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Abstrak
Penelitian ini menganalisis representasi perangkat gramatikal,tingkat kesinambungan
keseluruhan topik, dan derajat kesinambungan topik pada teks terjemahan cerita rakyat Jawa
Serat Dewi Maleka. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesinambungan topik
berupa perangkat gramatikal; anafora kosong, pronomina orang ketiga, pronomina posesif,
frasa nomina definit dan frasa nomina indefinit agar isi dan tujuan pada teks tersebut dapat
lebih mudah dipahami.Metode penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif. Data
penelitian ini adalah perangkat gramatikal yang terdapat di dalam klausa pada buku teks
terjemahan cerita rakyat Jawa Serat Dewi Maleka. Metode pengumpulan data adalah
dokumentasi dengan teknik baca catat. Analisis data menggunakan empat tahapan, yaitu
koleksi data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa berdasarkan 1) representasi masing-masing perangkat gramatikal,
anafora kosong memiliki tingkat kesinambungan topik yang paling tinggi dan frasa nomina
indefinit memiliki tingkat kesinambungan yang paling rendah. 2) Tingkat kesinambungan topik
perangkat gramatikal secara keseluruhan memiliki kesinambungan cukup rendah. 3) Derajat
kesinambungan tertinggi (hirarki paling atas) dimulai dari anafora kosong, pronomina orang
ketiga, pronomina posesif, frasa nomina definit dan terakhir (hirarki paling bawah) frasa
nomina indefinit. Dapat disimpulkan bahwa teks terjemahan cerita rakyat Jawa Serat Dewi
Maleka memiliki kesinambungan cukup rendah atau sulit untuk dipahami.
Kata kunci : kesinambungan topik, perangkat gramatikal, tingkat, derajat
PENDAHULUAN
Analisis wacana adalah cabang ilmu bahasa
yang dikembangkan untuk menganalisis
suatu unit yang lebih besar dari kalimat.
Analisis wacana merujuk usaha dalam
mengkaji bahasa yang lebih menyeluruh;
yang melampaui peringkat klausa atau
kalimat.Wacana
direalisasikan
dalam
bentuk karangan yang utuh (novel, buku,
seri
ensiklopedia
dan
sebagainya),
paragraf, kalimat atau kata yang membawa
amanat yang lengkap.

Dalam kajian wacana, topik memiliki
kedudukan yang sangat penting karena
berperan
dalam
menciptakan
kesinambungan entitas-entitas yang terkait
di dalamnya. Wacana yang dikatakan baik
apabila keterjalinan topik dalam wacana
tersebut
dapat
dicerna
dan
diinterpretasikan dengan mudah oleh
pembacanya. Topik merupakan titik awal
dalam
membentuk
isi
sebuah
wacana.Kesinambungan topik merupakan
suatu konsep pemikiran yang melihat
topik-topik dalam suatu wacana. Topik
yang dimaksud merujuk pada bentukbentuk
referensi
pronomina
yang
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digunakan
sebagai
penanda
kesinambungan dalam wacana. Referensi
pronomina yang dimaksud adalah seluruh
bentuk-bentuk pronomina seperti anafora
kosong,
pronomina
orang
ketiga,
pronomina posesif, frasa nomina definit,
frasa nomina indefinit, dan lain sebagainya.
Salah satu bentuk wacana adalah wacana
naratif berupa cerita rakyat yang
disebarkan secara lisan dari mulut ke mulut
untuk menghibur pendengarnya, dan
sekaligus menanamkan nilai-nilai moral
dan budaya dalam satu masyarakat. Cerita
rakyat memiliki tujuan, yaitu untuk
melestarikan
budaya
bangsa,
mendokumentasikan
cerita
rakyat,
memperkenalkan pada khalayak, serta
membuat cerita rakyat yang tadinya
bersifat kedaerahan menjadi bersifat
nasional dengan menceritakan kembali
cerita tersebut dan menulisnya di dalam
bahasa Indonesia.
Cerita rakyat ada yang memang berasal
dari naskah kuno yang menceritakan
tentang kejadian-kejadian yang terjadi
pada zaman dahulu seperti cerita rakyat
Serat Dewi Maleka. Serat Dewi Maleka
masih
menggunakan
aksara
Arab
berbahasa Jawa dan versi Sunda yang
ditulis dengan aksara Latin Bahasa Sunda.
Dalam melestarikan cerita rakyat tersebut
telah diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia oleh Tuti Munawar pada tahun
1992. Cerita rakyat Jawa tersebut bercerita
tentang
nilai-nilai
budaya
seperti
pendidikan dan agama. Cerita ini sangat
menarik untuk dibaca dan perlu
dilestarikan
untuk
generasi
muda
Indonesia.
Namun, teks terjemahan cerita rakyat Jawa
Serat Dewi Maleka dilihat dari tatanan
kalimat memiliki tatanan yang berbeda dari
bahasa yang biasa dipakai sehari-hari
karena lebih banyak menggunakan kalimat
kompleks, menempatkan anak kalimat
sebelum induk kalimat dan dalam suatu
rangkaian kalimat yang relatif panjang

digunakan tanda koma yang berulangulang sebagai penanda jeda. Bahkan dalam
satu paragraf, mulai dari awal sampai pada
akhir kalimat, rata-rata menggunakan 5 10 tanda baca koma. Hal ini tentunya
membuat teks tersebut sulit dan tidak
menarik untuk dibaca. Selain itu, dalam
teks tersebut melibatkan nama-nama dan
tokoh-tokoh yang berbeda. Seperti
penyebutan pronomina Putri di awal
paragraf kemudian di pertengahan
paragraf muncul pronomina Dewi Maleka,
hal ini tentunya membingungkan pembaca
dan kesulitan menafsirkan arah rujukan
pronomina yang dimaksud. Akibat jauhnya
jarak penyebutan antara satu bentuk topik
dengan penyebutan selanjutnya, maka
rujukan dari topik yang dimaksud menjadi
kabur.
Perlu dilakukan sebuah penelitian terkait
teks terjemahan cerita rakyat Jawa Serat
Dewi Maleka sebagai objek penelitian
dengan melihat kesinambungan topiknya.
Hal ini akan memberikan pemahaman dan
pengetahuan
kepada
penulis
dan
penerjemah lainnya agar dapat menulis
dan menerjemah sebuah karya sastra
menjadi lebih mudah dan menarik dibaca.
Selain itu, juga untuk melestarikan karya
sastra dan budaya Jawa melalui teks
terjemahan cerita rakyat Serat Dewi
Maleka
karena
memiliki
kekhasan
tersendiri.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mendeskripsikan perangkat gramatikal
yaitu anafora kosong, pronomina orang
ketiga, pronomina posesif, frasa nomina
definit dan frasa nomina indefinit teks
terjemahan cerita rakyat Jawa Serat Dewi
Maleka.
Kemudian,
mendeskripsikan
tingkat kesinambungan topik dan derajat
kesinambungan
topik
pada
teks
terjemahan cerita rakyat Jawa Serat Dewi
Maleka. Kemudian, akan dapat disimpulkan
kesinambungan topik dari teks terjemahan
cerita rakyat Jawa Serat Dewi Maleka
tersebut.
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Secara teoritis penelitian ini akan
memberikan manfaat untuk memberikan
perspektif baru pada ilmu pengetahuan
bahasa khususnya kajian wacana. Secara
praktis, akan memberikan kontribusi pada
seseorang dalam menentukan bentukbentuk frasa mana yang sesuai dengan
konteksnya. Juga membantu dalam
memahami keterjalinan topik yang
dibicarakan dalam satu teks, serta
membantu melihat keterpautan antar
topik dalam wacana sehingga dapat
memudahkan penafsiran teks secara tepat.
Pemahaman
tentang
konsep
kesinambungan topik akan membantu
penerjemah bahasa dalam melalukan
penerjemahan sehingga topik yang
dibicarakan dalam satu teks terjemahan
dapat dimengerti secara tepat oleh
pembaca mereka.Pemahaman tentang
konsep kesinambungan topik bagi para
penulis akan membantunya dalam
meningkatkan mutu atau kemahiran
karang-mengarangnya.
METODE PENELITIAN
Data penelitian ini adalah lima perangkat
gramatikal
yaitu
anafora
kosong,
pronomina orang ketiga, pronomina
posesif, frasa nomina definit dan frasa
nomina indefinit yang terdapat pada 2.218
klausa dalam teks terjemahan cerita rakyat
Jawa Serat Dewi Maleka. Sumber data
penelitian ini adalah buku Serat Dewi
Maleka yang diterjemahkan oleh Tuti
Munawar pada tahun 1992 yang
diterbitkan oleh Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan
Nilai Tradisional Bagian Proyek Penelitian
dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan
data adalah metode dokumentasi dengan
teknik baca catat. Teknik analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis yang
dikembangkan oleh Miles, Huberman dan
Saldana (2014:10) yang terdiri atas empat

komponen analisis, yaitu 1) Data Collection
(Pengumpulan Data), 2) Data Condensation
(Kondensasi Data), dengan tahapan
menyeleksi,
memfokuskan,
menyederhanakan, mengabstrakkan dan
mentransformasikan data, 3) Penyajian
Data (Data Display), dan 4) Penarikan
Kesimpulan/Verifikasi(Data
Drawing/Verifying).
PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif kesinambungan topik yang
diperkenalkan oleh Givon (1983) bahwa
kesinambungan topik merujuk pada topiktopik yang dibicarakan dalam suatu urutan
klausa yang berfungi untuk menciptakan
dan mempertahankan koherensi linear
suatu wacana. Topik yang dimaksud
merupakan referensi pronomina yaitu
anafora kosong, pronomina orang ketiga,
pronomina posesif, frasa nomina definit
dan frasa nomina indefinit.
Dalam menentukan kesinambungan topik,
terdapat tiga kriteria yang dapat dijadikan
dasar, yaitu : Jarak referensi (referential
distance),
Kemungkinan
gangguan
(potential interference) dan Keberterusan
(persistence). Ketiga kriteria di atas diberi
nilai dengan perhitungan angka. Jarak
referensi digambarkan dengan nilai 1-20
dimana semakin jauh jarak topik semakin
rendah
kesinambungan
topik.
Kemungkinan gangguan digambarkan
dengan nilai 1-2 yang dilihat dari 3 klausa
sebelumnya dimana semakin sedikit
kemungkinan gangguan, semakin tinggi
kesinambungan topik. Keberterusan topik
diberi nilai dari 0 dimana semakin berlanjut
suatu
acuan,
semakin
tinggi
kesinambungan topik.
Berdasarkan dari ketiga pengukuran ini,
terdapat tiga parameter yang dapat
mempengaruhi kesinambungan topik,
yaitu:
- Semakin jauh jarak topik semakin
rendah kesinambungan topik ‘the
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greater the distance, the less
continuous the topic’,
Semakin
sedikit
kemungkinan
gangguan,
semakin
tinggi
kesinambungan topik ‘the less
potential interference, the more topic
continuous’,
Semakin berlanjut suatu referensi,
semakin tinggi kesinambungan topik
‘the more persistence a referent, the
more topic continuous it is’.

untuk jarak referensi adalah 328:229 =
1.43. Nilai rata-rata untuk kemungkinan
gangguan adalah 238:229 = 1.03. Nilai ratarata untuk keberterusan topik adalah
273:229 = 1.19. Contoh analisis :
(1) Ø [AK-raja] (JR:2; KG:1; KT:2) Baik
dalam mendirikan agama,
(2) Ø [AK-raja] (JR:1; KG:1; KT:1)
Senantiasa berbuat kebaikan,
(3) Ø [AK-raja] (JR:1; KG:1; KT:0) Terbuka
adil kasih sayang.

Berdasarkan parameter kesinambungan
topik tersebut telah ditemukan beberapa
analisis sesuai dengan tujuan penelitian ini.
1. Anafora kosong
Anafora kosong merupakan pelesapan
dari frasa nomina dan pronomina.
Bentuk yang dilesap ditandai dengan
Ø. Anafora kosong pada teks
terjemahan cerita rakyat Jawa Serat
Dewi Maleka setelah dianalisis
menunjukkan jarak referensi yang
cukup dekat, kemunculan topik dalam
tiga klausa secara berturut-turut tidak
terlalu mendapat gangguan dari topik
lain dan topik ini juga keberterusannya
dapat
dipertahankan
pada
penyebutan selanjutnya. Penjabaran
topik dalam bentuk anafora kosong
untuk
masing-masing
ukuran
kesinambungan topik dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

Topik (raja) untuk jarak referensi pada
klausa (1) diberi nilai 2 karena berdasarkan
analisis jarak penyebutan topik terdapat
pada 2 klausa sebelumnya, sedangkan
pada klausa (2) dan (3) diberi nilai 1 karena
topik dekat jarak penyebutannya. Ukuran
kemungkinan gangguan topik tidak
mendapat gangguan dari topik lain maka
diberi nilai 1. Kemudian, berdasarkan
keberterusan topik pada klausa (1) diberi
nilai 2 karena topik dipertahankan secara
berturut-turut pada 2 klausa berikutnya
yaitu klausa (2) dan (3).

-

-

Tabel Anafora Kosong
Ukuran

Jarak
Referensial
Kemungkinan
Gangguan
Keberterusan
Topik

Jumlah
Token

Nilai

229

328

Nilai
Ratarata
1.43

229

238

1.03

229

273

1.19

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah
keseluruhan token dalam bentuk anafora
kosong adalah 229, nilai yang diperoleh
untuk jarak referensi 328, untuk
kemungkinan gangguan 238 dan untuk
keberterusan topik 273. Nilai rata-rata

2. Pronomina orang ketiga
Bentuk topik ini merupakan ponomina
tidak bertekan atau dengan kata lain
bentuk orang ketiga. Karena narasi
terjemahannya
adalah
bahasa
Indonesia maka strukturnya ditandai
dengan kata ganti orang ketiga
tunggal yaitu ia, dan dia.Topik dalam
bentuk pronomina orang ketiga
memiliki jarak referensi yang cukup
jauh, tetapi untuk kemunculan topik
dalam tiga klausa berturut-turut tidak
terlalu banyak gangguan dari topik lain
dan topik juga tidak dipertahankan
keberterusannya pada penyebutan
selanjutnya. Penjabaran topik dalam
bentuk pronomina orang ketiga untuk
masing-masing
ukuran
kesinambungan topik dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
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Tabel Pronomina Orang Ketiga
Ukuran

Jarak
Referensial
Kemungkinan
Gangguan
Keberterusan
Topik

Jumlah
Token

Nilai

19

69

Nilai
Ratarata
3.63

19

25

1.31

19

8

0.42

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah
keseluruhan
token
dalam
bentuk
pronomina orang ketiga adalah 19, nilai
yang diperoleh untuk jarak referensi 69,
untuk kemungkinan gangguan 25 dan
untuk keberterusan topik 8. Nilai rata-rata
untuk jarak referensi adalah 69:19 = 3.63.
Nilai rata-rata untuk kemungkinan
gangguan adalah 25:19 = 1.31. Nilai ratarata untuk keberterusan topik adalah 8:19
= 0.42. Contoh analisis :
(1) Dan ada orang Babil meniup api
(2) tatkala ia [POK-orang babil] (JR:1;
KG:1; KT:1) datang,
(3) Raja Namrud membakarnya [POKorang babil] (JR:1; KG:1; KT:0),
Topik (ia) pada klausa (5) merujuk pada
klausa sebelumnya (4) maka jarak referensi
diberi nilai 1 dan untuk kemungkinan
gangguan diberi nilai 1 karena tidak
mendapat gangguan dari topik lain dan
topik
dapat
dipertahankan
keberterusannya pada klausa selanjutnya
(6). Topik (nya) merujuk pada topik (ia)
maka diberi nilai 1 untuk jarak referensi,
dan untuk kemungkinan gangguan diberi
nilai 1 sedangkan untuk keberterusan topik
diberi nilai 0 karena tidak dipertahankan
pada klausa berikutnya.
3. Pronomina Posesif
Bentuk topik ini merupakan frasa
nomina yang diikuti oleh kata ganti
posesif. Strukturnya ditandai dengan
FN+nya.Topik
dalam
bentuk
pronomina posesif memiliki jarak
referensi yang cukup jauh, tetapi
untuk kemunculan topik dalam tiga
klausa berturut-turut tidak terlalu

banyak gangguan dari topik lain dan
topik juga tidak dipertahankan
keberterusannya pada penyebutan
selanjutnya. Penjabaran topik dalam
bentuk pronomina posesif untuk
masing-masing
ukuran
kesinambungan topik dapat dilihat
dalam tabel berikut ini.
Tabel Pronomina Posesif
Ukuran

Jarak
Referensial
Kemungkinan
Gangguan
Keberterusan
Topik

Jumlah
Token

Nilai

327

1313

Nilai
Ratarata
4.01

327

405

1.23

327

96

0.29

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah
keseluruhan
token
dalam
bentuk
pronomina posesif adalah 327, nilai yang
diperoleh untuk jarak referensi 1313, untuk
kemungkinan gangguan 405 dan untuk
keberterusan topik 96. Nilai rata-rata untuk
jarak referensi adalah 1313:327 = 4.01.
Nilai rata-rata untuk kemungkinan
gangguan adalah 405:327 = 1.23. Nilai ratarata untuk keberterusan topik adalah
96:327 = 0.29. Contoh analisis:
(1) Maka Sri Baginda bersabda,
(2) “apabila
engkau
tidak
dapat
menjawab soal seratus perkara
(3) Pasti aku kasihan melihat kepadamu.
(4) Mau tidak mau, engkau mati di
negara Ngerum,
(5) Tidak pulang ke Turkestan lagi.
(6) Sebaliknya apabila engkau dapat
menjawab soalku [PP-sri baginda]
(JR:5; KG:2; KT:0), yang seratus
perkara.
(7) Akan kuhadiahi negara Ngerum.
Topik (soalku) pada klausa (12) diberi nilai
5 karena jarak rujuknya terdapat pada
klausa (7) yaitu sri baginda. Kemungkinan
gangguan diberi nilai 2 karena pada 3
klausa sebelumnya topik mendapat
gangguan dari topik lain. Keberterusan
topik diberi nilai 0 karena topik tidak
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dipertahankan pada klausa selanjutnya
(13).
4. Frasa Nomina Definit
Bentuk ini meliputi frasa nama
tertentu yang disertai dengan
penanda tentu ini dan itu.Topik dalam
bentuk frasa nomina definit memiliki
jarak referensi yang cukup jauh, tetapi
untuk kemunculan topik dalam tiga
klausa berturut-turut tidak terlalu
banyak gangguan dari topik lain dan
topik juga tidak dipertahankan
keberterusannya pada penyebutan
selanjutnya. Penjabaran topik dalam
bentuk pronomina orang ketiga untuk
masing-masing
ukuran
kesinambungan topik dapat dilihat
dalam tabel berikut ini.
Tabel Frasa Nomina Definit
Ukuran

Jarak
Referensial
Kemungkinan
Gangguan
Keberterusan
Topik

Jumlah
Token

Nilai

441

5503

Nilai
Ratarata
12.47

441

772

1.75

441

124

0.29

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah
keseluruhan token dalam bentuk frasa
nomina definit adalah 441, nilai yang
diperoleh untuk jarak referensi 5503, untuk
kemungkinan gangguan 772 dan untuk
keberterusan topik 124. Nilai rata-rata
untuk jarak referensi adalah 5503:441 =
12.47. Nilai rata-rata untuk kemungkinan
gangguan adalah 772:441 = 1.75. Nilai ratarata untuk keberterusan topik adalah
124:441 = 0.29. Contoh analisis:
(1) Sri baginda bertanya lagi,
(2) “Makanan apa yang tidak keluar di
dunia ini [FND] (JR: 20; KG:2;KT:0)
(3) dan tidak dari akherat?”
Topik (dunia ini) pada klausa (15) diberi
nilai 20 karena jarak rujuk topik dengan
klausa sebelumnya jauh sehingga diberi
nilai maksimal ukuran jarak referensi yaitu
20. Jarak referensi yang jauh dapat
menentukan nilai kemungkinan gangguan

maka topik mendapat diberi nilai 2 karena
topik mendapat gangguan dari topik lain.
Sedangkan keberterusan topik diberi nilai 0
karena topik tidak dipertahankan secara
berturu-turut.
5. Frasa nomina indefnit
Bentuk ini meliputi frasa kata nama
pada umumnya dan tidak mempunyai
penanda tertentu.Topik dalam bentuk
frasa nomina indefinit pada teks
terjemahan cerita rakyat Jawa Serat
Dewi Maleka merupakan topik yang
paling banyak muncul. Topik ini
memiliki jarak referensi yang cukup
jauh, tetapi untuk kemunculan topik
dalam tiga klausa berturut-turut tidak
terlalu banyak gangguan dari topik lain
dan topik juga tidak dipertahankan
keberterusannya pada penyebutan
selanjutnya. Penjabaran topik dalam
bentuk pronomina orang ketiga untuk
masing-masing
ukuran
kesinambungan topik dapat dilihat
dalam tabel dan uraian berikut ini.
Tabel Frasa Nomina Indefinit
Ukuran

Jarak
Referensial
Kemungkinan
Gangguan
Keberterusan
Topik

Jumlah
Token

Nilai

1531

22952

Nilai
Ratarata
14.99

1531

2855

1.86

1531

269

0.17

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah
keseluruhan token dalam bentuk frasa
nomina definit adalah 1531, nilai yang
diperoleh untuk jarak referensi 22952,
untuk kemungkinan gangguan 2855dan
untuk keberterusan topik 269. Nilai ratarata untuk jarak referensi adalah
22952:1531 = 14.99. Nilai rata-rata untuk
kemungkinan gangguan adalah 2855:1531
= 1.86. Nilai rata-rata untuk keberterusan
topik adalah 269:1531 = 0.17. Contoh
analisis :
(1) Putri [FNI] (JR:3; KG:1; KT:1) cantik tak
ada bandingnya,
(2) Kalau Ø berbicara menarik hati,
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(3) Didengar manis menyenangkan
Pada klausa (17) topik (putri) diberi nilai 3
untuk jarak referensi karena jarak
penyebutan topik terdapat pada 3 klausa
sebelumnya. Kemungkinan gangguan diberi
nilai 1 karena topik tidak mendapat
gangguan dari topik lain. Keberteusan topik
diberi nilai 1 karena topik dipertahankan
pada klausa berikutnya (18) hanya saja
dalam bentuk topik anafora kosong.
Selanjutnya, tingkat kesinambungan kelima
bentuk topik dapat dilihat pada ketiga
ukuran kesinambungan topik, yaitu jarak
referensi, kemungkinan gangguan dan
keberterusan topik. Kelima bentuk topik
diurutkan dari topik yang memiliki nilai
rata-rata paling kecil sampai kepada yang
paling besar berdasarkan hasil pengukuran
untuk
jarak
referensi.
Pengurutan
dilakukan berdasarkan parameter yang
dikemukakan oleh Givon (1983), yakni
semakin dekat jarak topik semakin tinggi
kesinambungan topik sebaliknya semakin
jauh jarak topik semakin rendah
kesinambungan topik. Hal ini berarti jarak
topik jauh berarti topik memiliki nilai ratarata yang relatif besar sedangkan jarak
topik dekat memiliki nilai rata-rata yang
relatif kecil. Penjelasan secara terperinci
dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel Jarak Referensi
Singkata
n

Bentuk
Topik

AK
POK
PP
FND
FNI

Anafora
Kosong
Pronomin
a Orang
Ketiga
Pronomin
a Posesif
Frasa
Nomina
Definit
Frasa
Nomina
Indefinit

Jumla
h
Token
229
19
327
441
1531

Jumla
h Nilai

Ratarata

328
69
1313
5503
22952

1.43
3.63
4.01
12.4
7
14.9
9

Tabel diatas menunjukkan tingkat
kesinambungan topik yang diurutkan

berdasarkan nilai rata-rata terkecil sampai
pada nilai rata-rata yang terbesar. Nilai
rata-rata kecil (1.43, 3.63, 4.01)
menunjukkan kesinambungan tinggi dan
nilai
rata-rata
besar
menunjukkan
kesinambungan rendah (14.99, 12.47).
topik dalam bentuk anafora kosong
memiliki kesinambungan topik tertinggi
dengan nilai rata-rata (1.43) dan frasa
nomina indefinit memiliki kesinambungan
topik terendah dengan nilai rata-rata
(14.99). Tingkat kesinambungan kelima
bentuk topik untuk jarak referensi cukup
berimbang karena dua topik memiliki
kesinambungan yang rendah sedangkan
tiga bentuk topik lainnya memiliki
kesinambungan yang tinggi.
Tabel Kemungkinan Gangguan
Singkata
n

Bentuk
Topik

AK
PP
POK
FND
FNI

Anafora
Kosong
Pronomin
a Posesif
Pronomin
a Orang
Ketiga
Frasa
Nomina
Definit
Frasa
Nomina
Indefinit

Jumla
h
Token
229
327
19
441
1531

Jumla
h Nilai

Rata
-rata

238
405
25
772
2855

1.03
1.23
1.31
1.75
1.86

Tabel diatas menunjukkan tingkat
kesinambungan topik yang diurutkan
berdasarkan nilai rata-rata terkecil sampai
pada nilai rata-rata yang terbesar. Rentang
nilai diberikan antara 1-2. Nilai 1, apabila
topik tidak mendapat gangguan dari topik
lain dan nilai 2, apabila topik mendapat
gangguan dari topik lain. Nilai rata-rata
kecil (1.03, 1.23, 1.31) menunjukkan
kesinambungan tinggi dan nilai rata-rata
besar
menunjukkan
kesinambungan
rendah (1.75, 1.86). Topik dalam bentuk
anafora kosong memiliki kesinambungan
topik tertinggi dengan nilai rata-rata (1.03)
dan frasa nomina definit dan frasa nomina
indefinit
sama-sama
memiliki
kesinambungan topik terendah dengan
nilai
rata-rata
(1.86).
Tingkat
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kesinambungan kelima bentuk topik untuk
kemungkinan gangguan relatif rendah
karena hampir seluruh kemunculan topik
mendapat gangguan dari topik lain.

dengan nilai rata-rata (1.29). Tingkat
kesinambungan kelima bentuk topik untuk
keberterusan topik relatif rendah karena
hampir seluruh kemunculan topik secara
berturut-turut berkisar antara 0-2 klausa
saja.

Tabel Keberterusan Topik
Singkata
n

Bentuk
Topik

FNI
FND
PP
POK
AK

Frasa
Nomina
Indefinit
Frasa
Nomina
Definit
Pronomin
a Posesif
Pronomin
a Orang
Ketiga
Anafora
Kosong

Jumla
h
Token
1531
441
327
19
229

Jumla
h Nilai

Rata
-rata

269
124
96
8
273

0.17
0.29
0.29
0.42
1.19

Hasil pengukuran terhadap kelima bentuk
topik menunjukkan derajat kesinambungan
topik yang bervariasi, yakni topik dalam
bentuk anafora kosong menduduki
peringkat paling atas dan topik dalam
bentuk frasa nomina indefinit berada pada
peringkat terbawah. Hal ini berarti dalam
teks terjemahan cerita rakyat jawa Serat
Dewi Maleka bentuk anafora kosong
memiliki kesinambungan topik tertinggi
dan dalam bentuk frasa nomina indefinit
memiliki kesinambungan topik terendah.
Dalam
menentukan
derajat
kesinambungan topik, perlu dibuat sebuah
bagan kesinambungan topik seperti yang
dilakukan Givon (1983) terhadap bahasa
Inggris. Penyusunan bagan dilakukan
dengan melihat hasil pengukuran terhadap
semua nilai yang ada dirata-ratakan, agar
diperoleh nilai rata-rata masing-massing
topik. Hasil pengukuran ini dapat dilihat
pada tabel tingkat kesinambungan topik
berdasarkan ketiga ukuran Givon berikut
ini:

Tabel
diatas
menunjukkan
tingkat
kesinambungan topik yang diurutkan
berdasarkan nilai rata-rata terkecil sampai
pada nilai rata-rata yang terbesar. Rentang
nilai diberikan tidak terbatas (0+). Nilai
rata-rata kecil (0.17, 0.29, 0.29, 0.42)
menunjukkan kesinambungan rendah dan
nilai
rata-rata
besar
menunjukkan
kesinambungan tinggi (1.19). Topik dalam
bentuk frasa nomina indefinit memiliki
kesinambungan topik terendah dengan
nilai rata-rata (0.17) dan anafora kosong
memiliki kesinambungan topik tertinggi
Tabel diatas Derajat Kesinambungan Topik Teks Terjemahan
Cerita Rakyat Jawa Serat Dewi Maleka
Perangkat
Gramatikal
Anafora Kosong
Pronomina
Orang
Ketiga
Pronomina Posesif
Frasa
Nomina
Definit
Frasa
Nomina
Indefinit

Jarak Referensi
J
229
19

N
328
69

NR
1.43
3.63

Kemungkinan
Gangguan
J
N
NR
229
238
1.03
19
25
1.31

327
441

1313
5503

4.09
12.47

327
441

405
772

1.23
1.75

327
441

96
124

0.29
0.29

5.61
14.51

1531

22952

14.99

1531

2856

1.86

1531

269

0.17

17.02

Tabel di atas menunjukkan nilai
rata-rata topik dalam bentuk anafora
kosong, pronomina orang ketiga, dan
pronomina posesif tidak terpaut jauh. Nilai

Keberterusan Topik
J
229
19

N
273
8

NR
1.19
0.42

Total
NR
3.65
5.36

rata-rata yang dimiliki oleh masing-masing
ketiga bentuk topik ini berbeda cukup jauh
dengan kedua bentuk topik lainnya, yaitu
frasa nomina definit dan frasa nomina
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indefinit. Jumlah token yang paling banyak
muncul dalam dua bentuk topik, yaitu frasa
nomina definit sebesar 14.51 dan frasa
nomina indefinit sebesar 17.02. Sedangkan
tiga bentuk topik lainnya yaitu anafora
kosong, pronomina orang ketiga dan
pronomina posesif memiliki kemunculan
token yang paling sedikit yaitu 3.65, 5.36
dan 5.61.
Pada kolom jarak referensi pemerolehan
nilai terbesar dimiliki oleh topik dalam
bentuk frasa nomina indefinit sebesar
14.99, artinya dilihat dari kemunculan
token dengan nilai yang diperoleh
menunjukkan perbedaan yang cukup
menyolok. Hal ini menunjukkan jarak rujuk
dari satu topik ke topik lainnya cukup jauh.
Sebaliknya, topik dalam bentuk anafora
kosong memiliki perbedaan jumlah
kemunculan token dengan nilai yang
diperoleh tidak terpaut jauh sebesar 1.43.
Hal ini berarti jarak rujuk topik relatif dekat
karena mayoritas topik mendapat nilai
pengukuran jarak referensi yang kecil.
Pada kolom kemungkinan gangguan, nilai
rata-rata masing-masing bentuk topik tidak
terpaut jauh. Artinya, mayoritas topik
mendapat nilai kemungkinan gangguan
yang maksimal disebabkan jarak rujuk topik
yang melampaui batas rujukan yang sudah
ditetapkan. Topik anafora kosong memiliki
nilai rata-rata yang paling kecil dibanding
bentuk topik lainnya sebesar 1.03 dan topik
frasa nomina indefinit memiliki nilai ratarata paling besar yaitu 1.86. Perbedaan
kemunculan token dengan nilai yang
diperoleh masih dapat terdeteksi dengan
baik.
Pada kolom keberterusan topik, mayoritas
topik memiliki nilai kecil hanya satu topik
yang memiliki nilai rata-rata sedikit lebih
besar dari yang lainnya, yaitu topik dalam
bentuk anafora kosong sebesar 1.19. Hal
ini menunjukkan, jarak rujuk bentuk topik
ini lebih dipertahankan sehingga topik
masih dapat terdeteksi. Sedangkan topik
lainnya seperti pronomina orang ketiga,

pronomina posesif, frasa nomina definit
dan frasa nomina indefinit memiliki nilai
yang kecil yaitu 0.42, 0.29, 0.29 dan 0.17.
Hal ini berarti rata-rata topik mendapat
nilai terkecil untuk keberterusan topik
disebabkan keberterusan topik sangat
minim, sehingga topik sulit terdeteksi.
Pada kolom total nilai rata-rata masingmasing topik cukup bervariasi. Berdasarkan
urutannya, urutan pertama, kedua dan
ketiga perbedaan nilai rata-rata tidak
terpaut jauh dan nilai rata-rata relatif kecil
yaitu sebesar 3.65, 5.36 dan 5.61. Urutan
dua terakhir, memiliki perbedaan nilai ratarata yang jauh lebih besar dibandingkan
tiga nilai rata-rata sebelumnya yaitu 14.51
dan 17.02.
Ketiga ukuran kesinambungan topik, yaitu
JR, KG dan KT memiliki kedudukan yang
sama, tidak ada salah satu yang secara
kualitatif lebih baik dari yang lainnya.
Dengan demikian, meskipun tinggi
rendahnya tingkat kesinambungan topik
muncul dalam bentuk gramatikal yang
berbeda-beda, bagan kesinambungan topik
tetap
dapat
diwujudkan.
Gradasi
kesinambungan
topik
dalam
teks
terjemahan cerita rakyat jawa Serat Dewi
Maleka, disusun sebagai berikut:
Topik sangat mudah teridentifikasi/
kesinambungan tinggi
Anafora kosong
Pronomina orang ketiga
Pronomina posesif
Frasa nomina definit
Frasa nomina indefinit
Topik
sangat
sulit
teridentifikasi/
kesinambungan rendah
Topik dalam bentuk anafora kosong
merupakan penanda bahwa topik tersebut
memiliki kesinambungan yang tertinggi,
sehingga kemunculannya dapat diprediksi
oleh pembacanya. Pronomina orang ketiga
menduduki tempat tertinggi kedua, diikuti
pronomina posesif, di tempat ketiga, dan
seterusnya sampai pada frasa nomina
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indefinit pada posisi terakhir, sekaligus
menunjukkan pemunculan frasa nomina
indefinit merupakan penanda bahwa topik
tersebut sulit terprediksi oleh pembacanya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Hal-hal
yang
dapat
disimpulkan
berdasarkan analisis data, temuan dan
pembahasan
yang
telah
dilakukan
terhadap kesinambungan topik dalam teks
terjemahan cerita rakyat jawa Serat Dewi
Maleka
bahwa
berdasarkan
hasil
pengukuran
masing-masingperangkat
gramatikal
yaitu
anafora
kosong,
pronomina orang ketiga, pronomina
posesif, frasa nomina definit dan frasa
nomina indefinit, masing-masing topik
tidak
dapat
memenuhi
kriteria
kesinambungan topik disebabkan hal-hal
sebagai berikut: (1) Anafora kosong,
pronomina orang ketiga, dan pronomina
posesif memiliki jarak referensi yang dekat,
gangguan dari topik lain rendah tetapi
kemunculan topik tidak dipertahankan
secara berturut-turut; (2) Frasa nomina
definit dan frasa nomina indefinit memiliki
jarak referensi yang sangat jauh, hampir
setiap kemunculan topik mendapat
gangguan dari topik lain dan kemunculan
topik tidak dipertahankan secara berturutturut.
Kesimpulan ini menunjukkan masingmasing topik tidak cukup berperan dalam
menjaga kesinambungan topik dalam teks
terjemahan cerita rakyat Jawa SDM.
Tingkat kesinambungan masing-masing
topik berdasarkan ukuran kesinambungan
topik, yaitu jarak referensi, kemungkinan
gangguan dan keberterusan topik, tingkat
kesinambungan topik disimpulkan sebagai
berikut: (1) Untuk jarak referensi,
kemungkinan gangguan dan keberterusan
topik,
anafora
kosong
memiliki
kesinambungan topik tertinggi atau topik
sangat mudah diidentifikasi. (2) Sedangkan,
frasa
nomina
indefinit
memiliki
kesinambungan topik terendah atau topik
sulit diidentifikasi. Secara umum dapat

dikatakan tingkat kesinambungan topik
teks terjemahan cerita rakyat Jawa Serat
Dewi Maleka cukup rendah.Derajat
kesinambungan
topik
menempatkan
anafora kosong sebagai tingkat teratas,
diikuti pronomina orang ketiga di tingkat
kedua, pronomina posesif di tingkat ketiga,
frasa nomina definit di tingkat keempat
dan frasa nomina indefinit sebagai
peringkat terendah.
Secara umum, dapat disimpulkan, hasil
pengukuran terhadap kesinambungan
topik secara kuantitatif memang dapat
membuktikan
bahwa
topik
yang
kemunculannya dapat terprediksi dengan
baik diwujudkan dalam bentuk anafora
kosong,
sebaliknya
topik
yang
kemunculannya
sulit
terprediksi
diwujudkan dalam bentuk frasa nomina
indefinit dalam teks tejemahan cerita
rakyat Jawa Serat Dewi Maleka. Dapat
dikatakan subjek pada cerita rakyat Jawa
Serat Dewi Maleka didominasi oleh subjeksubjek berupa nama-nama yang sulit untuk
dikenali karena berbeda-beda penyebutan
namanya. Secara keseluruhan, teks
terjemahan cerita rakyat Jawa Serat Dewi
Maleka memiliki kesinambungan rendah.
Meskipun demikian, hasil pengukuran ini
tidaklah dapat menentukan kualitas atau
mutu wacana tersebut. Untuk ini
diperlukan verifikasi data yang lebih
komprehensif lagi.
Penelitian tentang kesinambungan topik
dapat dikaji dalam beberapa aspek lainnya,
dan penelitian ini hanya menyentuh
permukaannya saja. Pada tahapan awal ini,
peneliti hanya menggunakan sampel yang
relatif kecil dari sekian banyak teks
terjemahan dan cerita rakyat lainnya.
Korpus teks terjemahan dan cerita rakyat
dapat diperluas lagi, untuk melihat apakah
temuan yang sama berlaku juga pada teks
terjemahan dan cerita rakyat lainnya.
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