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Pendahuluan   

Tempat pada umumnya diartikan sebagai konsep yang mengacu pada lokasi 
fisik. Dalam sebuah wacana naratif, informasi mengenai tempat biasanya menjadi 
bagian dari latar. Dalam teori naratif Labov dan Waletsky (1967) misalnya, detail 
mengenai tempat dianggap bagian dari Orientation Orientasi , yaitu bagian struktur 
naratif yang memberi informasi tentang latar tempat dan waktu, serta situasi para 
tokoh pada awal cerita. Walaupun tempat dianggap penting dalam perannya sebagai 
latar, fokus studi naratif yang prototipikal semacam Labov dan Waletsky terpaku pada 
pengidentifikasian kejadian utama atau main event , yaitu kejadian yang membawa 
perubahan pada keadaan para tokoh dalam dunia cerita. Fokus inilah yang tampaknya 
secara tidak langsung menyebabkan tersisihnya tempat dalam kajian naratif 
sehingga masih sedikit yang kita ketahui tentang apa peran tempat selain sebagai 
elemen Orientasi.  

Makalah ini bertujuan menyelidiki apa peran tempat selain sebagai bagian dari 
Orientasi. Bagaimana cara penutur mengacu pada tempat dalam naratif spontan? 
Strategi linguistik apa yang dipakai untuk mengacu pada tempat? Apa yang dicapai 
oleh penutur melalui strategi tersebut? Naratif spontan atau naratif percakapan 
tersusun berdasarkan kerjasama partisipan wicara. Peran apa yang ditunjukkan oleh 
partisipan wicara dalam konstruksi sebuah naratif mengenai tempat? Bagaimana 
peran tersebut membawa dampak pada pembentukan struktur naratif tempat? 
Demikian beberapa pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini. 
Argumentasi yang akan diajukan adalah bahwa tempat , lebih dari sekedar bagian 
Orientasi, sering merupakan inti naratif itu sendiri. Naratif yang sepintas terkesan 
mirip dengan cerita danger of death (cerita nyaris mati ) a la Labov dan Waletsky, 
jika diamati lebih dekat, merupakan satu penjabaran informal sebuah konsepsi tempat. 
Cerita berisi acuan pada lokasi, orang, benda, serta kejadian yang dialami penutur. 
Ketika seorang penutur teringat akan sebuah tempat, teringat pulalah ia pada orang, 
benda, dan kejadian yang membentuk pengalamannya. Maka konsepsi tempat tidak 
dapat dipisahkan dari pengalaman penutur dalam berinteraksi dengan apa yang 
ditemuinya di sebuah tempat.    

Data dan analisa   

Data untuk makalah ini kami ambil dari dua naratif: satu naratif bahasa Inggris 
dari Norrick (2003), dan satu cerita Indonesia, dari sebuah percakapan spontan antar 
teman. Analisa naratif dalam makalah ini menggunakan pendekatan small stories 
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(Bamberg 2004, 2006, Georgakopoulou 2007), sebuah pendekatan yang memberi 
wadah bagi naratif non-prototipikal untuk dapat disejajarkan nilai kenaratifannya 
dengan cerita-cerita kanon semacam yang dibahas oleh Labov dan Waletsky. Menurut 
Bamberg, cerita merupakan sebuah alat rhetoris bagi penutur untuk mengajukan klaim 
tentang dirinya serta orientasi sosialnya. Melalui cerita tentang tempat seorang 
penutur dapat mengklaim validitas pengalamannya, dan juga, secara tak langsung, 
identitas dirinya.   

 Cerita yang dikutip oleh Norrick (2003), berjudul First Job , kami kutip 
dengan tujuan menganalisa analisa ulang untuk menunjukkan sentralitas konsepsi 
tempat dan sebagai perbandingan dengan struktur cerita Indonesia. Di dalam analisa 
Norrick, klausa yang menyebutkan tempat seperti pada baris 1-6 berikut merupakan 
materi pendukung naratif saja. Dalam cerita ini, pembicara Ellen memancing April 
untuk menceritakan pengalaman kerjanya yang pertama. April menjawab bahwa 
pekerjaan pertamanya adalah di Burger King, Halsted, Minnesota.   

First Job 
1 Ellen:  what was your first job? 
2 April: first job, um oh 
3  that was at the Halsted Burger King 
4  in Halsted Minnesota. 
5 Ellen: that near your house? 
6 April:  about six miles away.   

April kemudian menceritakan pengalamannya yang memalukan waktu pertama kali 
melayani pembeli di driveway Burger King tersebut, yaitu ketika salah menyebut 
nama tempat kerjanya (bagian tengah cerita tidak kami sertakan di sini, sehingga 
penomeran baris tidak runtut).   

39 April: and you have to pretend to take orders 
40  and, and I was so embarrassed. 
41  and the first time I had to do it 
42  I said welcome to McDonald s 
43  [may I take your order? ] 
44 Ellen: [oh no  {laughing}.] 
45 April: and everybody just laughed at me  {laughing}   

Dalam analisa ulang, kami berargumentasi bahwa, walaupun kejadian utama 
cerita ini terdapat pada baris 42-45 (tercetak tebal), namun kejadian itu tidak berarti 
jika tidak ada acuan tempat pada awal cerita (baris 2-3). Acuan tempat itulah yang 
memberi makna pada cerita Ellen dan menimbulkan tawa (baris 44-45).   

Seperti First Job , cerita Way Kambas dimulai dengan acuan tempat.  

1 E: Yang di Way Kambas itu ada lagi. 
2  ... Yang karena .. gini ya. 
3  Kalo .. e= .. di taman  nasional itu, 
4  .. kalo ada yang e .. lagi penelitian gini, 
5  terus ada yang ditugaskan untuk ndampingi, 
6  itu ha=rus apa yang dicari si peneliti  
7 itu harus sampe dapat .. gitu lho.  
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Namun, jika dalam cerita First Job kejadian utama dianggap sebagai puncak cerita 
oleh Norrick, maka pada cerita Indonesia yang berjudul Way Kambas , kejadian 
utama berfungsi sebagai ilustrasi dari apa yang ingin disampaikan penutur tentang 
pengalamannya di sebuah taman nasional. Pada kutipan di bawah, kejadian ini 
(dicetak tebal) menggambarkan penutur dan petugas taman nasional bergegas keluar 
dari hutan untuk menghindari kemungkinan bertemu dengan gajah yang mengamuk di 
tempat tersebut malam sebelumnya.   

35  Nah waktu itu mendung gitu lho. 
36  Waktu itu mendung terus akhirnya  
37  <Q-Sp  Sudah Mas .. ini sudah mendung  Q-Sp> 
38  <Q-Rg  Iya  Q-Rg> dia itu cuman clingak-clinguk. 
39  Saya pulang gitu  
40  .. <Q-Rg  Ibu duluan  Q-Rg> .. gitu. 
41 N: Hm. 
42 E: Dia di belakang saya. 
43  Dah gitu ngunjal ambegan setelah sampe di jalan itu. 
44  Ternyata  
45  .. malemnya itu gajah ngamuk di situ [yang saya masuk]  

Kejadian utama ini diceritakan untuk menggambarkan kecekatan dan keberanian 
petugas dalam membantu pencerita melakukan penelitiannya. Dan sebaliknya, adanya 
cerita tentang si petugas dimungkinkan oleh ingatan si pencerita tentang taman 
nasional Way Kambas.   

Pencerita menggunakan strategi retoris seperti pengulangan (repetisi) dan 
pemakaian kalimat langsung (yang juga muncul pada First Job ) untuk meyakinkan 
pendengar akan keotentikan ceritanya, misalnya seperti terlihat pada contoh di bawah.   

13  Pokoknya <Q-Rg  Ibu mau ke mana?  Q-Rg>   
61  <Q-Rg  Ibu mau kemana?  Q-Rg> gini.    

Di sini pencerita (seorang entomolog) mengutip pertanyaan petugas taman nasional 
padanya tentang di mana dia bermaksud mengambil sampel penelitian. Pertanyaan 
petugas ini dikutip pada tengah cerita dan diulang pada akhir cerita.   

Way Kambas , seperti First Job , adalah cerita tentang pengalaman 
seseorang berada di suatu tempat. Lebih dari sekedar latar yang mengkerangkai cerita, 
tempatlah yang memunculkan cerita. Melalui cerita tentang interaksi penutur dengan 
petugas taman nasional, penutur melukiskan integritas dirinya sebagai peneliti.   

Simpulan   

Bahwa deskripsi tempat melatarbelakangi cerita dan merupakan elemen 
penting dalam naratif adalah hal yang diakui dalam analisa naratif yang mengikuti 
aliran Labov dan Waletsky. Makalah ini mencoba menunjukkan bahwa tempat, lebih 
dari sekedar latar, adalah yang memberi makna pada cerita. Tempatlah yang 
memungkinkan terbentuknya pengalaman seorang pencerita, dan maka tempat 
merupakan elemen sentral dalam cerita. Cerita tentang pengalaman di suatu tempat 
juga memungkinkan penutur menunjukkan identitas dirinya.   


