
 

 

ANALISIS UNSUR KOMPLIKASI PADA KUMPULAN 

CERPEN JRENG KARYA PUTU WIJAYA SEBAGAI 

ALTERNATIF PEMILIHAN BAHAN AJAR DI KELAS XI 

 

ABSTRAK 

Cerpen adalah karya sastra bergenre prosa fiksi yang di dalamnya memuat suatu 

cerita dengan batasan dalam pengembangan unsurnya. Salah satu unsur yang 

terkandung dalam cerpen adalah unsur komplikasi. Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah bagaimanakah unsur komplikasi yang terdapat dalam kumpulan cerpen 

Jreng karya Putu Wijaya dan bagaimana unsur komplikasi dalam kumpulan cerpen 

Jreng karya Putu Wijaya dijadikan sebagai alternatif pemilihan bahan ajar di kelas 

XI. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Unsur Komplikasi pada Kumpulan Cerpen Jreng Karya Putu 

Wijaya sebagai Alternatif Pemilihan Bahan Ajar di Kelas XI”. Penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian yaitu: 1) Bagaimanakah konflik internal yang terjadi 

dalam kumpulan cerpen Jreng karya Putu Wijaya?; 2) Bagaimanakah konflik 

eksternal individu-individu yang terjadi dalam kumpulan cerpen Jreng karya Putu 

Wijaya?; 3) Bagaimanakah konflik eksternal individu-alam yang terjadi dalam 

kumpulan cerpen Jreng karya Putu Wijaya?; 4) Bagaimanakah konflik eksternal 

individu-lingkungan yang terjadi dalam kumpulan cerpen Jreng karya Putu 

Wijaya?; dan 5) Apakah hasil kajian tentang unsur komplikasi dalam kumpulan 

cerpen Jreng karya Putu Wijaya dapat digunakan sebagai alternatif pemilihan 

bahan ajar bahasa Indonesia kelas XI?. Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang meliputi teknik studi pustaka, 

dokumentasi, analisis, dan validasi. Penulis menggunakan sumber data yaitu 15 

cerpen dalam kumpulan cerpen Jreng karya Putu Wijaya. Hasil temuan 

menunjukkan bahwa 10 cerpen mengandung konflik internal, 9 cerpen 

mengandung konflik eksternal individu-individu, 1 cerpen mengandung konflik 

eksternal individu-alam, dan 2 cerpen mengandung konflik individu-lingkungan. 

Berdasarkan hasil temuan tersebut, seluruh cerpen yang dianalisis dapat digunakan 

sebagai bahan ajar dinilai dari kesesuaian dengan tuntutan Kurikulum 2013 serta 

modul unsur komplikasi cerpen yang dijadikan sebagai bahan ajar memiliki skor 

rata-rata 4,75 dengan persentase kelayakan 95% dan berkategori “Sangat Baik”.   
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