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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil kemanusiaan pada 
sepuluh cerpen yang terdapat dalam antologi Cerpen Pilihan Kompas 2010 yang 
dilihat dari delapan aspek yaitu: (1) manusia dan cinta kasih, (2) manusia dan 
keindahan, (3) manusia dan penderitaan, (4) manusia dan keadilan, (5) manusia 
dan tanggung jawab, (6) manusia dan pandangan hidup, (7) manusia dan 
kegelisahan, (8) manusia dan harapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dan metode deskriptif yang bersifat analisis isi atau content analisis.  

Objek penelitian ini ialah 10 cerpen yang terkumpul dalam satu antologi 
cerpen yang berjudul Dodolitdodolitdodolibret. Teknik analisis data dilakukan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mendeskripsikan data yang 
berhubungan dengan profil kemanusiaan yang terdapat dalam antologi Cerpen 
Pilihan Kompas 2010, (2) menganalisis data dengan menampilkan bukti-bukti, (3) 
menginterpretasikan data, (4) dan yang terakhir menyimpulkan data dan 
menyusun laporan.  

Berdasarkan analisis data diperoleh delapan kesimpulan tentang profil 
kemanusiaan yang dilihat dari: (1) aspek manusia dan cinta kasih ada empat yakni 
cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada sesama, cinta kasih kepada lawan 
jenis atau cinta kasih muda-mudi dan cinta kasih kepada keluarga. (2) aspek 
manusia dan keindahan ada dua yakni keindahan objektif dan keindahan subjektif. 
(3) aspek manusia dan penderitaan ada dua yakni penderitaan jasmani dan 
penderitaan rohani. (4) aspek manusia dan keadilan ada tiga yakni keadilan legal 
atau keadilan moral, keadilan distributif, dan keadilan komutatif, namun pada 
antologi tersebut penulis hanya menemukan keadilan moral. (5) aspek manusia 
dan tanggung jawab ada tiga yakni tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung 
jawab kepada keluarga, dan tanggung jawab kepada negara. (6) aspek manusia 
dan pandangan hidup ada tiga, yakni cita-cita, kebajikan dan sikap hidup. (7) 
aspek manusia dan kegelisahan ada tiga yakni kegelisahan obyektif, kegelisahan 
neurotik, dan kegelisahan moral. (8) aspek manusia dan harapan ada lima yaitu 
harapan untuk memperoleh kelangsungan hidup, harapan untuk memperoleh 
keamanan, harapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mencintai, harapan 
memperoleh status atau untuk diterima atau untuk diakui lingkungan, dan harapan 
untuk memperoleh perwujudan dan cita-cita. 

 

 


