
BAB IV 

PENUTUP 

Kesimpulan analisis penokohan dan plot novela Qi Wang (#tE: Raja 

Catur) karya A Cheng adalah sebagai berikut: 

Teknik pelukisan tokoh yang digunakan dalam novela ini adalah teknik 

langsung atau teknik penjelasan, serta teknik tak langsung atau teknik drarnatik. 

Dalam novela ini pengarang lebih banyak menggunakan teknik dramatik 

dibandingkan dengan teknik langsung atau penjelasan. Karena dalam novela ini, 

pengarang banyak menggunakan dialog antartokoh, sehingga pembaca didorong, 

diberi kesempatan, dan dituntut secara aktif untuk memberikan tanggapan secara 

imajinatif terhadap tokoh cerita sesuai dengan pemahaman pembaca terhadap 

cerita dan persepsi pembaca terhadap sifat-sifat kemanusiaan seperti dalam 

kehidupan manusia sehari-hari yang dijumpainya di dunia nyata. 

Selain itu, pengarang juga menggunak.an tokoh Aku sebagai pembawa 

cerita. Teknik langsung atau penjelasan lebih sedikit digunakan dalam novela ini, 

dan umumnya digunakan pengarang untuk melukiskan keadaan fisik tokoh-tokoh 

yang ada dalam novelanya ini. 

Jenis alur yang digunakan oleh pengarang adalah jenis alur maju. Alur 

cerita bergerak berurutan dari awal hingga akhir cerita. Pada awalnya pengarang 

memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada dalam novela ini, terutama ketiga tokoh 

utama, yaitu Wang Yisheng CE -'±), Aku (3), dan Ni Bin ((). Dijelaskan 

oleh pengarang tentang siapa dan bagaimana ketiga tokoh utama tersebut dan 

tokoh-tokoh tambahan lainnya. Kemudian setelah itu rentetan peristiwanya 

dibangun dari tahap penyituasian, tahap pemunculan konflik, tahap peningkatan 

konflik, tahap klimaks, tahap penyelesaian atau antiklimaks. 

Novela Qi Wang (bE: Raja Catur) karya A Cheng ini terdiri dari unsur 

unsur intrinsik yang sating berkaitan, dan membentuk kesatuan yang integral. 

Selain itu, A Cheng juga telah menerapkan teori sastra dengan baik, sehingga 

novela ini pantas dinilai sebagai sebuah karya yang baik. 
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Penokohan dan plot novela Qi Wang (bUE: Raja Catur) karya A Cheng 

inijuga variatif. Kedirian tokoh dilukiskan secara luas, tidak terbatas pada citrajati 

diri, sifat, dan sik.ap masing-masing tokoh saja, tetapi juga ciri fisik, keadaan, 

kebiasaan, dan tingkah laku masing-masing tokoh. Selain itu, meskipun 

merupakan alur maju, tetapi ada sorot batik dalam runtutan peristiwa dalam 

novela ini. Runtutan peristiwanya dibangun seperti mendaki gunung dengan jalan 

yang berkelok-kelok, kemudian menuruninya kembali. 

Inspirasi yang saya dapat dari novela Qi Wang (bE: Raja Catur) karya A 

Cheng ini adalah bahwa seni tradisonal yang sudah dikenal umum harus 

dilestarikan dan dipertahankan, tetapi kita tentu tidak perlu tergila-gila padanya, 

seperti tokoh Wang Yisheng yang sebagai maniak catur yang tidak bisa tidak 

bermain atau bertarung catur dengan orang lain. 

lnspirasi lain yang saya dapat dari novela tersebut adalah bahwa kita juga 

jangan melupakan keluhuran budaya kita. Selain itu, inspirasi yang saya dapat 

dari novela tersebut adalah bahwa kita harus bangga dengan keluhuran budaya 

kita, seperti dalam novela ini yang menjelaskan bahwa catur Cina mengandung 

falsafah ajaran Dao yang mendalam, terutama bagaimana pemain memperlakukan 

dan bersik.ap terhadap lawan. Dalam catur Cina menurut penjelasan Dao yang 

disampaikan dalam novela ini, yang paling penting adalah jangan berpuas diri 

dahulu, karena kalau terlalu berpuas diri, maka akan menjadi lemah dan rapuh. 

Selain itu, inspirasi yang saya dapat dari novela tersebut adalah bahwa kita 

harus bangga dengan keluhuran budaya kita, seperti pengarang sampaikan kepada 

pembaca yaitu agar melestarikan catur Cina yang merupakan aset budaya yang 

berharga milik Bangsa Cina. 
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I. 

2. 

3. 

4. 

Can Ju (&.) 

Cha Dui (4~/) 

Chan () 

Chuan Lian (#8) 

GLOSARI 

Babak terakhir dari permainan catur. 

Gerakan turun ke desa yaitu suatu gerakan yang berlaku 

bagi para k.aum muda yang tinggal di perkotaan mulai 

dari tingkat sekolah menengah pertama sampai tingkat 

universitas diwajibkan "turun ke desa" untuk melakukan 

pekerjaan pertanian dan hidup di sana. Pada akhir masa 

Revolusi kebudayaan dan setelah berakhirnya masa 

tersebut, melalui perekrutan menjadi buruh, tentara, dan 

petani tersebut, mereka secara bertahap dipromosikan 

untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, dan keluar 

dari desa tersebut. 

Salah stu Aliran Budha Mahayana, kata Zen adalah 

bahasa Jepang yang berasal dari bahasa Mandarin 

Chan. 

Disebut juga dengan Da Chan Lian (k#if).  

Merupakan fenomena sejarah tertentu di masa Revolusi 

Budaya ( : Wen Ge) yaitu Rotasi Gerakan 

Propaganda Revolusi, khususnya di musim panas tahun 

1966, yang merupakan suatu cara pertukaran atau rotasi 

personel khusus yang diterapkan untuk melancarkan 

Revolusi Budaya di seluruh Cina. Cara ini pertama-tama 

dimulai dari para siswa di beberapa sekolah tinggi di 

Beijing. Agar tidak antipersamaan anggota partai, lalu 

mendiskusikan dan menerapkan beberapa gerakan yang 

menghancurkan pembatasan kelas atau tingkat, serta 

jurusan dalam sekolah. Pada masa itu, untuk 

melaksanakan rotasi personel, para siswa di seluruh Cina 

diwajibkan ke Beijing untuk bertukar pengalaman, 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1.  

12. 

Dao Gil) 

Jie fang (io 

Jin () 

Kai Ju (ER) 

Mang Qi ( #t) 

Mantou (t#}) 

Ming Chao (] #) 

Pao (#8) 

sedangkan para pelajar di Beijing diwajibkan untuk 

terjun ke berbagai desa. 

(baike.baidu.com/view/1840...htm 20 10-12-22. Diakses 

tanggal 02-05-2013) 

Daoisme, yaitu sebuah aliran filsafat yang berasal dari 

Cina yang diprakarsai oleh Laozi ( f) sejak akhir 

Musim Semi dan Gugur (kt{t: Chun Qiu Shidai). 

la hidup pada 570-470 SM. Ajaran Dao bertujuan agar 

mengarahkan manusia mencapai Dao yaitu suatu 

keadaan dimana Manusia mencapai Kesempumaan, 

ajaran ini lebih bersifat kemanusiaan, dan berpotensi 

memenuhi keperluan rohaniah manusia. 

Berarti membebaskan, memerdekakan, atau melepaskan 

yang mengacu pada tanggal I oktober I 949 saat 

Republik Rakyat Cina berdiri. 

Satuan ukuran berat yang setara dengan ½ kilo. 

Tahap pembuka pennainan catur. 

Catur buta, bermain catur tanpa papan catur, melainkan 

menggunakan ucapan untuk menjalankan catur. Harus 

memiliki daya ingat yang kuat untuk mengingat jalur 

catur yang dimainkan, karena hanya diucapkan tanpa 

menggunakan papan catur yang sesungguhnya. 

Sejenis roti kukus tanpa isi dan berbentuk bulat. 

Dinasti Ming, salah satu dari dua dinasti yang didirikan 

oleh pemberontakan petani. Dinasti ini adalah dinasti 

bangsa Han yang terakhir memerintah. Didirikan pada 

tahun 1368 dan berakhir tahun 1644. 

Bielak catur meriam, yang memiliki gerak mirip dengan 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Qi Lu (#t# 

Qi Pan (tA) 

Qi Pu (ti#) 

Si Jiu ( W I  

Xiang Qi (kt) 

Yao Zi (7) 

Yuan (7~) 

Yuan Chao (t##)) 

bidak benteng, namun jika hendak menyerang bidak ini 

harus melompati satu bidak lain, baik bidak musuh 

maupun bidak kawan. 

Jalur catur, yaitu keterampilan, trik dan gaya dalam 

Bennain catur. 

Papan catur. 

Buku pedoman permainan catur. 

Empat Kekolot.an yang dilarang dalam Revolusi Budaya, 

yaitu: (I) Pikiran kolot, (2) Kebudayaan kolot, (3) Adat 

istiadat kolot, dan (4) Kebiasaan kolot. 

Catur Cina, catur yang ada di Negeri Cina yang 

dimainkan dengan papan catur bergaris dan bidak catur 

berbentuk bulat dan bertuliskan Aksara Han. 

Kata lama untuk menyebut rumah pelacuran. 

Satuan mata uang Cina. 

Dinasti Yuan, salah satu dinasti yang memerintah Cina 

oleh Bangsa Mongol keturunan Genghis Khan yang 

sudah ada di Mongolia sejak 1206, clan berdiri di Cina 

sejak tahun 1279 dan berakhir tahun 1368. 
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Lampiran 1 :  Foto A Cheng (e]#) 

(cr 
'i ci6ng 

Surnber: http://www.my285.com/ddmj/acheng/000.htm 

Sumber : http://www.ah.xinhuanet.com/edu2005/2006-05/12/content 6968766.htm 



Lampiran 2: Contoh sampul depan Novela Qi Wang (#E: Raja Catur) karya A 

Cheng (e]#R) 
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Sumber : http://news.ifeng.com/gundong/detail 2011 11/22/10824146 0.shtml 


