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ABSTRAK

Penelitian ini membahas skema aktan dan model fungsional Greimas yang diterapkan pada cerpen Yabu no
Naka. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tindakan-tindakan tokoh dalam cerpen dengan
menggunakan teori aktan Greimas. Skema aktan meliputi tujuh aktan fungsi yaitu sebagai sender, receiver,
objek, subjek, opposant dan helper. Sedangkan model fungsional Greimas terdiri dari tiga tahap yaitu situasi
awal, tahap transformasi dan situasi akhir. Dengan menggunakan paradigma kualitatif ketujuh bagian cerita
yang ada di dalam cerpen dibahas berdasarkan teori skema aktan dan model fungsional. Hasil penelitian
yang berupa analisis deskriptif menyimpulkan bahwa dalam ketujuh bagian cerpen yang dianalisis,
menghasilkan 8 skema aktan dan 8 tabel model fungsional. Ada 1 skema aktan yang mengalami zeroisasi
(beberapa fungsi peran aktan nol atau tidak ada) dan 5 tabel fungsional yang mengalami zeroisasi (ada
tahap yang nol atau zero). Sedangkan 7 skema aktan dan 3 tabel fungsional lainnya mempunyai peran utuh
atau sempurna. 
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