. Keputusan Randall memenuhi permintaan ibunya untuk mempertemukan

Kristina/ Erra dengan kakak tirinya di Munich, pada Agustus mendatang.
5. Pertemuan Randall, Tessa, Sol, Sadie, dan Kristina/ Erra dengan Greta di

rumah Greta yang berada di Munich pada bulan Agustus 2004.
6. Percakapan keluarga Kristina/ Erra dengan Greta tentang keadaan

keluarganya setelah kepergian Kristina dan Johann.
a. Cerita Greta tentang kematian ibu mereka pada tahun 1970 dan ayahnya

yang kembali ke rumah pada tahun 1946 setelah satu tahun dipenjara di
Rusia.

b. Kesedihan ayahnya karena kehilangan Kristina dan Johann.
c. Pemberitahuan Greta kepada Kristina/ Erra bahwa yang memberitahu nona

Mulyk tentang keberadaan Kristina dan Johann di rumah mereka adalah
suami tetangga mereka, Nyonya Webern, yang merupakan seorang
Komunis.

7. Ingatan Randall saat masih kecil mengenai usaha Sadie, ibunya, untuk
menyingkap masa lalu Kristina/ Erra saat mereka tinggal di New York pada
tahun 1982.
a. Keberangkatan Sadie, ke Jerman untuk bertemu Greta, kakak tiri ibunya,

pada pertengahan Juli 1982.
b. Pertemuan Greta dengan Sadie di Jerman dan saran Greta kepada Sadie

untuk menemui seorang wanita bernama nona Mulyk di Chicago.
c. Pertemuan Sadie dengan nona Mulyk di Chicago.
d. Terungkapnya rahasia Kristina/ Erra oleh Sadie setelah mendapat

informasi dari Greta dan nona Mulyk bahwa ibunya menjadi korban
penculikan Nazi Jerman karena memiliki ciri-ciri fisik seperti ras Arya
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(fontaine de vie) serta saran nona Mulyk kepada Sadie untuk pergi ke
Universitas Haifa di Israel menemui seorang profesor yang ahli dalam
bidang Lebensborn (fontaine de vie).

e. Keputusan Sadie untuk pindah ke Haifa, Israel, bersama anak (Randall)
dan suaminya (Aron) untuk melakukan penelitian tentang fontaine de vie
pada bulan Agustus 1982 serta keberangkatan mereka ke Israel pada awal
Agustus.

f. Kecelakaan menimpa Sadie, pada bulan Oktober 1982, yang
mengakibatkan dia lumpuh seumur hidupnya.

8. Ingatan Sadie tentang masa kecilnya di Toronto, Canada, saat diasuh oleh
kakek dan neneknya pada tahun 1962.
a. Kunjungan Kristina yang tinggal di Yorkville, ibu Sadie, ke Toronto untuk

merayakan Paskah bersama Sadie dan kedua orang tuanya saat musim
semi 1962.

b. Perkenalan keluarga Sadie dengan Peter Silbermann, rekan kerja Kristina,
di Toronto.
1) Keinginan Kristina menikah dengan Peter.
2) Pernikahan Kristina dengan Peter pada awal Juni 1962 di Toronto.

c. Kepindahan Kristina, Sadie, dan Peter ke New York pada 3 Juli 1962.
d. Permintaan Peter kepada Kristina untuk menggunakan nama Silbermann

sebagai nama belakang mereka.
1) Penolakan Kristina atas permintaan Peter.
2) Keputusan Kristina menggunakan nama Erra sebagai nama

panggungnya.
e. Kepergian Peter ke California untuk mengurus konser Kristina/ Erra pada

bulan Desember 1962.
f. Kedatangan Luth di apartemen Kristina/ Erra di Minggu siang bulan

Desember 1962.
g. Ketidaksengajaan Sadie mendengarkan percakapan ibunya dengan Luth

dalam bahasa asing dan melihat perselingkuhan Kristina/ Erra dengan
Luth.

h. Pertanyaan Sadie kepada Kristina tentang berapa bahasa yang dikuasai
oleh Kristina dan jawaban Kristina/ Erra bahwa dia berusaha berbicara
dalam bahasa Jerman.

i. Pertanyaan Sadie kenapa Kristina/ Erra bisa berbahasa Jerman dan
kebohongan Kristina/ Erra untuk marahasiakan masa lalunya dengan
mengatakan bahwa dia lahir di Jerman dan diadopsi oleh Kriswaty setelah
orang tuanya meninggal.

j. Keputusan Kristina/ Erra berpisah dengan Peter dan hidup bersama Luth di
New York.

k. Kematian Luth di apartemen mereka.
l. Keputusan Kristina/ Erra menjadi seorang lesbian dan hidup bersama

dengan Mercedes, kekasih wanitanya, di Bowery, New York.
9. Ingatan Kristina/ Erra tentang masa kecilnya di Munich, Jerman pada tahun

1944 sampai 1945.
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a. Pembagian kado natal kepada Kristina dan Greta pada bulan Desember
1944.

b. Keinginan Kristina untuk memiliki kado natal milik Greta yang berupa
boneka perempuan dengan gaun berwana merah, yang dinamainya
Annabella.

c. Kemarahan Greta kepada Kristina saat mengetahui Kristina memainkan
bonekanya secara diam-diam yang menyebabkan Kristina tahu bahwa dia
adalah anak adopsi.

d. Kedatangan Johann ke rumah Kristina sebagai keluarga baru pada sabtu
siang bulan Desember 1944.
1) Pengakuan Kristina kepada Johann bahwa dia adalah anak adopsi pada

saat mencari kayu di musim dingin 1944.
2) Pengakuan Johann kepada Kristina bahwa dia sebenarnya diculik oleh

Jerman dan dia berkebangsaan Polandia.
3) Keyakinan Johann bahwa Kristina juga merupakan korban penculikan

Nazi Jerman dan berkebangsaan Polandia seperti dirinya.
e. Kedatangan nona Mulyk, utusan dari organisasi yang menangani orang-

orang korban penculikan Nazi, UNRRA, ke rumah Kristina, pada bulan
Agustus 1945.
1) Pemberitahuan nona Mulyk kepada Kristina bahwa nama asli Kristina

adalah Klarysa dan dia berkebangsaan Ukraina.
2) Pemberitahuan nona Mulyk kepada ibu Kristina bahwa dia akan datang

menjemput Johann dan Kristina ke tempat penampungan keesokan
harinya.

f. Keberangkatan Kristina dan Johann ke tempat penampungan bersama nona
Mulyk pada keesokan harinya.

g. Pencarian data keluarga kandung Kristina setelah mereka sampai di tempat
penampungan dan kegagalannya dalam mencari data keluarga
kandungnya.

h. Keputusan nona Mulyk bahwa Kristina akan diadopsi oleh temannya yang
bernama Kriswaty yang tinggal di Toronto.

i. Kesepakatan Kristina dan Johann mengganti nama mereka menjadi Erra
dan Luth.

j. Perpisahan Johann dan Kristina pada bulan Oktober 1945.
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Tabel 2: Analisis Tahapan Alur Roman Lignes de faille karya Nancy Huston

I

AVANT
Etat initial
Equilibre

1

II

PENDANT
Transformation (agie ou subie)

Processus dynamique

III

APRÈS
Etat final
Equilibre

52
Provocation
(détonateur)

(déclencheur)

3
Action

4
Sanction

(conséquence)

FU 9-FU 9J FU 8-FU 8L FU 7-FU 7F FU 2-FU 6C FU 1-FU 1B

Berdasarkan tahapan alur dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa alur

pada roman Lignes de faille karya Nancy Huston merupakan regresif (flashback).

Cerita dimulai pada tahap État initial (situasi awal) yaitu pada FU 9 sampai FU

9J, kemudian menuju tahap Provocation (pemunculan konflik) pada FU 8 sampai

FU 8L, Action (klimaks) dimulai pada FU 7 sampai FU 7F, Sanction (peleraian)

pada FU 2 sampai FU 6C, kemudian État final (situasi akhir) yaitu pada FU 1

sampai FU 1B.

Selain tabel penahapan alur di atas, jalan cerita dari roman ini juga dapat

dianalisis dengan skema pergerakan aktan yang disebut force agissante. Dalam

skema Force Agissante terdapat le sujet (subjek) yaitu tokoh Sadie. Kemudian

program Lebensborn Nazi merupakan destinateur atau penggerak cerita. Dalam

usahanya mendapatkan objet yaitu menyatukan sebuah keluarga yang tercerai-

berai akibat Perang Dunia kedua, yaitu Kristina/ Erra yang merupakan ibu

kandungnya sendiri dengan Greta, kakak ibunya yang tinggal di Jerman, tokoh

Sadie (sujet) dibantu oleh Greta dan nona Mulyk (adjuvants). Greta dan nona

Mulyk memberitahu segalanya tentang masa lalu ibunya kepada Sadie.
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Setelah mendapatkan informasi dari Greta dan nona Mulyk, Sadie tahu

bahwa ibunya adalah korban penculikan Nazi Jerman saat perang dunia kedua

karena memiliki ciri-ciri fisik seperti ras Arya (Lebensnorn). Di sisi lain, terdapat

pihak yang menghalangi Sadie dalam mencari kebenaran silsilah keluarganya

yaitu ibunya sendiri, Kristina/ Erra dan keluarga Krsiwaty (opposants). Kristina/

Erra berperan sebagai penghalang karena Kristina/ Erra berusaha merahasiakan

masa lalunya dari orang lain dan dia tidak ingin mengungkit-ngungkit masa

lalunya sehingga dia tidak mengungkapkan kebenaran tentang dirinya kepada

Sadie. Berikut ini skema Force Agissante roman Lignes de faille karya Nancy

Huston.

Gambar 2: Skema Force Agissante Roman Lignes de faille Karya Nancy
Huston

OPPOSANTS

1. Kristina/ Erra
2. Tuan dan Nyonya

Kriswaty

ADJUVANTS

1. Greta
2. Nona Mulyk

DESTINATEUR

Program Lebensborn
Nazi

DESTINATAIRE

Kristina/ Erra

OBJET

Penyatuan keluarga
yang tercerai-berai
akibat perang dunia
kedua

SUJET

Sadie
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Dari 16 sekuen didapatkan 9 fungsi utama (FU) yang telah dianalisis

dalam tabel tahapan alur. FU 9 sampai FU 9J merupakan État initial atau situasi

awal dari cerita. Pada tahap ini, situasi masih seimbang dan konflik belum

bermunculan. Cerita berawal dari masa kecil Kristina saat diasuh oleh

keluarganya di Munich, Jerman pada tahun 1944 sampai 1945 (FU 9). Kristina

dekat dengan kakek dan neneknya karena Kristina sering diajari neneknya menari

balet. Setiap siang dia selalu menemani kakeknya tidur siang seperti yang

dijelaskan pada kutipan halaman 376 berikut ini: “Tous les après-midi je fais la

sieste avec grand-père mais, je ne dors pas ..”.. Setiap siang aku tidur siang

bersama kakek, tapi aku tidak tidur ... .

Selanjutnya pada bulan Desember 1945, keluarga Kristina merayakan

Natal bersama. Greta dan Kristina mendapatkan hadiah Natal yang berbeda (FU

9A). Greta mendapatkan boneka perempuan cantik dengan gaun berwarna merah

sebagai hadiah Natalnya, sementara Kristina mendapatkan boneka beruang yang

membawa simbal. Kristina menganggap pembagian kado Natal tersebut adalah

kesalahan. Menurutnya boneka perempuan itu adalah kado untuknya dan boneka

beruang itu untuk Greta. Kristina sangat menyukai dan menginginkan boneka

perempuan milik Greta tersebut, bahkan Kristina juga menamai boneka

perempuan itu dengan nama Annabella (FU 9B).

Suatu hari Greta mengetahui bahwa Kristina telah memainkan bonekanya

secara diam-diam sehingga Greta menjadi marah dan mengadukan perbuatan

Kristina pada ibunya. Malam harinya ketika Kristina akan tidur, Greta tiba-tiba
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mendatangi Kristina dan dengan marah mengatakan bahwa Kristina bukan adik

kandungnya karena dia anak adopsi (FU 9C).

Keesokan harinya Greta meminta maaf kepada Kristina dan meminta

Kristina untuk tidak menceritakan kejadian semalam kepada ibu mereka. Namun

semenjak kejadian hari itu, Kristina menjadi pemurung dan lebih sering diam. Dia

sering merenungkan perbedaan dirinya dengan anggota keluarga yang lain.

Hingga akhirnya, keluarga Kristina mengadopsi seorang anak laki-laki bernama

Johann (FU 9D). Kristina sangat senang karena merasa mempunyai teman senasib

dengannya. Namun, Johann sangat pendiam, bahkan dia tidak mau menjawab

pertanyaan dari siapapun dan berbicara pada siapapun.

Kristina akhirnya mengaku kepada Johann bahwa dia adalah anak adopsi

juga (FU 9D. 1) yang dijelaskan pada kutipan halaman 426, “..., mais je voulais te

dire que tu peux me faire confiance. Et d’une certaine manière je suis vraiment ta

sœur parce que . . . moi aussi j’ai été adoptée”. “.., tapi aku ingin mengatakan

padamu bahwa kamu bisa mempercayaiku. Dan aku memang saudara

perempuanmu, karena . . . aku juga diadopsi”.

Johann akhirnya mau bicara karena dia sangat terkejut mendengar

pengakuan dari Kristina. Kemudian Johannpun mengaku kepada Kristina bahwa

dia diculik bukan diadopsi, dan dia berkebangsaan Polandia (FU 9D. 2). Johann

mengira bahwa Kristina juga merupakan korban penculikan sama sepertinya. Dia

juga mengira bahwa Kristina berkebangsaan Polandia (FU 9D. 3).

Pada bulan Agustus 1945 rumah mereka didatangi oleh seorang wanita

bernama Mulyk (FU 9E). Nona Mulyk adalah seorang utusan dari organisasi



38

internasional yang menangani korban penculikan Nazi Jerman, UNRRA. Maksud

nona Mulyk datang ke rumah Kristina adalah untuk memberitahu identitas asli

Kristina dan memberitahu bahwa Kristina dan Johann akan dikembalikan kepada

keluarga mereka.

UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) adalah

organisasi internasional yang dibentuk oleh konferensi 44 negara di Gedung Putih

Amerika Serikat pada tanggal 9 November 1943. Misi dari organisasi

internasional ini adalah untuk memberikan bantuan ekonomi kepada negara-

negara Eropa setelah perang dunia kedua dan memulangkan serta membantu para

pengungsi maupun para korban penculikan Nazi yang akan berada di bawah

kendali sekutu (http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005685

Holocaust Encyclopedia).

Negara-negara yang menerima bantuan UNRRA antara lain Cina,

Cekoslovakia, Yunani, Italia, Polandia, Ukraina, dan Yugoslavia. Upaya bantuan

besar-besaran tersebut menyebabkan organisasi tersebut kehabisan dana.

Akibatnya UNRRA di Eropa dibubarkan pada 30 Juli 1947, sedangkan di Cina

UNRRA selesai pada 31 Maret 1949. Setelah pembubaran UNRRA, pekerjaan

UNRRA diambil alih oleh FAO (Food and Agricultural Organization) dan IRO

(International Refuge Organization)

(http://www.columbia.edu/cu/lweb/eresources/archives/rbml/UNRRA/). Axis

sendiri merupakan aliansi antara Jerman, Italia, dan Jepang (Holborn, 1973: 801).

Nona Mulyk memberitahu Kristina bahwa nama asli Kristina adalah

Klarysa dan dia berkebangsaan Ukraina (FU 9E. 1), seperti yang dijelaskan pada



39

kutipan halaman 465 berikut yang merupakan perkataan nona Mulyk kepada

Kristina: “Je suis même que tu es ukrainienne, et que ton vrai nom est Klarysa”.

Aku yakin bahwa kamu adalah orang Ukraina dan nama aslimu adalah Klarysa.

Nona Mulyk juga mengatakan kepada ibu Kristina bahwa Kristina dan

Johann akan dibawa ke tempat penampungan korban penculikan Nazi untuk

dikembalikan kepada keluarga kandungnya (FU 9E. 2). Keesokan harinya nona

Mulyk datang lagi ke rumah mereka untuk menjemput Kristina dan Johann ke

tempat penampungan (FU 9F). Sesampainya di tempat penampungan, mereka

mencari data-data keluarga Kristina (FU 9G). Johann mendapatkan informasi

bahwa seluruh keluarganya telah tewas, sedangkan Kristina gagal menemukan

data keluarganya.

Kegagalan tersebut dikarenakan data mengenai keluarga Kristina sudah

lama sehingga ada kemungkinan data keluarga Kristina telah hilang dan rusak

akibat perang. Sebenarnya nona Mulyk menerima surat dari ibu Kristina yang

berada di Ukraina, tetapi nona Mulyk menolak untuk mengembalikan Kristina

kepada keluarga kandungnya karena Ukraina berada di bawah jajahan Rusia

sehingga Kristina tidak aman jika berada di Ukraina.

Ukraina berada di tangan Uni Soviet sejak tahun 1933. Uni Soviet yang sat

ini meguasai Ukraina tidak jauh beda kejamnya dengan Nazi. Mereka

menciptakan politik Holodomor. Politik tersebut adalah pemberhentian distribusi

pangan ke Ukraina sehingga masyarakat Ukraina banyak yang mati kelaparan.

Kurang lebih sekitar 8 juta orang Ukraina mati kelaparan akibat Holodomor

(2007: 6).
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Akibatnya, nona Mulyk memutuskan supaya Kristina diadopsi oleh

temannya yaitu keluarga Kriswaty, yang merupakan seorang dokter dan tinggal di

Toronto (FU 9H). Kutipannya terdapat pada halaman 479 sebagai berikut : “Elle

a des amis ukrainiens à Toronto – les Kriswaty, un docteur et sa femme – qui

n’ont pas d’enfants à eux et qui seront très heureux de m’adopter”. Dia

mempunyai beberapa teman Ukraina yang tinggal di Toronto – keluarga

Kriswaty, seorang dokter dan istrinya – yang tidak memiliki anak dan yang akan

sangat senang mengadopsiku.

Johann akan tinggal di Poznan bersama pamannya, satu-satunya anggota

keluarga Johann yang masih tersisa. Sebelum Kristina dan Johann berpisah

mereka sepakat untuk mengganti nama mereka. Johann mengganti namanya

menjadi Luth dan Kristina menjadi Erra (FU 9I). Berikut kutipannya.

“Je suis avec toi . . . ici, il dit. Mon vrai nom est Luth parce que mon père
il fait des luths à Szczecin. ... toi maintenant. Choisis ton nom.
Le nom me fond dessus comme un oiseau du ciel, et je le dis tout bas :
Erra” (page 480)

“Aku bersamamu . . . di sini, katanya. Namaku adalah Luth karena ayahku
membuat kecapi di Szczecin. ... sekarang kamu. Pilih namamu.
Nama yang menopangku ke atas seperti burung di langit, dan aku
mengatakan : Erra”. (hal. 480)

Esok harinya Johann menghilang dari tempat penampungan tanpa

memberitahu Kristina (FU 9J).

Konflik mulai muncul pada FU 8 sampai FU 8L. Sewaktu kecil, Sadie

diasuh oleh kakek dan neneknya di Toronto (FU 8). Sadie adalah satu-satunya

anak Kristina. Dia diasuh kakek dan neneknya di Toronto sejak kecil sementara

Kristina tinggal di Yorkville karena ingin fokus pada karirnya sebagai seorang
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penyanyi. Pada musim semi 1962, Kristina berkunjung ke Toronto untuk

merayakan paskah bersama Sadie dan kedua orang tuanya (FU 8A).

Kristina mengenalkan Peter Silbermann dengan keluarganya (FU 8B).

Peter adalah rekan kerja Kristina yang membantu Kristina mengurusi konsernya.

Kristina juga berkata bahwa dia akan menikah dengan Peter (FU 8B. 1). Akhirnya

Kristina menikah dengan Peter Silbermann pada awal Juni 1962 di Toronto (FU

8B. 2). Mereka kemudian pindah ke New York bersama Sadie pada 3 Juli 1962

(FU 8C).  Peter sempat meminta Kristina untuk menggunakan nama Silbermann

sebagai nama belakang Kristina dan Sadie (FU 8D) namun permintaan tersebut

ditolak oleh Kristina (FU 8D. 1) dan Kristina lebih memilih nama Erra untuk

nama panggungnya (FU 8D. 2).

Ketika Peter pergi ke luar kota selama beberapa hari untuk mengurus

konser yang akan diadakan oleh Kristina/ Erra pada bulan Desember 1962 (FU

8E), Luth datang ke apartemen Kristina/ Erra (FU 8F). Itu adalah pertama kalinya

Kristina/ Erra bertemu kembali dengan Luth (Johann) setelah lama terpisah.

Kristina/ Erra kemudian menyuruh Sadie untuk masuk kamar. Sadie tidak sengaja

mendengar percakapan mereka dalam bahasa asing. Karena penasaran, Sadiepun

mengintip ibunya dan Luth dari pintu kamarnya. Dia terkejut melihat ibunya

sedang membuka baju Luth dan dia melihat ibunya bersetubuh dengan Luth (FU

8G).

Sadie lalu berhenti mengintip ibunya. Dia merasa menjadi anak yang

buruk karena dilahirkan oleh ibu yang buruk. Setelah Luth pulang, Kristina/ Erra

makan malam bersama dengan Sadie. Saat makan malam Sadie bertanya kepada
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ibunya tentang berapa banyak bahasa yang ibunya kuasai. Kristina mengatakan

bahwa dia berusaha berbicara dalam bahasa Jerman (FU 8H). Sadiepun bertanya

bagaimana ibunya dapat berbahasa Jerman.

Kristina berusaha merahasiakan masa lalunya dengan mengatakan kepada

Sadie bahwa dia lahir di Jerman dan orang tua kandungnya adalah orang Jerman,

kemudian dia diadopsi oleh keluarga Kriswaty setelah orang tuanya meninggal

(FU 8I). Sadiepun kaget mendengar jawaban ibunya. Dia juga semakin penasaran

dan ingin menanyakan lebih banyak hal tentang ibunya. Kristina/ Erra kemudian

memutuskan untuk berpisah dengan Peter dan hidup bersama Luth (FU 8J). Tidak

lama kemudian Luth meninggal di apartemen mereka (FU 8K). Akhirnya

Kristina/ Erra menjadi seorang lesbian dan tinggal bersama kekasih wanitanya di

apartemen barunya di Bowery (FU 8L).

Mulai dari FU 7 sampai 7F konflik memuncak atau mencapai klimaks.

Puncak konflik tersebut dipicu oleh keputusan Sadie ketika dewasa untuk mencari

tahu rahasia ibunya mengenai silsilah keluarganya (FU 7). Sadie memutuskan

pergi ke Munich, Jerman untuk bertemu Greta, kakak Kristina/ Erra pada

pertengahan Juli 1982 (FU 7A). Greta mengatakan semuanya kepada Sadie

tentang Kristina/ Erra dan menyarankan Sadie untuk ke Chicago menemui

seorang wanita bernama Mulyk (FU 7B).

Sesampainya di Chicago, Sadiepun bertemu dengan nona Mulyk (FU 7C).

Nona Mulyk menceritakan kejadian pada tahun 1945 silam saat dia pertama kali

bertemu dengan Kristina. Berkat Greta dan nona Mulyk Sadie mengetahui bahwa

ibunya adalah korban politik Lebensborn Nazi (Fontaine de vie). Ibunya diculik
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dari negaranya yaitu Ukraina dan diasuh oleh keluarga Jerman. Nona Mulyk

menyarankan Sadie untuk pergi ke Universitas Haifa di Israel jika ingin

mengetahui lebih banyak tentang Lebensborn (Fontaine de vie) karena di

universitas tersebut terdapat seorang profesor yang ahli dalam bidang Lebensborn

(Fontaine de vie) (FU 7D).

Lebensborn adalah program yang diciptakan Nazi untuk menciptakan

Master Race (Ras Unggul) untuk masa depan Jerman. Nazi melakukan penculikan

besar-besaran terhadap anak-anak yang memiliki ciri-ciri fisik seperti ras Arya

yaitu tinggi, berambut pirang, dan bermata biru (Thiolay, 2012: 11). Ukraina yang

saat perang dunia kedua berlangsung dikuasai oleh Axis (Aliansi Jerman, Italia,

dan Jepang) juga tidak luput dari program ini (Holborn, 1973: 802-803).

Setelah pulang dari Chicago, Sadie akhirnya memutuskan untuk mengajak

anak (Randall) dan suaminya (Aron) untuk pindah ke Israel. Akhirnya mereka

pindah ke Israel pada bulan Agustus 1982 (FU 7E). Dua bulan kemudian, tepatnya

pada bulan Oktober, Sadie mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kakinya

lumpuh dan dia tidak dapat berjalan lagi (FU 7F).

Konflik kemudian mereda (sanction), dimulai pada FU 2 sampai FU 6C

yang bercerita tentang keberhasilan Sadie mempertemukan Greta dengan ibunya

(adiknya). Awalnya Sadie menjenguk cucunya yang bernama Sol (anak Randall)

yang telah melakukan operasi pengangkatan tahi lalat (FU 2). Randall bercerita

bahwa dia akan ke Jerman pada bulan Agustus untuk urusan pekerjaan.

Sadiepun mendesak Randall untuk mengajak seluruh keluarganya ke

Jerman termasuk nenek Erra (Kristina), untuk mempertemukan nenek Erra dengan
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Greta, kakak Kristina/ Erra yang tinggal di Munich, Jerman, yang saat ini sedang

mengidap kanker (FU 3A). Sadie bercerita bahwa Greta sempat meminta untuk

dipertemukan dengan Kristina sebelum dia meninggal. Perdebatanpun terjadi

karena Randall menolak permintaan ibunya tersebut (FU 3B), namun setelah

berdebat cukup lama akhirnya Randall menngalah dan mengabulkan permintaan

ibunya tersebut (FU 4).

Setelah Sol sembuh, pada bulan Agustus 2004 mereka berangkat ke

Munich Jerman. Akhirnya setelah lima puluh sembilan tahun tidak bertemu, Erra

dan Gretapun bertemu kembali (FU 5). Greta dan Erra saling berpelukan seperti

yang tertuang pada kutipan halaman 120 berikut : “Kristina! Elle murmure en

tendant les bras vers AGM. ..”. Kristina! Dia bergumam sambil menjulurkan

lengannya ke AGM... .

Setelah lama tidak bertemu, Greta menceritakan keadaan keluarganya

setelah kepergian Kristina dan Johann (FU 6). Greta mengatakan bahwa ibunya

meninggal tahun 1970 sementara ayahnya kembali ke rumah pada tahun 1946

setelah satu tahun di penjara oleh Rusia (FU 6A). Ibunya mengatakan kepada

Ayahnya bahwa Kristina dan Johann hilang. Ayahnya sangat terpukul mendengar

hal itu sampai menangis sepanjang malam (FU 6B). Greta juga menceritakan

bahwa orang yang memberitahu nona Mulyk tentang keberadaan Kristina dan

Johann di rumah mereka adalah suami tetangga mereka, Nyonya Webern, yang

merupakan seorang komunis (FU 6C). Keluarga Greta sangat terpukul atas

kepergian Kristina dan Johann.
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FU 1 sampai FU 1B merupakan akhir dari cerita (État Final). FU 1

sampai FU 1B bercerita tentang pengangkatan tahi lalat Sol, anak Randall.

Pengangkatan tahi lalat tersebut dilakukan sebelum sekolah dimulai yaitu pada

bulan Juli, karena Tessa, ibu Sol, tidak ingin anaknya menjadi bahan ejekan

teman-temannya. Karena operasi Sol tersebut Kristina/ Erra bertemu kembali

dengan Sadie.

Hubungan Kristina/ Erra dengan Sadie tidak begitu baik karena Sadie

menganggap ibunya sebagai wanita yang buruk dan tidak bermoral. Setelah

kematian Luth, Kristina/ Erra memutuskan untuk menjadi seorang Lesbian dan

tinggal di New York bersama Mercedes, kekasih wanitanya, sedangkan Sadie

tetap tinggal di Haifa, Israel sendirian karena suaminya meninggal akibat kanker.

Demikian analisis alur roman Lignes de faille karya Nancy Huston. Dari

analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa alur cerita pada roman ini adalah

regresif (flashback). Cerita pada roman ini terdiri dari 16 sekuen dan dari 16

sekuen tersebut terdapat 9 fungsi utama. État Initial dalam cerita ini terdapat pada

FU 9 sampai FU 9j dan État finalnya terletak di FU 1 sampai FU 1B.

Cerita pada roman ini berakhir dengan keberhasilan Sadie mempertemukan

ibunya dengan keluarganya, yaitu Greta. Dia juga akhirnya mengetahui alasan

ibunya menjadi korban penculikan Nazi Jerman pada masa Perang Dunia kedua.

Cerita berakhir dengan fin heureuse (cerita yang berakhir bahagia) karena Kristina

dan Greta berhasil dipertemukan kembali setelah lima puluh sembilan tahun

berpisah. Dari tabel penahapan alur di atas dapat juga dilihat bahwa alur dalam

roman Lignes de faille karya Nancy Huston ini adalah regresif (flashback).
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2. Penokohan

Berdasarkan intensitas kemunculan tokoh, dapat diketahui bahwa Sadie

merupakan tokoh utama dalam cerita pada roman Lignes de faille karya Nancy

Huston. Sedangkan tokoh tambahan yang mempengaruhi jalannya cerita adalah

Kristina/ Erra, Greta, nona Mulyk, serta Tuan dan Nyonya Kriswaty. Berikut ini

adalah analisis tokoh Sadie, Kristina, Greta, nona Mulyk, serta Tuan dan Nyonya

Kriswaty.

1. Sadie

Sadie adalah satu-satunya anak Kristina/ Erra. Dia tinggal bersama kakek

neneknya, yaitu Kriswaty dan diasuh oleh mereka sejak kecil. Sadie

diikutsertakan kursus piano dan tari. Hal itu dilakukan supaya Sadie menjadi

wanita yang serba bisa ketika dewasa nanti, namun hal itu justru membuat Sadie

tidak nyaman. Ketika dia belajar piano bersama gurunya yang bernama nona

Kelly, dia sering dimarahi dan dihukum karena sering melakukan kesalahan.

Berikut kutipannya.

“... elle me tape sur le poignet avec une règle, frappant la bosse de l’os
sur le côté, ce qui me fait vraiement mal alors je dis ‘Aïe!’ ... ‘Sadie, quel
âge as-tu ? dit Mlle. Kelly et je dis ‘six ans’ et elle dit ‘alors cesse de te
comporter comme un bébé”. (page 268)

“... dia memukul pergelangan tanganku dengan penggaris, sisi penggaris
itu mengenai tulangku yang membuatku kesakitan jadi aku menjerit ‘ai’ ...
‘Sadie, berapa umurmu? Tanya Nona Kelly dan aku menjawab ‘enam
tahun’ dan dia berkata ‘jadi berhenti bertingkah seperti bayi’. (hal. 268)

Selain tidak pandai bermain piano, Sadie juga tidak merasa nyaman

dengan kursus tari yang diikutinya seperti yang tertuang pada kutipan halaman

272 yang berbunyi : “ Pour la danse classique il faut être mince et gracieuse mais
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j’ai le ventre rebondi et mes pointes me font si mal aux pieds que je peux à peine

me tenir debout, ... “. Untuk tarian klasik haruslah berbadan langsing dan anggun

tapi aku punya perut yang menonjol dan titik-titik yang membuatku sakit di kaki

yang membuatku tidak dapat berdiri, ... .

Penjelasan di atas menyiratkan bahwa Sadie tidak pandai bermain piano

maupun menari. Kursus-kursus yang diikutinya justru membuatnya menjadi anak

yang tidak percaya diri atau rendah diri. Sadie sadar semua itu dilakukan untuk

kebaikannya, namun Sadie justru merasa bertambah buruk dengan segala aktifitas

yang dia ikuti itu. Hal itu terlihat jelas dari kutipan berikut ini.

“Toutes ces activités sont pour mon bien, leur but est de faire de moi une
femme au foyer brillante douée bien coordonnée et bonne citoyenne mais
rien n’y fait, je me sentirai toujours boulotte et bête, étrange et exclue,
maladroite et de guingois – insuffisante en un  mot”. (page 272)

“Seluruh kegiatan itu adalah untuk kebaikanku, maksud mereka adalah
membuatku menjadi ibu rumah tangga yang berbakat yang pandai
mengatur dan menjadi warga yang baik tapi yang terjadi tidak demikian,
aku selalu merasa gemuk dan bodoh, asing dan terkucil, canggung dan
melenceng – tidak cukup diungkapkan dengan satu kata”. (hal. 272)

Sifat rendah dirinya juga terlihat dari kebenciannya saat berpakaian karena

ketika dia berganti pakaian dia dapat melihat tahi lalat di pantat kirinya. Dia

menganggap tahi lalat itu adalah hal yang mengerikan yang membuatnya merasa

buruk, jauh lebih buruk dibanding dengan memakai pakaian berlapis saat musim

dingin. Berikut ini kutipan yang bercerita tentang Sadie yang merasa buruk ketika

berpakaian, terutama pada saat musim dingin.

“Je sens toujours comme je suis mauvaise quand je m’habille, sourtout en
hiver parce qu’il y a tant de couches de vêtements à mettre, la muvaiseté
est cachée tout au fond de moi mais il y en a un signe extérieur à savoir un
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horrible grain de beauté marron de la taille d’une pièce de cinq sous sur
ma fesse gauche”. (page 258)

“Aku selalu merasa buruk ketika aku berpakaian, terutama pada saat
musim dingin karena begitu banyak lapisan pakaian yang dipakai,
perasaan buruk itu tersembunyi dalam diriku tapi ada sebuah tanda yang
mengerikan, tahi lalat coklat yang berukuran kecil di pantat kiriku”.(hal.
258)

Selain itu Sadie juga membenci namanya sendiri. Dia tidak menyukai

namanya karena dia merasa namanya adalah suatu keburukan seperti yang

tertuang pada kutipan halaman 271 berikut ini. “Un sadique c’est quelqu’un qui

aime faire mal aux autres et je ne sais pas pourquoi maman m’a donné un nom

comme ça,..”. Seorang yang sadis adalah seseorang yang suka menyakiti orang

lain dan aku tidak tahu kenapa ibu memberiku nama seperti itu ... .

Setelah dewasa, Sadie menikah dengan seorang Yahudi bernama Aron.

Kemudian Sadie memutuskan untuk mengikuti kepercayaan yang dianut

suaminya. Sadie menjadi seorang Yahudi yang taat pada aturan Yahudi. Itu

terlihat pada ucapan Randall, anak Sadie dari kutipan pada halaman 141 berikut.

“M’man préfère qu’on respecte la coutume juive de ne rien manger qui vient du

cochon”. Ibu memilih untuk mematuhi aturan Yahudi dengan tidak memakan

makanan yang berasal dari daging babi.

Sadie juga orang yang mudah tertekan seperti yang dijelaskan pada

halaman 136 Randall berkata: “mon père est tellement cool et ma mère est

tellement stressée,..”. Ayahku orang yang tenang sedangkan ibuku begitu

tertekan... . Selain itu, Sadie adalah orang yang berpendidikan tinggi. Hal itu

terlihat pada kutipan berikut yang diucapakan oleh Randall pada halaman 135:
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“tout le monde n’a pas la chance d’aller à l’université comme m’man et p’pa”.

Tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk kuliah di tingkat universitas

seperti mama dan papa.

Selain itu kutipan halaman 140 berikut juga membuktikan bahwa Sadie

adalah wanita yang berpendidikan tinggi: “...quand les mères de mes amis me

demandent ce que fait ma mère je dis qu’elle enseigne l’histoire et qu’elle prépare

aussi son doctorat”. Ketika mama dari teman-temanku bertanya apa pekerjaan

mamaku aku mengatakan bahwa dia mengajar sejarah dan dia mempersiapkan

gelar doktoratnya juga.

Dia juga berusaha menjadi contoh yang baik bagi anaknya, yang terlihat

pada kutipan halaman 145 berikut: “M’man accepte le café et dit même merci

parce qu’elle ne veut pas être un mauvais exemple de politesse pour moi”. Mama

menerima kopi itu dan mengucapkan terima kasih karena dia tidak ingin menjadi

contoh yang buruk dalam hal kesopanan untukku.

Berbeda dengan anak dan suaminya yang sangat menyukai Erra atau

ibunya, Sadie justru tidak menyukai ibunya. Ia menganggap bahwa ibunya adalah

wanita asusila karena tidur dengan lelaki manapun. Hal itu terlihat dari kutipan

halaman 151 yang berbuunyi: “..., m’man trouve sa mère immorale parce qu’elle

a couché avec beaucoup de gens”. Mama melihat ibunya sebagai orang yang

tidak bermoral karena dia tidur dengan banyak orang.

Perbedaan pandangan tersebut juga sering menjadi penyebab

pertikaiannya dengan suaminya. Hal tersebut terdapat pada kutipan halaman 149

yang berbunyi: “Mamie Erra est une autre pomme de discorde entre mes deux
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parents et un sujet sensible chez nous en général : p’pa et moi on l’adore alors

que m’man a des sentiments, disons, mélangés à son égard”. Nenek Erra adalah

penyebab lain dari perselisihan kedua orang tuaku dan merupakan sebuah subjek

yang sensitif di tempat kami umumnya: papa dan aku, kami sangat menyukai

nenek Erra sementara mama mempunyai beberapa perasaan, yang kami sebut,

mencampur adukkan perasaanya.

Sadie berambisi untuk menyingkap rahasia yang selama ini disembunyikan

oleh ibunya, tentang silsilah keluarganya. Dia sangat ingin tahu siapa ibunya dan

mengapa ibunya harus menutup-nutupi masa lalunya dari Sadie. Hingga dia

memutuskan untuk mencari tahu sendiri tanpa sepengetahuan ibunya. Keputusan

yang dia buat menimbulkan pertengkaran antara dia dengan suaminya yang

bernama Aron. Kutipan ini merupakan perkataan Sadie saat bertengkar dengan

suaminya.

“D’accord, dit maman, d’une voix étonnamment basse. C’est juste que . . .
j’ai beaucoup de questions concernant ce fragment particulier de notre
passé . . . Et mamie Erra ne veut pas ou ne peut pas y répondre. Alors je
dois aller en Allemagne”. (page 157)

“Baik, kata mama, sebuah suara bas yang aneh. Itu hanya . . . aku
mempunyai banyak pertanyaan tentang serpihan khusus dari masa lalu kita
. . . Dan nenek Erra tidak ingin atau tidak bisa menjawabnya. Jadi aku
harus pergi ke Jerman”. (hal. 157)

Setelah bertemu Greta di Jerman dan nona Mulyk di Chicago, Sadie

mengetahui kebenaran bahwa ibunya adalah korban penculikan Nazi Jerman yang

pada saat itu menggencarkan program Lebensborn (Fontaine de vie). Setelah itu

Sadie memutuskan untuk mengajak keluarganya pindah ke Israel untuk meneliti
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lebih jauh tentang apa itu Fontaine de vie dan mengapa ibunya menjadi korban

penculikan Nazi. Dua bulan setelah kepindahan mereka ke Israel, tepatnya pada

bulan Oktober, Sadie mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dia tidak bisa

berjalan lagi atau cacat.

Dari uraian di atas, tampak bahwa tokoh Sadie adalah wanita yang

ambisius dan keras kepala. Meskipun begitu dia adalah ibu yang baik dan taat

pada kepercayaan yang dianutnya. Kepribadiannya yang bertolak belakang

dengan ibunya membuat hubungan mereka tidak begitu baik. Tetapi dia tetap

berusaha untuk mencari tahu kebenaran tentang siapa ibunya.

2. Greta

Greta adalah kakak Kristina. Greta digambarkan sebagai anak yang cantik,

berkulit putih, bermata hijau, serta berambut coklat terang dan ikal. Meskipun dia

cantik, dia tidak menarik karena pembawaannya yang datar. Itu terlihat dari

kutipan halaman 382 yang berbunyi; “...Greta est un peu vide, elle a une

personalité neutre et plate comme un lac placide...” Greta agak hampa, dia

memiliki kepribadian netral dan datar seperti danau yang tenang. Greta juga tidak

pandai bernyanyi seperti adik bungsunya.

Meskipun Greta dan Kristina sering bermain dan mandi bersama, namun

mereka tidak begitu dekat. Greta tidak menyukai adik bungsunya itu. Ketika Greta

mendapat hadiah natal yang lebih bagus dari Kristina, yaitu sebuah boneka

perempuan dengan gaun warna merah, Greta tidak meminjamkannya kepada

Kristina dan malah memamerkannya kepada Kristina supaya Kristina cemburu
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terhadapnya. Disitulah nampak bahwa tokoh Greta adalah anak yang suka pamer

dan tidak mau berbagi (egois).

Sifat Greta yang pemarah, egois, dan suka mengadu juga terlihat ketika dia

mengetahui bahwa Kristina memainkan bonekanya tanpa sepengetahuannya, dia

marah dan mengadukan hal tersebut kepada ibunya. Ketika ibunya memintanya

untuk berbagi dengan Kristina dia menolaknya. Berikut kutipannya.

“Greta. Oh non.
J’ai laissé Annabella là où je jouais avec elle, sur mon lit, et Greta l’a
trouvée. Elle entre en trombe dans la cuisine et, sans me jeter le moindre
coup d’œil, va droit à mère et rapporte”.(page 406)

“Greta. Oh tidak.
Aku meninggalkan Annabella di sana, di mana aku tadi bermain
dengannya, di atas tempat tidurku, dan Greta menemukannya. Dia
menerobos ke dapur dan tanpa melihatku sedikitpun, langsung
menghampiri ibu dan mengadu”. (hal. 406)

Bahkan Greta jugalah yang memberitahu Kristina bahwa kristina hanya

anak adopsi dengan kemarahannya. Namun, dibalik kebenciannya terhadap

Kristina, dia juga menyayanngi Kristina. Hal tersebut terbukti ketika Greta

memberikan boneka kesayangannya tersebut kepada Kristina pada malam

sebelum kepergian Krsitina. Greta berkata bahwa dia akan merindukan adik satu-

satunya itu dan boneka itu adalah kenang-kenangan darinya.

Ketika Greta tua, dia menderita sakit kanker. Dia meminta Sadie, anak

Kristina yang dulu sempat menemuinya, untuk mempertemukannya dengan

Kristina sebelum dia meninggal. Akhirnya keinginannya untuk bertemu Kristina

sebelum meninggal dapat terwujud.
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Berdasarkan uraian tentang tokoh Greta di atas, tampak bahwa tokoh

Greta adalah wanita yang cantik. Berbeda dari Kristina yang ekspresif, Greta

memiliki pembawaan yang netral dan datar. Sewaktu kecil dia tidak menyukai

Kristina, selain itu dia juga egois serta suka mengadu. Namun setelah dewasa, dia

merasa kehilangan sosok Kristina dan sangat ingin bertemu dengan adik

bungsunya itu.

3. Kristina (Erra)

Kristina adalah anak dari seorang tentara SS (Schutzstaffeln), yaitu tentara

pengawal khusus Nazi sekaligus pemilik dari sekolah. Hal tersebut dijelaskan

pada kutipan halaman 373 sampai 374, “papa est maître d’école quand il n’est

pas soldat sauf que ça fait si longtemps qu’il est soldat que je l’ai presque oublié

mais quand même on a le droit de vivre dans l’école”. Papa adalah kepala sekolah

saat dia tidak menjadi tentara tapi itu sudah lama ketika dia menjadi tentara yang

aku hampir lupa tapi kami masih memiliki hak untuk tinggal di sekolah”. Kristina

dan keluarganya tinggal di sekolah tersebut.

Pada masa perang dunia kedua setiap laki-laki wajib ikut berperang

sehingga laki-laki Jerman, selain Yahudi, menjadi bagian dari Nazi. Ayah Kristina

adalah anggota dari pasukan SS karena hanya tentara SS lah yang berhak

mengadopsi bayi atau anak dari kamp Lebensborn SS (Thiolay, 2012: 9-10).

Kristina memiliki kakak laki-laki bernama Lothar, namun Lothar

meninggal dalam perang. Selain kakak laki-laki, dia juga memiliki seorang kakak

perempuan bernama Greta. Kristina dilukiskan sebagai anak perempuan berumur

enam tahun. Hal tersebut dijelaskan dalam kutipan halaman 392 berikut ini. “A
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mon réveil les mots résonnent comme une voix vivante: six ans.  Bon anniversaire

Kristina!..”. Ketika aku bangun terdengar kata-kata yang seolah-olah hidup: enam

tahun. ... selamat ulang tahun Kristina!.

Dia memiliki rambut pirang dan lurus, berkulit putih, bermata biru,

berhidung pesek, dan mempunyai tahi lalat di lengan kirinya. Berikut ini

merupakan kutipan pada halaman 392 mengenai ciri-ciri fisik Kristina; “Ses

cheveux sont chatain clair et ondulés alors que les miens sont blonds et raides..”..

Rambutnya coklat muda dan ikal sementara punyaku pirang dan lurus ....

Selain itu ciri-ciri fisik Kristina juga digambarkan pada kutipan halaman

412 yang berbunyi : “... ses yeux sont verts et les miens sont bleus ... pourquoi

suis-je la seule de la famille à avoir le nez retroussé?..”. “... matanya hijau dan

mataku biru ... kenapa hanya aku di keluarga ini yang mempunyai hidung

pesek?..”.

Percakapan antara Johann (saudara tiri Kristina) dan Kristina juga

menunjukkan adanya ciri-ciri fisik Kristina sebagaimana diterangkan pada kutipan

halaman 434 berikut ini: “Parce qu’on a l’air allemands. Parce que nos cheveux

sont blonds, nos yeux bleus, notre peau parfaitement blanche”. Karena kita

seperti orang Jerman. Karena rambut kita pirang, mata kita biru, kulit kita putih.

Ciri-ciri fisik Kristina yang mirip dengan ras Arya (ras yang dianggap

Hitler sebagai ras Unggul) tersebut yang mengakibatkan Kristina menjadi korban

penculikan Nazi. Pada tahun 1935 Nazi menciptakan program Lebensborn untuk

menciptakan Master Race dan pada tahun 1939 Nazi mulai melakukan penculikan
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terhadap anak-anak dengan ciri-ciri fisik seperti ras Arya di negara-negara yang

dikuasai Jerman (Thiolay, 2012: 18).

Kristina juga pandai bernyanyi. Suaranya sangat merdu, sehingga dia

bangga dengan dirinya. Dia merasa kakeknya lebih menyayanginya dari pada

Greta seperti yang dijelaskan pada kutipan halaman 375 berikut ini: “Grand-père

m’apprend à chanter ..., il dit que j’ai la plus belle voix de la famille et je crois

qi’il me préfère à Greta à cause de ça”. Kakek mengajariku menyanyi ..., dia

berkata bahwa aku memiliki suara paling bagus di keluargaku dan aku yakin dia

lebih memilihku dari pada Greta karena hal itu.

Kristina sering membanding-bandingkan dirinya dengan Greta dan dia

merasa jauh lebih baik dari Greta karena Greta tidak pandai bernyanyi. Hal

tersebut menyiratkan bahwa Kristina mempunyai sifat tinggi hati. Kutipannya

sebagai berikut.

“Greta est plus jolie que moi mais elle est moins intéressante et je crois
que grand-père m’aime plus qu’elle parce qu’elle chante faux. ... pour tout
dire, Greta est un peu vide, elle a une personalité neutre et plate comme
un lac placide alors que moi je suis un volcan, j’ai un feu qui couve et
brûle en mon for intérieur et quand je chante c’est comme la lave qui
déborde”. (page 382)

“Greta lebih cantik dariku tapi dia kurang menarik dan aku yakin kakek
lebih menyukaiku dibanding Greta karena dia bernyanyi dengan buruk. ...
Intinya, Greta agak hampa, dia memiliki kepribadian netral dan datar
seperti danau yang tenang sedangkan aku, aku adalah gunung berapi, aku
punya api yang membara dalam sekam dan membakar dalam lubuk hatiku
dan ketika aku bernyanyi, itu seperti lava yang meluap”. (hal. 382)

Tetapi dibalik kesombongannya, Kristina adalah anak perempuan yang

menyenangkan. Dia dekat dengan semua anggota keluarganya termasuk neneknya

yang sering mengajarinya menari balet. Selain dekat dengan neneknya, dia juga
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dekat dengan kakeknya. Setiap siang dia menemani sang kakek tidur siang. Hal

tersebut tertuang pada halaman 376, “tous les après-midi je fais la sieste avec

grand-père mais, je ne dors pas ..”.. Setiap siang aku tidur siang bersama kakek,

tapi aku tidak tidur ..”..

Kristina dan Greta sering bermain bersama, namun sebenarnya mereka

tidak terlalu dekat. Kristina merasa iri ketika Greta mendapatkan kado natal yang

lebih bagus darinya. Dia merasa itu sebuah kesalahan, karena dia berpikir bahwa

boneka Greta sebenarnya untuknya seperti yang tertera pada kutipan halaman 401

yang berbunyi : “que dire? Il y a erreur. Mère s’est trompée, la poupée était pour

moi... . La poupée est à moi et je le sais. ... Je l’adore. Je connais même son nom :

Annabella”. “Apa? Ada kesalahan. Ibu keliru, boneka itu untukku ... . Boneka itu

milikku dan aku tahu itu ... Aku sangat menyukainya. Bahkan aku tahu namanya:

Annabella”.

Ketika dewasa Kristina mempunyai kepribadian kurang baik. Dia sering

melakukan free sex. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan halaman 151 yang

diucapkan Randall, cucu Kristina yang berbunyi : “..., m’man trouve sa mère

immorale parce qu’elle a couché avec beaucoup de gens”. ..., mama melihat

ibunya sebagai orang yang tidak bermoral karena dia telah tidur dengan banyak

orang. Perselingkuhannya dengan Luth, setelah dia menikah dengan Peter

Silbermann, juga membuktikan bahwa Kristina adalah wanita yang tidak

bermoral. Perselingkuhan tersebut membuatnya berpisah dengan Peter.

Kristina akhirnya menjadi lesbian dan tinggal bersama kekasih wanitanya

yang bernama Mercedes di Bowery. Selain menganut sex bebas, dia juga seorang
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perokok. Itu terlihat dari kutipan pada halaman 44 berikut ini yang diucapkan oleh

Sol, cicit Kristina. “Mon père adore sa mamie Erra mais ma mère a des réserves

à son égard, d’abord parce qu’elle fume et ensuite parce qu’elle ne va pas à

l’église”. Ayahku sangat menyukai neneknya, Erra tapi ibuku punya keraguan

padanya, pertama karena dia merokok dan kemudian karena dia tidak pergi ke

gereja.

Berdasarkan analisis tokoh Kristina di atas, tampak bahwa tokoh Kristina

adalah seorang wanita berbakat yang cantik dan menarik. Namun dia mempunyai

sifat dan kepribadian yang buruk seperti sombong, merokok, free sex, dan

sebagainya. Kristina juga merupakan penyanyi dengan karir yang sukses.

Meskipun demikian, dia tetap menjadi orang yang menyenangkan bagi orang di

sekitarnya karena dia merupakan orang yang baik.

4. Nona Mulyk

Nona Mulyk adalah anggota dari organisasi yang menangani orang-orang

yang diculik oleh Jerman. Organisasi tersebut membantu memulangkan orang-

orang korban penculikan yang dilakukan oleh Jerman ke negara asal mereka.

United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) adalah

organisasi internasional yang dibentuk oleh konferensi 44 negara di Gedung Putih

Amerika Serikat pada tanggal 9 November 1943.

Tujuan dari dibentuknya UNRRA adalah untuk memberikan bantuan

ekonomi kepada negara-negara Eropa setelah perang dunia kedua dan

memulangkan serta membantu para pengungsi maupun para korban penculikan

Nazi yang akan berada di bawah kendali sekutu
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(http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005685 Holocaust

Encyclopedia).

Negara-negara yang menerima bantuan UNRRA antara lain Cina,

Cekoslovakia, Yunani, Italia, Polandia, Ukraina, dan Yugoslavia. Upaya bantuan

besar-besaran tersebut menyebabkan organisasi tersebut kehabisan dana.

Akibatnya UNRRA di Eropa dibubarkan pada 30 Juli 1947, sedangkan di Cina

UNRRA selesai pada 31 Maret 1949. Setelah pembubaran UNRRA, pekerjaan

UNRRA diambil alih oleh FAO (Food and Agricultural Organization) dan IRO

(International Refuge Organization)

(http://www.columbia.edu/cu/lweb/eresources/archives/rbml/UNRRA/).

Nona Mulyk digambarkan sebagai wanita yang elegan dengan dandanan

yang sangat rapi, seperti yang dideskripsikan dalam kutipan berikut ini.

“La dame est tellement élégante qu’on dirait une extraterrestre, ça fait
une éternité qu’on n’a pas vu quelqu’un d’aussi bien habillé nourri soigné,
ses cheveux marron foncé sont noués en un chignon lisse et brillant, elle
porte un uniforme et des chaussurres en cuir et tient à la main un porte-
documents en cuir”. (page 463)

“Wanita itu sungguh elegan yang menurut kami sesuatu yang sangat asing,
itu sudah sangat lama kami tidak melihat seseorang yang berdandan
dengan baik, rambutnya coklat tua diikat menjadi sanggul halus dan
berkilau, dia memakai seragam dan sepatu kulit dan membawa sebuah
tempat map di tangannya”. (hal. 463)

Dalam halaman yang sama, terdapat kutipan yang berbunyi “elle se

présente en disant qu’elle s’appelle Mlle Mulyk et qu’elle s’excuse d’interrompre

notre repas”, dia memperkenalkan diri dengan mengucapkan namanya nona

Mulyk dan dia meminta maaf telah mengganggu makan kami. Hal tersebut

menunjukkan bahwa nona Mulyk merupakan wanita yang sopan.
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Selain itu, nona Mulyk dilukiskan sebagai sosok wanita yang penyayang,

sabar, lemah lembut, serta pengertian. Itu terlihat jelas ketika dia bertanya kepada

Kristina dan mengungkapkan identitas Kristina yang sebenarnya. Sedangkan sifat

pengertian dan sabarnya terlihat ketika dia menangani ibu Kristina yang tidak rela

Kristina dibawa pergi. Berikut ini adalah kutipannya.

“La dame dit à mère de se calmer. “je sais à quel point tout cela est
difficile pour vous,” elle dit. Elle demande à Helga d’apporter à mère un
verre d’eau mais Helga ne bronche pas. ..”. (page 464-465)

“Wanita itu berkata kepada ibu untuk tetap tenang. “aku tahu bahwa ini
semua sulit bagimu,” katanya. Dia meminta kepada Helga untuk
membawakan segelas air tapi Helga tidak menanggapinya. ..”. (hal. 464-
465)

Nona Mulyk mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya

seperti pada kutipan berikut ini yang bercerita tentang perdebatan antara dirinya

dengan direktur ketika menangani kasus Kristina yang didengar oleh Kristina.

Direktur ingin mengembalikan Kristina kepada orang tua kandungnya di Ukraina

tapi hal tersebut ditolak oleh nona Mulyk karena pada saat itu Ukraina telah

dikuasai oleh Rusia. Nona Mulyk mengkhawatirkan keselamatan Kristina jika

Kristina kembali pada keluarga kandungnya. Kristina menceritakan perdebatan

tersebut kepada Johann atau Janek.

“Le directeur disait: <<Mais la lettre de sa mère?>> Et Mlle Mulyk :
<<L’Ukraine est aux mains des rouges.>> Et le directeur : <<Mais la
letrre . . “. Et Mlle Mulyk : <<Elle n’existe pas, cette lettre, d’accord ? il
n’est pas question d’envoyer Klarysa chez les rouges !” Qu’est-ce que ça
veut dire ?
Je crois . . . je crois que ça veut dire Les Russes, dit Janek. (page 478)

“Direktur berkata : <<Tapi surat dari ibunya?>> Dan nona Mulyk :
<<Ukraina berada di tangan si merah>> Dan direktur : <<Tapi suratnya . .
“. Dan nona Mulyk :<< Itu tidak ada, suratnya, mengerti? Tidak ada lagi
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pertanyaan untuk mengirimkan Klarysa ke tempat si merah!” Apa
maksudnya ?
Aku yakin . . . aku yakin bahwa yang dimaksud adalah Rusia, kata Janek
(hal. 478)

Dari uraian di atas, tampak bahwa nona Mulyk adalah wanita yang elegan,

baik, penyayang, peduli terhadap orang lain, dan sopan. Kepeduliannya

diwujudkan dengan menolong orang lain secara suka rela.

5. Tuan dan Nyonya Kriswaty

Kriswaty adalah seorang dokter berkebangsaan Ukraina yang tinggal di

Toronto, Canada. Dia dengan istrinya tidak mempunyai anak sehingga dia

mengadopsi Kristina sebagai anaknya. Kriswaty mengenal Kristina dari temannya

yaitu nona Mulyk. Kriswaty adalah seorang dokter dan membuka praktek di

rumahnya, berikut kutipannya.

“A ce moment grand-papa émerge de son bureau au sous-sol qui a une
entrée indépendante donnant directement sur la rue Markham avec une
plaque qui dit Dr Kriswaty, Consultations psychiatriques pour que ses
patients puissent entrer et sortir sans passer la maison ..”. (page 255)

“Saat ini kakek terlihat di tempat kerjanya di ruang bawah tanah yang
mempunyai pintu masuk sendiri langsung dari jalan Markham dengan
papan bertuliskan Dr Kriswaty, Konsultasi psikiatri supaya para pasiennya
dapat masuk dan keluar tanpa melewati rumah ..”. (hal. 255)

Tuan dan Nyonya Kriswaty memiliki kebiasaan unik di waktu pagi, seperti

yang digambarkan pada kutipan berikut ini.

“Comme d’habitude, grand-papa entre dans la cuisine en disant, “Eh
bien, comment allons-nous ce matin?” et s’installe à la table avec un air
de fatigue exagéré et grand-maman lui sert son café de la cafetière
électrique et lui tend sans un mot, c’est leur rituel de huit heures et demie,
..”.. (page 257)
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“Seperti biasa, kakek masuk ke dapur sambil berkata, “baik, bagaimana
kabar kita pagi ini?” dan menempatkan dirinya di meja dengan raut muka
kelelahan yang berlebihan dan nenek mengambilkan kopinya di mesin
kopi dan memberikannya tanpa berkata sepatah katapun, itu adalah
kebiasaan mereka pada jam 08.30, ... (hal. 257)

Keluarga Kriswaty merawat Kristina sejak Kristina berumur tujuh tahun.

Setelah Kristina mempunyai anak, Kristina pindah ke Yorkville sementara

anaknya diasuh oleh Kriswaty. Kriswaty mengasuh cucu perempuan mereka yang

bernama Sadie, sejak Sadie masih bayi. Berikut ini kutipan yang menjelaskan

tentang ciri-ciri Nyonya Kriswaty.

“Ses cheveux brossés, peignés et coiffés, marron foncé ces jours-ci alors
que la vérité au sujet de ses cheveux c’est qu’ils sont entièrement gris et
qu’elle les teint en marron pour que les gens ne sachent pas qu’elle est
vieille. Une question intéressante est de savoir laquelle est la vraie grand-
maman : quand elle met ses lunettes ou quand elle les enlève, quand elle
se teint les cheveux ou quand elle les laisse repousser en gris, quand elle
est totalement nue dans sa baignoire ou quand elle est sapée des pieds à la
tête...”. (page 251)

“Rambutnya disikat, disisir dan ditata, berwarna coklat tua sekarang tetapi
sebenarnya rambutnya sudah berwarna abu-abu dan dia mewarnai
rambutnya menjadi coklat supaya orang-orang tidak tahu bahwa
sebenarnya dia sudah tua. Sebuah pertanyaan menarik adalah bagaimana
cara mengetahui bahwa dia benar-benar seorang nenek: ketika dia
memakai kaca mata atau ketika dia menaikkannya, ketika dia mewarnai
rambutnya atau ketika dia membiarkan rambutnya terus tumbuh dengan
warna abu-abu, ketika dia benar-benar telanjang di kamar mandinya atau
ketika dia berpakaian dari kaki sampai kepala...”. (hal.251)

Nyonya Kriswaty sangat memperhatikan cucu satu-satunya itu. Dialah

yang menyiapkan segala kebutuhan Sadie, seperti makanan untuk Sadie. Seperti

yang dijelaskan pada kutipan pada halaman 252 yang diucapkan Sadie yang

berbunyi: “Elle sort de la pocheuse un œuf poché parfait, le pose sur mon assiette

à côté de la tartine grillé parfaite et me verse un verre de lait parfait”. Dia
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meninggalkan sebuah telur rebus sempurna, meletakkannya di atas piringku di

samping roti panggang yang sempurna dan menuangkanku segelas susu yang

sempurna. Kakek dan nenek Sadie juga berusaha untuk mendisiplinkan Sadie.

Berikut kutipannya.

“Elle ne veut pas se tromper cette fois-ci, grand-papa et elle ont tout raté
avec ma mère, ils pensent qu’ils ont été trop laxistes et ils ne veulent pas
commettre les même erreurs avec moi alors j’ai droit à la discipline”.
(page 252)

“Dia tidak ingin membuat kesalahan kali ini, kakek dan dia telah gagal
dengan ibuku, mereka pikir mereka terlalu mengalah dan mereka tidak
ingin melakukam kesalahan yang sama jadi aku memiliki hak untuk
disiplin”. (hal. 252)

Dari analisis tokoh keluarga Kriswaty di atas, dapat diketahui bahwa

kedua tokoh tersebut sangat menyayangi cucunya, terutama Nyonya Kriswaty.

Mereka belajar dari kegagalan mereka saat mengasuh Kristina, sehingga berusaha

untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada Sadie. Mereka berusaha

membuat cucunya disiplin supaya cucunya kelak menjadi wanita dan ibu yang

baik. Mereka menyayangi Kristina dan Sadie seperti menyayangi anak dan cucu

mereka sendiri. Mereka tidak pernah mengungkit-ngungkit masa lalu Kristina dan

menerima Kristina apa adanya.

Berdasarkan analisis penokohan di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh

Sadie adalah tokoh utama dalam roman Lignes de faille karya Nancy Huston. Dia

merupakan seorang tokoh yang problematik yang sedang berusaha menyingkap

rahasia yang disimpan ibunya tentang asal usulnya. Kristina adalah tokoh

tambahan yang digambarkan sebagai wanita cantik dan berbakat, namun memiliki

kepribadian yang buruk. Kristina adalah ibu Sadie yang mempunyai rahasia
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tentang kehidupan masa lalunya. Greta sendiri adalah tokoh tambahan berikutnya

yang merupakan saudara tiri Kristina. Dia digambarkan sebagai wanita cantik.

Sewaktu kecil, dia tidak menyukai Kristina namun ketika dewasa Greta

merindukan Kristina dan ingin bertemu dengannya. Gretalah yang membantu

Sadie menyingkap rahasia Kristina/ Erra.

Nona Mulyk sebagai tokoh tambahan berikutnya adalah wanita yang

berusaha menolong Kristina waktu kecil. Dia juga membantu Sadie dalam

menemukan kebenaran tentang masa lalu Kristina/ Erra. Tokoh tambahan

berikutnya yang mempengaruhi jalannya cerita dalam roman ini adalah Keluarga

Kriswaty Mereka adalah orang tua dan kakek-nenek yang baik. Mereka sangat

sayang kepada anak dan cucu mereka meskipun anak dan cucu mereka bukan

merupakan keluarga kandung mereka.

3. Latar

Latar dalam cerita meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar

tempat menjelaskan di mana terjadinya peristiwa, latar waktu menunjukkan kapan

peristiwa terjadi, sedangkan latar sosial adalah lingkungan sosial di mana tokoh

tinggal atau peristiwa terjadi. Berikut ini uraian mengenai latar atau setting cerita

pada roman Lignes de faille karya Nancy Huston.

a) Latar Tempat

Munich adalah tempat tinggal Kristina waktu kecil. Hal itu ditunjukkan

pada kutipan halaman 113 berikut ini yang merupakan perkataan Sol, cicit

Kristina, yang berbunyi : “Malheureusement la sœur d’AGM qui a déjà un pied

dans la tombe n’habite pas la ville de Munich elle-même, elle habite toujours le
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village où elles ont grandi, à deux heures de route de Munich, ...” Sayangnya

kakak dari AGM yang telah hampir meninggal itu tidak tinggal di kota Munich,

dia tinggal di desa di mana mereka besar, dua jam perjalanan dari Munich, ... .

Dia tinggal di lingkungan keluarga yang menyayanginya. Kakek dan

neneknya sering mengajarinya menyanyi dan menari balet. Kristina mempunyai

suara yang paling bagus di keluarganya sehingga dia sering mendapat pujian dari

kakek dan keluarganya. Hal tersebut membuat Kristina menjadi tinggi hati.

Setelah perang dunia kedua yang lama berkecamuk berakhir, seseorang

dari organisasi internasional memberitahunya bahwa dia sebenarnya bernama

Klarysa dan berkebangsaan Ukraina. Kristina akhirnya dibawa ke pusat

penampungan anak-anak korban penculikan Nazi. Setelah itu dia diadopsi oleh

keluarga Kriswaty yang tinggal di Toronto, Canada.

Di bawah asuhan Kriswaty, Kristina tumbuh menjadi wanita yang kurang

baik. Kriswaty memberikan kebebasan kepada Kristina sehingga Kristina menjadi

anak yang manja

(http://www1.toronto.ca/City20Of20Toronto/Children'sServices/Files/pdf/R/raisin

gthevillage-part1developingsharedoutcomes-fullreport.pdf). Pergaulan Kristina

menjadi sangat bebas dan tidak terkontrol. Pada usia 17 tahun dia hamil dengan

seorang laki-laki bernama Mortimer. Namun Mortimer justru tidak mau

bertanggung jawab. Kristina kemudian melahirkan seorang anak perempuan

bernama Sadie.

Kristina lalu pindah ke Yorkville, New York, untuk mewujudkan

impiannya menjadi penyanyi internasional. Sementara anaknya diasuh oleh



65

Kriswaty. New York adalah kota metropolitan dengan penduduk yang padat.

Kehidupan malamnya hingar bingar dengan banyaknya bar dan klub malam di

kota tersebut. Di New York orang melakukan free-sex adalah hal biasa sehingga

membuat kepribadian Kristina/ Erra semakin buruk

(http://elitedaily.com/life/culture/the-50-life-lessons-new-york-city-has-taught-

me/ ). Di tambah lagi dia adalah seorang penyanyi terkenal sehingga dia dekat

dengan kehidupan malam dan pergaulan yang bebas. Kristina/ Erra sering

melakukan free-sex dan menjadi seorang perokok.

Berbeda dengan Kristina yang diberi kebebasan saat diasuh oleh Kriswaty,

Sadie justru kebalikannya. Kriswaty mendidik Sadie dengan sangat disiplin. Sadie

diikutsertakan kursus piano dan tari. Kriswaty ingin Sadie menjadi wanita yang

baik kelak, tidak seperti ibunya (Kristina). Karena hal tersebut Sadie justru merasa

buruk dan rendah diri. Dia menjadi pribadi yang kurang percaya diri karena dia

tidak bisa bermain piano dan menari dengan baik seperti teman-temannya yang

lain.

Setelah Kristina/ Erra menikah dengan Peter Silbermann, teman Kristina/

Erra, Kristina/ Erra mengajak Sadie untuk tinggal dengannya di New York.

Berbeda dengan ibunya yang berperilaku buruk, Sadie justru tumbuh menjadi

wanita yang baik dan berpendidikan. Di kota ini pendidikan sangat mudah diakses

bahkan untuk warga miskin sekalipun

(http://www.schottfoundation.org/publications-reports/education-redlining). Dia

mengajarkan anaknya sopan santun dan berusaha menjadi contoh yang baik bagi
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anaknya. Setelah Sadie mengetahui bahwa Kriswaty bukan kakek dan nenek

kandungnya, dia berusaha mencari tahu keluarga kandung ibunya.

Dia akhirnya tahu bahwa ibunya berkebangsaan Ukraina dan merupakan

korban penculikan Nazi (Fontaine de vie) pada perang dunia kedua. Iapun

mencari tahu alasan mengapa ibunya diculik. Karena ingin mengetahui tentang

Fontine de vie dia akhirnya pergi ke Haifa, Israel, atas saran nona Mulyk untuk

menemui seorang profesor di Universitas Haifa yang ahli dalam Fontaine de vie.

Israel sendiri merupakan negara dari bangsa Yahudi, bangsa yang pada

perang dunia kedua berusaha disingkirkan dari muka bumi oleh Hitler. Sadie

akhirnya pindah ke Irael bersama dengan anak dan suaminya. Dua bulan setelah

kepindahannya ke Isarel, Sadie mengalami kecelakaan yang membuat kakinya

lumpuh dan dia tidak dapat berjalan lagi seumur hidupnya.

b) Latar Waktu

Tahun 1944 sampai 1945 Kristina tinggal di Munich, Jerman. Kristina

kecil Latar waktu dalam masing-masing bab telah ditunjukkan pada bagian judul

bab yaitu; IV KRISTINA, 1944-1945. Pada tahun 1944 hingga 1945 bercerita

tentang masa kecil Kristina saat tinggal di Jerman. Ketika natal tiba Kristina dan

Greta mendapatkan hadiah natal dari keluarganya. Selang beberapa hari setelah

natal, keluarga Kristina mengadopsi Johann.

Pada bulan April 1945 tersiar kabar bahwa Hitler telah meninggal

(Bozmann, 1958: 506). Hal tersebut dijelaskan pada kutipan halaman 457 sebagai

berikut: “... c’est le mois d’avril, ... Hitler est mort dit la radio”. ... ini adalah

bulan April, ... Hitler meninggal kata radio. Dua bulan kemudian, tepatnya
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Agustus 1945, rumah mereka didatangi nona Mulyk yang merupakan perwakilan

dari organisasi yang menangani korban penculikan Nazi. Hari berikutnya nona

Mulyk datang untuk menjemput Kristina dan Johann untuk dibawa ke tempat

penampungan korban penculikan Nazi.

Kutipan pada halaman 476 berikut menceritakan lama Kristina di tempat

penampungan. “... c’est le 18 octobre et ça fait déjà deux mois que nous sommes

au centre, Janek et moi, ..”.. “... sekarang tanggal 18 Oktober dan kira-kira sudah

dua bulan kami di tempat ini, Janek dan aku, ..”.. Pada 18 Oktober 1945 Kristina

diadopsi oleh teman nona Mulyk yang tinggal di Toronto, keluarga Kriswaty.

Kutipan pada halaman 481 berikut menggambarkan perpisahan Kristina dengan

Johann “... et le lendemain Janek disparaît, ..”.. “... Dan esok harinya Janek

menghilang, ..”..

Setelah dewasa, Kristina mempunyai anak perempauan bernama Sadie.

Semasa kecil, Sadie diasuh oleh kakek dan neneknya di Toronto. Pada bulan Juli

1962 Sadie mulai tinggal bersama ibunya di New York setelah ibunya menikah

dengan Peter Silbermann. Untuk melakukan penelitiannya lebih jauh tentang

Fontaine de vie yang menyangkut tentang ibunya, Sadie memutuskan untuk

mengajak seluruh keluarganya pindah ke Israel, tepatnya di kota Haïfa. Sadie dan

keluarganya berangkat ke Israel pada bulan Agustus 1982. Hal tersebut terlihat

dari halaman 196 yang menerangkan keterangan waktu ‘Débout août, je

commence à faire ...’. Awal Agustus, aku mulai melakukan ... . Kemudian pada

halaman 201 bercerita tentang keberangkatan mereka ke Israel.



68

Israel pada waktu itu sedang berperang dengan warga Palestina yang ada

di Lebanon sehingga Israel menjadi negara yang sepi (Lambeth, 2011). Haifapun

menjadi kota yang sangat sepi. Sebagai Universitas ternama di Israel dan

merupakan universitas yang berkualitas Internasional

(http://www.masaisrael.org/programs/haifa-university), Haifa memiliki pengajar

yang berkompeten sehingga kota ini sesuai dijadikan sebagai tempat untuk

melakukan penelitian. Terlebih lagi Israel merupakan negara bangsa Yahudi, yang

dibantai oleh Nazi pada masa perang dunia kedua. Hal tersebut sangat membantu

Sadie dalam mengungkap misteri tentang Fontainde de vie.

Dua bulan kemudian, di bulan Oktober 1982, Sadie mengalami

kecelakaan. Kutipannya terdapat pada halaman 243 yang berbunyi : “M’man a eu

un accident ... . elle est à l’hopital. Randall, ça a l’air grave”. “Mama mengalami

kecelakaan ... . dia berada di rumah sakit. Randall, ini gawat”. Kutipan pada

halaman 241 berikut ini menunjukkan latar waktu ketika Sadie mengalami

kecelakaan, yaitu “Septembre se termine, octobre s’écoule ..., et puis arrive le

jour de Haloween”. “September berakhir, Oktober dimulai ..., dan kemudian

datang hari Haloween”. Pada tahun 2004 Kristina dan Greta kembali bertemu

setelah lama berpisah. Pertemuan tersebut terjadi di rumah Greta, di Munich,

Jerman.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa waktu cerita dalam roman ini

terjadi selama 60 tahun, yaitu antara tahun 1944 sampai 2004.

c) Latar Sosial
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Negara Jerman yang pada tahun 1944 sampai 1945 memiliki andil dalam

perang dunia kedua dapat dikalahkan oleh Inggris dan Amerika. Latar sosial

tersebut tersirat dalam kutipan halaman 380 berikut ini: “Mon rêve pour l’avenir

c’est d’être la Grosse Dame du cirque mais en ce moment on est en train de

perdre la guerre, ..”. Cita-citaku adalah menjadi seorang Nyonya Besar di Sirkus

tapi saat ini kami sedang kalah perang, ... .

Kutipan berikut ini menggambarkan kehidupan masyarakat Jerman yang

hidup dalam ketakutan, bahkan pada malam hari mereka tidak berani menyalakan

lampu.

Le soir on n’a pas le droit d’allumer les lampes parce que ça nous
transforme en cible et on pourrait se faire bombarder par les avions
ennemis – ... pas le Russes mais les Anglais et les Américains. “Le monde
entier se ligue contre l’Allemagne, il me dit”. (page 389)

“Pada malam hari kita tidak boleh menyalakan lampu karena itu
menjadikan kita sebagai sasaran dan kita bisa di bom oleh pesawat-
pesawat musuh – ... bukan orang-orang Rusia melainkan Inggris dan
Amerika. “Seluruh dunia bergabung melawan Jerman, katanya padaku”.
(hal. 389)

Perang dunia membawa kepedihan bagi masyarakat Jerman sendiri. Di

tahun-tahun kekalahan Jerman, setiap hari telinga masyarakat Jerman harus

mendengar dentuman-dentuman bom yang diluncurkan oleh para sekutu. Munich

menjadi kota yang penuh dengan puing-puning reruntuhan bangunan (Zettl, 1972:

65).

Pada saat perang dunia kedua berlangsung, setiap laki-laki Jerman yang

berumur 16 sampai 60 tahun wajib berangkat perang. Hal tersebut terlihat dari

kutipan halaman 381 berikut ini: “Lothar porte un uniforme parce que c’est son
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tour de partir à la guerre, même si on a déjà perdu la France et l’Angleterre, tous

les hommes entre seize et soixante ans doivent partir... “. Lothar memakai baju

seragam karena ini saatnya dia untuk berangkat berperang, meskipun kita telah

kalah dari Prancis dan Inggris, semua pemuda antara enambelas dan enam puluh

tahun harus berangkat ... .

Selain itu banyak wanita yang menjadi janda atau tidak menikah karena

banyak laki-laki yang tewas dalam perang seperti yang dijelaskan pada kutipan

halaman 413 berikut ini: “C’est une vieille fille. Une fois, alors qu’elle prenait le

thé avec mère, je l’ai entendue dire qu’elle aurait bientôt trente ans et qu’elle ne

trouverait jamais de mari parce que tous les jeunes hommes étaient morts”. Dia

adalah perawan tua. Pada suatu hari, saat dia minum teh dengan ibu, aku

mendengarnya berkata bahwa dia akan berusia 30 tahun dan dia belum

menemukan juga seorang suami karena semua pemuda telah meninggal.

Penjelasan di atas juga menyiratkan bahwa pada masa perang dunia kedua

banyak remaja atau pemuda tewas sia-sia di medan pertempuran. Banyak warga

yang tewas karena bom-bom yang diluncurkan sekutu. Banyak warga yang cacat

akibat bom atau tembakan. Kerusakan ada di mana-mana dan d setiap sudut kota

hanya terdapat reruntuhan bangunan dan mayat-mayat yang berserakan.

Kekejaman perang dunia kedua yang diciptakan Nazi Jerman telah

menyengsarakan banyak orang (Ryan, 1966).

4. Tema

Dalam roman ini, terdapat dua tema, yaitu tema mayor dan tema minor.

Tema mayor merupakan tema utama atau tema pokok dalam cerita. Pada roman
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ini tema mayornya adalah usaha Sadie menyatukan keluarga yang tercerai-berai

yaitu Kristina/ Erra dengan Greta akibat perang dunia kedua.

Sadie, tokoh utama dalam roman ini, berusaha menyingkap rahasia yang

disembunyikan ibunya selama ini mengenai orang tua kandungnya. Dia pun

akhirnya tahu bahwa ibunya adalah orang Ukraina. Ibunya diculik oleh Nazi saat

dia masih bayi dan diasuh oleh keluarga Jerman. Sadie kemudian mencari tahu

kenapa ibunya menjadi korban penculikan Nazi. Akhirnya dia pergi Israel untuk

mempelajari politik Lebensborn (Fontaine de vie) Nazi yang telah membuat

ibunya kehilangan keluarga kandungnya.

Seperti halnya judul roman ini yaitu Lignes de faille yang berarti garis-

garis yang salah, keluarga Kristina/ Erra memiliki garis keturunan atau silsilah

yang salah. Setelah dia pergi dari keluarganya di Jerman dia tidak bisa

menemukan keluarga kandungnya dan akhirnya diadopsi oleh keluarga Kriswaty.

Kristina hanya tahu bahwa dia berkebangsaan Ukraina dan nama aslinya adalah

Klarysa.

Setelah bertahun-tahun Kristina/ Erra berusaha menutupi masa lalunya dari

orang lain, akhirnya rahasia tersebut terungkap oleh Sadie, anaknya. Sadiepun

berusaha untuk mempertemukan ibunya dengan kakaknya yang ada di Jerman,

Greta. Greta adalah satu-satunya saudara Kristina/ Erra yang tinggal di Jerman

yang masih hidup. Akhirnya usaha Sadie untuk mempertemukan ibunya dengan

keluarganya berhasil. Kristina/ Errapun bertemu dengan Greta di rumah mereka

saat kecil yang berada di Munich, Jerman.
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Lebensborn (Fontaine de vie) diciptakan Nazi dengan tujuan untuk

menghasilkan anak-anak berdarah murni Arya. Selain anak-anak Jerman asli,

anak-anak di luar negara Jerman seperti Polandia, Cekoslavia, Yugoslavia,

Ukraina, dan sebagainya juga diculik dan kemudian diadopsi oleh keluarga

Jerman (Thiolay, 2012: 19).

Adapun tema minor yang mendukung tema mayor dalam cerita ini adalah

peperangan, percintaan, seksualitas, agama, dan egoisme. Tema minor merupakan

tema kecil yang muncul dalam cerita untuk mendukung tema mayor. Tema

peperangan dapat dilihat dari banyaknya peristiwa perang yang diangkat dalam

roman ini, seperti perang dunia kedua, perang Lebanon, dan perang Amerika-Irak.

Greta kakak Kristina yang memiliki boneka perempuan yang diinginkan

juga oleh Kristina tidak mau meminjamkannya pada Kristina. Dari sinilah nampak

keegoisan tokoh Greta. Tema percintaan dan seksualitas terlihat dari kisah cinta

Kristina yang diangkat dalam cerita ini. Kristina yang sering berganti pasangan

memiliki kisah cinta yang rumit.

Awalnya Kristina menjalin hubungan dengan pria bernama Mortimer

hingga hamil. Tapi Mortimer malah meninggalkannya di saat dia hamil.

Kemudian dia menikah dengan Peter Silbermann. Namun pernikahannya gagal

karena perselingkuhan yang dilakukannya dengan Luth. Kristina juga mau tidur

dengan sembarang lelaki. Akhirnya Kristina menjadi lesbian dan tinggal dengan

Mercedes, kekasih wanitanya.

Roman ini juga mengangkat tentang agama atau kepercayaan. Itu terlihat

ketika Kristina dewasa dia memutuskan untuk mengubah keyakinannya dari
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nasrani menjadi Yahudi. Sadiepun mengikuti jejak ibunya menjadi seorang

Yahudi. Sementara Randall, cucu Kristina menganut kepercayaan Protestan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tema mayor roman Lignes de

faille karya Nancy Huston adalah pencarian silsislah keluarga yang hilang dan

tema minornya adalah peperangan, percintaan, seksualiatas, agama dan egoisme.

B. Keterkaitan antarunsur Intrinsik Roman Lignes de faille Karya Nancy

Huston

Unsur intrinsik karya sastra tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu

kesatuan yang padu. Unsur tema pada fiksi mengikat unsur alur, penokohan, dan

latar cerita. Pemilihan latar disesuaikan dengan alur cerita dan juga mempengaruhi

sifat atau karakter para tokoh. Tanpa adanya unsur penokohan dalam cerita, maka

alur tidak dapat bergerak. Demikianlah hubungan antarunsur intrinsik karya

sastra.

Demikian juga unsur-unsur intrinsik roman Lignes de faille karya Nancy

Huston. Tokoh utama dalam roman ini mengalami konflik, yang membuat alur

cerita bergerak. Konflik tersebut adalah keinginannya menyingkap alasan ibunya

menjadi korban politik Lebensborn Nazi. Hal tersebut mengharuskan dia untuk

berpindah tempat tinggal. Penggunaan latar realistik dalam roman ini memberikan

kesan bahwa cerita tersebut nyata dan benar-benar terjadi. Peristiwa-peristiwa

yang menimpa tokoh didukung dengan adanya latar yang menjadi pijakan tempat

peristiwa yang menimpa tokoh tersebut terjadi menggerakan alur sehingga

memunculkan tema.
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara satu unsur

intrinsik dengan unsur intrinsik yang lain dalam roman Lignes de faille karya

Nancy Huston saling berhubungan sehingga membangun satu cerita yang utuh.

Unsur-unsur intrinsik tersebut tidak dapat dipisahkan karena unsur-unsur tersebut

berhubungan erat satu sama lain.

C. Kondisi Sosial yang Melatarbelakangi Roman Lignes de faille Karya

Nancy Huston

Kondisi sosial yang melatarbelakangi roman Lignes de faille karya Nancy

Huston ini adalah Perang Dunia II yang terjadi antara tahun 1939 sampai 1945 di

Jerman. Perang tersebut berakhir dengan kekalahan Jerman pada tahun 1945

(Burdick et Al, 1984: 56-58). Awal mula perang dunia kedua tersebut adalah

berkuasanya Nazi (Nationalsocialistische Deutch Arbeiter Partei) di Jerman pada

tahun 1933. Di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, partai ini berhasil

memenangkan pemilu tahun 1933 (Bozman, 1958: 118).

Partai Nazi mengusung paham fasisme dan anti-semit (Holborn, 1973:

283). Partai yang dipimpin oleh Adolf Hitler ini bertujuan untuk menghapus

perjanjian Versailles (1919) dan merealisasikan negara Jerman yang sangat megah

dengan penduduk berdarah murni (ras Arya). Masa pemerintahan Adolf Hitler

disebut sebagai Third Reich (Kekaisaran Ketiga) (Zettl, 1972: 63). Jerman yang

masih kecewa akan perjanjian Versailles memulai perang dunia kedua dengan

menyerang Polandia pada tanggal 1 September 1939 menggunakan taktik

“Blitzkrieg” (perang kilat) (Holborn, 1973: 793-794).
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Awal mula berkuasanya Nazi di Jerman adalah kebakaran gedung

Reichstag di Berlin pada 27 Februari 1933. Kecurigaanpun jatuh pada Komunis.

Hal tersebut dimanfaatkan Hitler untuk menyebarkan keyakinan bahwa Komunis

adalah musuh negara. Kemudian di bawah tekanan Hiler, pemerintah menghapus

Undang-Undang tentang kebebasan demokratis dan menempatkan kekuasaan

absolut pada pemimpin. Setelah memenangkan pemilu pada tahun 1933,

Hitlerpun menjadi penguasa yang absolut (Führer) di Jerman (Zettl, 1972: 63).

Pada masa kedudukan Hitler di Jerman, para warga sipil diwajibkan saling

memberi salam dengan mengucap Heil Hitler (keselamatan untuk Hitler). Jika

mereka tidak membalas dengan ucapan yang sama maka mereka akan dilaporkan

ke polisi oleh yang lain karena pada saat itu banyak warga yang pro dengan Nazi

dan pemuja Hitler.

Dalam roman ini hal tersebut tercermin pada kutipan halaman 386 yang

berbunyi : “...l’an dernier Lothar a rencontré notre voisine Mme Webern dans le

couloir et quand il a levé le bras en disant “Heil Hitler” elle n’a pas répondu

alors il l’a dénoncée à la police et ils sont venus l’arrêter...” ... tahun lalu Lothar

bertemu tetangga kami Nyonya Webern di gang dan ketika dia mengangkat

tangan sambil berkata “Heil Hitler” nyonya Webern tidak menjawab lalu Lothar

melaporkannya ke polisi dan mereka berhenti melakukan itu lagi.

Nazi juga merupakan partai yang rasis. Rasisme tersebut dapat dilihat dari

keyakinan yang dipegang Nazi, yaitu bahwa ras Arya merupakan ras unggul

(Master Race) sehingga kemurniannya perlu dijaga (Holborn, 1973: 714).

Akibatnya Nazi menciptakan politik Lebensborn dan program Holocaust.
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Holocaust merupakan program pembantaian terhadap kaum Yahudi (1958: 118).

Selama sebelum perang dunia kedua dimulai sampai perang tersebut berakhir,

Nazi telah mengirimkan ribuan bahkan jutaan orang-orang Yahudi ke kamp

konsentrasi (Bozman, 1958: 118). Orang-orang tersebut di bantai di kamp

konsentrasi dan sebagian besar mayat korban Holocaust dibakar di krematorium

kamp.

Lebensborn diciptakan Nazi, pada tanggal 12 Desember 1935. Program

Lebensborn mempunyai arti sumber kehidupan atau musim semi kehidupan.

Penciptaan program tersebut merupakan ide dari Heinrich Himmler yang

merupakan ketua SS (Schutzstaffeln), tentara pengawal istimewa bagi pemimpin

Nazi (Thiolay, 2012: 9). Program ini diciptakan untuk menciptakan Master Race

(Ras Unggul) untuk masa depan Kekasiran Ketiga (Thiolay, 2012: 2).

Awalnya program Lebensborn hanya diperuntukkan bagi wanita-wanita

muda yang memiliki darah murni Arya untuk memiliki anak dengan anggota

tentara SS (Schutzstaffeln). Untuk bergabung menjadi partisipan Lebensborn,

wanita-wanita yang mendaftar harus mengikuti tes untuk membuktikan kemurnian

mereka minimal dari tiga generasi atau dari kakek-nenek mereka. Wanita dengan

ciri-ciri ras Arya seperti tinggi, berambut pirang dan bermata birulah yang dipilih.

Wanita-wanita partisipan Lebensborn tersebut lalu diangkat menjadi perawat

bayi-bayi yang dilahirkan di kamp SS (Schutzstaffeln). Organisasi SS

(Schutzstaffeln) kemudian mengambil bayi yang telah lahir untuk diberikan

pendidikan dan diadopsi oleh keluarga Jerman (Thiolay, 2012: 2).
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Tahun 1939, hasil program Lebensborn tidak sesuai dengan yang Himmler

harapkan. Akhirnya Himmler memutuskan untuk memperbolehkan wanita yang

bukan darah murni berpartisipasi dalam Lebensborn. Politik Lebensborn juga

melakukan penculikan terhadap anak-anak yang memiliki ciri-ciri fisik seperti ras

Arya (tinggi, berambut pirang, bermata biru) di negara-negara bagian timur yang

dikuasai Jerman, saat perang dunia kedua meledak. Akibatnya terjadi penculikan

besar-besaran di negara-negara kekuasaan Jerman. Ribuan anak yang diculik Nazi

dikirim ke Jerman dan dipindahkan di pusat Lebensborn untuk mendapatkan

pendidikan Arya dan dijermanisasikan (Huston, 2006: 483).

Dalam roman ini, adanya program Lebensborn Nazi yang dilakukan

dengan menculik anak-anak dari negara lain, seperti penjelasan di atas,

ditunjukkan pada kutipan halaman 440 yang merupakan perkataan Johann kepada

Kristina, yang berbunyi:

“Ils nous volent à Noël 1943, dit Johann. Pendant toute une année, ils
nous tabassent du matin au soir avec langue allemande. Comme les coups
sur la tête: bang. . . bang. . .  bang. . . bang. . . Les mots allemands,
l’histoire allemande, les poèmes et les contes de fées allemands. . . et
ensuite, quand l’hiver revient encore, les cantiques de Noël allemands.
....” (page 440)

“Mereka menculik kita pada Natal 1943. Selama satu tahun penuh, mereka
menghujani kami dari pagi sampai malam dengan bahasa Jerman. Seperti
pukulan di kepala: bang . . . bang. . . bang. . . bang. . . Kata-kata bahasa
Jerman, sejarah Jerman, puisi dan dongeng Jerman. . . dan kemudian,
ketika musim dingin datang lagi, lagu-lagu Natal Jerman. ....” (hal. 440)

Tokoh Kristina dan Johann adalah anak berdarah Yahudi yang menjadi

korban Perang Dunia II akibat program Lebensborn Nazi karena ciri-ciri fisik

mereka yang mirip dengan ras Arya. Hal itu ditunjukkan pada kutipan halaman
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434 yang berbunyi: “Parce qu’on a l’air allemands. Parce que nos cheveux sont

blonds, nos yeux bleus, notre peau parfaitement blanche”. Karena kita seperti

orang Jerman. Karena rambut kita pirang, mata kita biru, kulit kita putih.

Di pusat Lebensborn anak-anak dibuat untuk melupakan orang tua

kandung mereka dengan mengatakan bahwa orang tua mereka meninggalkan

mereka. Anak yang menolak apa yang dikatakan oleh Nazi akan dipukul dan

anak-anak yang dianggap bodoh dipindahkan ke kamp. Anak-anak tersebut

kemudian diadopsi oleh keluarga tentara SS.

Setelah perang berakhir, anak-anak korban penculikan Nazi dikembalikan

ke keluarga kandung mereka dan yang lain diambil untuk diadopsi keluarga lain.

Tahun 1946 tercatat kurang lebih 250.000 anak telah diculik dan dikirim ke

Jerman, tetapi jumlah yang sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Dari jumlah

tersebut, hanya 25.000 anak yang dikembalikan ke orang tua kandung mereka

setelah perang. Sisanya tidak dapat dikembalikan ke negara asal atau orang tua

kandung mereka karena banyak data yang hancur atau hilang akibat perang serta

kebanyakan keluarga korban telah tewas akibat perang.

Setelah banyak tentara yang tewas, pasukan Hitler Youth atau Hitler

Jugend dikerahkan di akhir-akhir keruntuhan Jerman. Pasukan tersebut

merupakan satuan yang dibentuk secara khusus oleh Nazi, yang beranggotakan

anak-anak remaja usia belasan tahun yang sangat militan, pengikut fanatik ajaran

Nazi dan pemuja Hitler.

Mereka dibekali dengan senjata lengkap, dilengkapi dengan senapan

mesin untuk menghancurkan tank-tank sekutu. Meskipun begitu, remaja-remaja
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tersebut tidak dibekali dengan taktik dan strategi, sehingga mereka sering

melakukan serangan secara membabi buta dan hanya mengandalkan keberanian.

Akibatnya banyak dari mereka yang tewas sia-sia. Mereka yang masih hidup

sempat menerima penghargaan yang diberikan secara langsung oleh Hitler

sebelum Hitler bunuh diri (Ryan, 1966: 120) .

Pada tanggal 30 April 1945 Hitler dan istrinya bunuh diri bersama-sama

karena posisi Jerman sudah terpojok dan perang dunia kedua dinyatakan berakhir

pada tanggal 8 Mei 1945 (1958: 506). Dalam roman ini diceritakan bahwa

kematian Hitler disiarkan melalui radio, seperti yang ditunjukkan pada kutipan

halaman 457 yang berbunyi: “C’est le mois d’avril... Hitler est mort dit la radio

...”. Sekarang bulan Apri... Hitler telah tewas kata radio.

Setelah perang berakhir, orang-orang yang diculik dan dibawa ke Jerman

dipulangkan ke negara asal mereka dengan bantuan dari organisasi UNRRA

(United Nations Relief And Rehabilitation Administration) dan organisasi lain

seperti FAO (Food Agricultural Organization) dan IRO (International Refugee

Organization). Kurang lebih terdapat tujuh juta orang dikembalikan ke tanah air

mereka dan disediakan tempat penampungan bagi satu juta orang pindahan

(Huston, 2006: 483).

Dalam roman ini keberadaan organisasi UNRRA ditunjukkan dengan

tokoh yang bernama nona Mulyk. Nona Mulyk adalah wanita yang menjemput

Kristina dan Johann dan membawa mereka ke tempat penampungan. Nona Mulyk

juga yang membantu mereka mencari keluarga mereka meskipun berakhir dengan

kegagalan.
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Munich menjadi kota yang sangat berarti bagi Hitler dan Hitler sangat

mengagumi kota tersebut. Kota tersebut adalah tempat pertama kali yang Hitler

singgahi saat pertama kali sampai di Jerman. Di kota Munich jugalah Hitler

memulai karirnya di bidang politik (Bozman, 1958: 502). Munichpun juga tak

luput dari serangan sekutu saat perang dunia kedua berkecamuk. Pada tahun 1945

Munich menjadi salah satu kota yang dikuasai oleh Amerika. Kengerian perang

dunia kedua tidak hanya dirasakan orang-orang Jerman saja tetapi juga

masyarakat dunia. Dunia mengalami kerusakan besar akibat perang ini (Zettl,

1972: 64-65).

Kengerian yang terjadi di Munich saat menjelang akhir Perang Dunia II

dijelaskan pada kutipan halaman 389 roman ini yang berbunyi:

Le soir on n’a pas le droit d’allumer les lampes parce que ça nous
transforme en cible et on pourrait se faire bombarder par les avions
ennemis – ... pas le Russes mais les Anglais et les Américains. “Le monde
entier se ligue contre l’Allemagne, il me dit”. (page 389)

“Pada malam hari kita tidak boleh menyalakan lampu karena itu
menjadikan kita sebagai sasaran dan kita bisa di bom oleh pesawat-
pesawat musuh – ... bukan orang-orang Rusia melainkan Inggris dan
Amerika. “Seluruh dunia bergabung melawan Jerman, katanya padaku”.
(hal. 389)

Selain kutipan di atas, kengerian yang terjadi di Munich selama Perang Dunia

berlangsung juga ditunjukkan pada halaman 390 roman ini.

“Presque tous les soirs maintenant une sirène se déclenche et les habitants
de notre immeuble doivent se précipiter dans la cave et attendre pour voir
si les avions ennemis vont nous lâcher une bombe dessus. ... La nuit
parfois le ciel est complètement rouge à cause des villes voisines qui
brûlent.” (page 390)

“Hampir setiap malam sekarang sirene berbunyi dan orang-orang yang
tinggal di gedung kami harus segera ke ruang bawah tanah dan menunggu
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untuk melihat apakah pesawat musuh akan melemparkan bom ke atas kami
... Kadang-kadang langit malam berubah menjadi sangat merah karena
kota-kota tetangga yang terbakar.” (hal. 390)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi masyarakat Jerman,

pada  masa Perang Dunia II sangat memprihatinkan. Setiap hari mereka harus

bersiap menghadapi serangan dari musuh Jerman. Warga sipil yang tidak berdosa

juga ikut menjadi sasaran peluru atau bom dari musuh. Sementara hidup orang-

orang Yahudi harus berakhir di kamp konsentrasi. Anak-anak yang tidak berdosa

juga tidak luput dari Perang Dunia II. Mereka yang memiliki ciri-ciri fisik seperti

ras Arya diculik ke Jerman dan dipaksa hidup dengan orang Jerman. Mereka

harus terpisah dengan keluarga yang mencintai mereka karena kekejaman

Lebensborn Nazi Jerman.

D. Pandangan Dunia Pengarang dalam Roman Lignes de faille karya Nancy

Huston

Pandangan dunia merupakan hasil interaksi antara subjek kolektif dengan

lingkungannya. Pandangan dunia pengarang dalam roman Lignes de faille ini

yaitu sulitnya mencari keluarga yang hilang pada masa perang dunia kedua akibat

program Lebensborn (fontaine de vie) Nazi. Perang dunia kedua telah membawa

kehancuran bagi dunia. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya

akibat serangan senjata atau bom dari musuh. Ada pula yang anggota keluarganya

terpaksa harus ikut berperang di medan pertempuran. Sebagian besar orang-orang

Yahudi yang tinggal di Jerman melarikan diri dari Jerman atau mengungsi untuk

menghindari Nazi agar selamat dari kamp konsentrasi.
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Keluarga Anne Frank merupakan salah satu contoh nyata korban dari

Holocaust. Keluarganya terpaksa pindah ke Belanda pada tahun 1933 untuk

menyelamatkan diri dari kejaran Nazi. Anne Frank adalah anak perempuan

berusia 13 tahun. Dia lahir di Frankfrut pada tanggal 12 Juni 1929. Dia menulis

semua peristiwa yang dialaminya beserta keluarganya di buku hariannya sebelum

dia meninggal di kamp konsentrasi Nazi yang berada di Belanda.

Di buku hariannya, tertanggal Sabtu, 20 Juni 1942 dia menuliskan bahwa

pada bulan Mei 1940 Belanda diduduki oleh Jerman. Dia dan keluarganya

mengalami penyiksaan dari Nazi. Anne mangatakan di buku hariannya bahwa

orang-orang Yahudi harus memakai lencana bintang sebagai tanda bahwa mereka

adalah orang Yahudi sehingga mereka tidak dapat bersembunyi dari Nazi.

Orang-orang Yahudi dianiaya dan tidak boleh bekerja. Mereka juga tidak

diijinkan naik kereta apalagi naik mobil. Mereka hanya boleh mengandarai sepeda

ketika akan berpergian. Saat di Belanda Anne harus berpisah dengan kedua

bibinya yang melarikan diri ke Amerika. Sementara keluarganya yang lain yang

masih bertahan di Jerman disiksa oleh Nazi.

Orang-orang Yahudi harus sekolah di sekolah Yahudi dan mereka tidak

boleh bergaul dengan orang kristen. Di buku hariannya, tertanggal Rabu 8 Juli

1942, Anne menuliskan bahwa tentara SS mendatangi kediaman mereka. Esok

harinya mereka dibawa ke kamp. Dalam buku hariannya, tertanggal Jum’at 9

Oktober 1942, Anne mengatakan bahwa dia dan keluarganya dikirim ke kamp

Westerbork menggunakan mobil ternak. Terdapat ribuan orang yang tinggal di

kamp tersebut. Pria, wanita, dan anak-anak harus tidur bersama di barak. Anne
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menuliskan kemungkinan untuk melarikan diri tidak ada karena banyak orang

yang kepalanya telah dicukur.

Anne meninggal pada bulan Maret 1945 di kamp konsentrasi di gunung

Belsen karena kelaparan dan sakit. Buku hariannya berhasil dibawa oleh ayahnya,

satu-satunya anggota keluarganya yang dapat selamat. Kini buku harian Anne

Frank telah diterbitkan di Belanda dan telah diterjemahkan ke dalam 36 bahasa

(http://www.soshalberstadt.bildunglsa.deFvergangenheitpdfAnneFrank.pdf&ei=7

7grVarLF4qPuASq2oCYAg&usg=AFQjCNHFfTt50ATZbAdXb5CYM2Fl9yp1r

g&bvm=bv.90491159,d.c2E Das Tagebuch der Anne Frank (The Diary of Anne

Frank)).

Dari buku harian Anne Frank dapat diketahui bahwa tidak hanya

masyarakat Jerman yang mengalami penderitaan akibat perang dunia kedua tetapi

masyarakat di negara-negara jajahan Jerman juga mengalami penderitaan yang

sama, terutama bagi kaum Yahudi. Banyak keluarga yang terpisah karena perang.

Tidak semua masyarakat Jerman merupakan pengikut Nazi yang menganut

faham Anti-Semit. Sebagian dari mereka sadar bahwa Nazi adalah partai yang

kejam. Tetapi mereka tidak berani menentang Nazi. Karena orang-orang yang

menentang Nazi akan berakhir di kamp konsentrasi bersama dengan jutaan orang

Yahudi (Housden, 2007: 47).

Banyak keluarga yang terpisah dari anggota keluarganya karena sebagian

dari keluarga mereka dikirim di kamp konsentrasi atau pemusnahan dan sebagian

yang lain dikirim di kamp kerja paksa. Sementara untuk warga sipil yang bukan
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Yahudi harus merelakan suami dan anak laki-laki mereka bertempur di medan

perang.

Orang-orang Yahudi yang berbadan sehat dikirim ke kamp kerja paksa

untuk menjadi penjahit, tukang bersih-bersih, tukang sepatu, tukang kayu, dan

sebagainya untuk melayani para tentara SS. Sementara yang lain dikirim ke kamp

konsentrasi. Mereka ditelanjangi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke kamar

gas berukuran 16 m2 dan untuk wanita rambutnya dicukur. Untuk menghilangkan

jejak adanya pembantaian besar-besaran, mayat-mayat tersebut kemudian dibakar

(Jürgen Graf, 2010: 17-18).

Masyarakat hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kepedihan juga

dirasakan oleh anak-anak korban penculikan yang ditimbulkan oleh politik

Lebensborn, terutama bagi mereka yang tidak bisa kembali ke negara asal mereka

karena mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga kandung mereka lagi. Anak-

anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari keluarga mereka tidak bisa

merasakan kasih sayang tersebut karena dipisahkan secara paksa oleh Nazi.

Lebensborn sendiri merupakan program rahasia Nazi yang diciptakan oleh

Himmler untuk menciptakan ras Unggul (Master Race) (Thiolay, 2012: 2). Selain

mencari wanita berdarah murni Arya, untuk mempunyai anak dengan anggota

tentara SS, mereka juga melakukan penculikan besar-besaran terhadap anak-anak

yang mempunyai ciri-ciri fisik seperti ras Arya di negara-negara jajahan Jerman.

Sementara itu, anak-anak yang lahir di kamp Lebensborn SS tidak

mengetahui orang tua kandung mereka. Nama, tempat dan tanggal mereka lahir,

serta seluruh identitas mereka ditentukan oleh Nazi. Mereka tidak tahu siapa
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orang tua kandung mereka bahkan ibu kandung mereka meninggalkan mereka di

kamp Lebensborn sejak mereka masih bayi. Anak-anak yang lahir di kamp

Lebensborn SS disebut SS-Kinder (anak SS). Tahun 1994 ditemukan 9.000 SS-

Kinder di Jerman dan 12.000 SS-Kinder di Norwegia pada tahun 2000 (Thiolay,

2012: 13).

Anak-anak tersebut tidak dapat mencari keluarganya karena sejak mereka

lahir, mereka tinggal di kamp Lebensborn SS dan sebagian yang lain diadopsi oleh

keluarga SS. Dalam roman ini kehidupan tokoh Kristina merupakan gambaran

kehidupan anak korban politik Lebensborn Nazi. Seorang anak yang kehilangan

jati dirinya dan tidak tahu siapa dia sebenarnya dan bagaimanakah keluarga

kandungnya. Pengarang melalui roman ini ingin menyampaikan kerinduan

seorang anak korban penculikan Nazi terhadap keluarga kandungnya.

Tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga kandungnya, terutama dari

ibu kandung mempengaruhi kejiwaan tokoh tersebut sehingga perilakunya

berubah menjadi kian buruk. Tidak hanya merokok dan melakukan free-sex, tapi

dia juga tidak dapat menjadi ibu yang baik bagi anaknya, yaitu Sadie. Kristina

tidak dapat membesarkan anaknya dengan baik, dengan kasih sayang, seperti yang

dilakukan Kriswaty. Dia lebih suka disibukkan dengan urusannya sendiri. Hal

tersebut membuat hubungan keduanya menjadi renggang. Itu terbukti ketika Sadie

sudah dewasa dan berkeluarga, Kristina/ Erra tidak pernah mengunjunginya dan

mereka tidak pernah bertemu.

Pengarang roman ini, yaitu Nancy Huston adalah seorang anak dari

keluarga yang tidak harmonis. Ibunya pergi meninggalkan Nancy dan ayahnya
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ketika Nancy berumur enam tahun. Sejak saat itu dia selalu merindukan sosok

seorang ibu. “Le lien que j'avais, petite, avec ma mère était un lien d'absence, ...”

Hubungan yang aku miliki, saat aku masih kecil, dengan ibuku adalah hubungan

yang kosong,...” (http://www.babelio.com/auteur/Nancy-Huston/2614).

Hal tersebut yang mendorongnya untuk menulis roman ini. Nancy Huston

lahir di Calgary, Canada, 16 September 1953. Dalam menulis romannya yang

berjudul Lignes de faille ini, Nancy membaca buku-buku yang berkaitan dengan

Nazi atau perang dunia kedua seperti Au Nom de la Race karya Marc Hillel, The

German Trauma: Experiences and Reflections 1938-2001 karya Gitta Sereny,

Hitler, tu connais? Karya Fernande Vincent (Huston, 2006: 484). Akibat rasa

traumanya yaitu berpisah dengan ibunya saat masih kecil membuat Nancy Huston

sangat bersimpati terhadap korban perang dunia kedua terutama anak-anak korban

penculikan Nazi Jerman.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan mengenai pandangan dunia

pengarang yaitu sulitnya mencari keluarga yang hilang pada masa perang dunia

kedua akibat program Lebensborn Nazi. Anggota keluarga yang satu dipisahkan

secara paksa dengan anggota keluarganya yang lain. Bahkan dengan kejam,

orang-orang digiring di kamp Holocaust untuk dimusnahkan. Anak-anak juga

tidak luput dari kekejaman perang dunia kedua. Mereka dipisahkan secara paksa

dari keluarga mereka akibat program Lebensborn. Bahkan ketika mereka bisa

terlepas dari cengkraman Nazi, mereka tidak dapat menemukan keluarga kandung

mereka lagi.



87

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap roman Lignes de

faille karya Nancy Huston pada bab IV, maka dapat disimpulkan tentang tiga

masalah yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu wujud unsur-unsur intrinsik

(alur/plot, penokohan, latar, dan tema) roman Lignes de faille karya Nancy

Huston, keterkaitan antarunsur intrinsiknya, serta pandangan dunia pengarang

(vision du monde) dalam roman Lignes de faille karya Nancy Huston.

1. Wujud Alur, Penokohan, Latar, dan Tema dalam Roman Lignes de faille

Karya Nancy Huston

Roman Lignes de faille karya Nancy Huston merupakan salah satu roman

berbahasa Prancis yang mempunyai alur regresif. Cerita berakhir fin heureuse.

Dalam roman ini terdapat satu tokoh utama dan lima tokoh tambahan yang

mendukung jalannya cerita.

Penggunaan latar realistik dalam roman memberikan kesan realistis pada

cerita. Latar waktu cerita adalah antara tahun 1944 sampai 2004 dengan latar

tempat yang berbeda-beda yaitu New York, Israel, Canada, dan Jerman. Tema

utama dalam roman ini adalah usaha Sadie untuk mempertemukan keluarganya

yang tercerai berai, yaitu ibunya dengan Greta, kakaknya. Adapun tema lain yang

muncul antara lain peperangan,  percintaan, seksualitas, agama, dan egoisme.
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2. Keterkaitan antarunsur Intrinsik Roman Lignes de faille Karya Nancy

Huston

Unsur-unsur intrinsik roman Lignes de faille karya Nancy Huston yang

berupa alur, penokohan, latar, dan tema saling berhubungan erat satu sama lain

sehingga membentuk satu cerita yang utuh. Unsur-unsur intrinsik tersebut

merupakan unsur pembangun yang pokok pada karya sastra. Tidak hadirnya salah

satu dari unsur tersebut berpengaruh terhadap kepaduan suatu karya sastra

sehingga unsur-unsur intrinsik tersebut tidak dapat dipisahkan meskipun unsur-

unsur tersebut bersifat otonom.

3. Pandangan Dunia Pengarang dalam Roman Lignes de faille Karya Nancy

Huston

Dari analisis pada bab IV dapat diketahui mengenai pandangan dunia

pengarang yaitu sulitnya mencari keluarga yang hilang pada masa perang dunia

kedua akibat program Lebensborn Nazi. Anggota keluarga yang satu dipisahkan

secara paksa dengan anggota keluarganya yang lain. Bahkan dengan kejam,

orang-orang digiring di kamp Holocaust untuk dimusnahkan. Anak-anak juga

tidak luput dari kekejaman perang dunia kedua. Mereka dipisahkan secara paksa

dari keluarga mereka akibat program Lebensborn. Bahkan ketika mereka bisa

terlepas dari cengkraman Nazi, mereka tidak dapat menemukan keluarga kandung

mereka lagi.
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B. Implikasi

1. Dari hasil penelitian ditemukan kesesuaian antara objek penelitian dengan teori

struktural genetik sehingga secara teoretis hasil penelitian ini berimplikasi

mendukung teori struktural genetik.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan

memberikan refleksi tentang pentingnya kasih sayang seorang ibu bagi anak.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran bahasa

Prancis dan memperkenalkan sastra Prancis kepada pembelajar di SMA.

C. Saran

1. Roman Lignes de faille karya Nancy Huston ini baru pertama kali diteliti

sehingga peneliti lain dapat meneliti roman ini dengan menggunakan teori yang

berbeda.

2. Kutipan-kutipan yang terdapat dalam pembahasan dapat dijadikan bahan

pembelajaran bahasa Prancis sebagai contoh bentuk atau struktur kalimat

bahasa Prancis.

3. Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk memperkenalkan sastra

Prancis khususnya roman dan sebagai contoh penelitian sastra dalam mata

kuliah Analyse de la littérature française di jurusan Pendidikan Bahasa

Prancis.




