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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Karya sastra merupakan hasil imajinasi seseorang yang dituangkan 

dalam bahasa. Seorang pengarang akan meluapkan segala imajinasinya 

dengan penuh perasaan, sehingga kemudian disusun menjadi cerita yang 

mengandung makna. Karya sastra juga menggambarkan segala sesuatu yang 

pernah dirasakan dan dialami oleh pengarang itu sendiri. 

 Sastra adalah suatu kegiatan kreatif sebuah seni. Sastra merupakan 

segala sesuatu yang ditulis dan dicetak (Wellek dan Werren, 1990: 3-11). 

Karya sastra lahir karena adanya imajinasi melalui ide pikiran dan perasaan 

seorang pengarang. Imajinasi inilah yang mampu membedakan sebuah karya 

sastra yang satu dengan karya yang lainnya. Hal ini disebabkan karena daya 

imajinasi masing-masing pengarang berbeda. Karya sastra adalah salah satu 

cabang kebudayaan, khususnya kesenian. Seperti hasil kesenian lainnya, karya 

sastra juga mengandung unsur keindahan, rasa senang, nikmat, haru, menarik 

perhatian, dan menyegarkan perasaan pembaca. Sastra sebagai sebuah karya 

seni pada dasarnya untuk dinikmati. Sastra adalah untuk didengar, dibaca, 

diucapkan, dan diragakan dengan maksud untuk dihayati. 

 Nurgiyantoro (2007: 2-3) menyatakan sebagai karya sastra imajiner, 

fiksi menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup 

dan kehidupan. Pengarang menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan 
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penuh kesungguhan yang kemudian diungkapkan kembali melalui sarana fiksi 

sesuai pandangannya. Fiksi menceritakan berbagai masalah kehidupan 

manusia dalam interaksinya di lingkungan sesamanya. Fiksi merupakan hasil 

dialog, kontemplasi dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan, 

sehingga seorang pengarang akan mengajak pembaca memasuki pengalaman 

atau imajinasi melalui tokoh-tokoh dalam karya sastra. 

Penelitian terhadap karya sastra sangat penting dilakukan untuk 

mengetahui relevansi karya sastra dengan kenyataan yang ada dalam 

masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra pada dasarnya 

mencerminkan realitas sosial masyarakat. Karya sastra dapat dijadikan 

medium untuk mengetahui realitas sosial yang diolah secara kreatif oleh 

pengarang. 

 Karya sastra yang baik adalah karya sastra yang mampu meninggalkan 

kesan yang mendalam bagi pembacanya. Pembaca dapat dengan bebas 

melarutkan diri bersama karya itu dan mendapatkan kepuasan oleh karenanya. 

Selain itu pembaca juga diharapkan mendapatkan nilai-nilai luhur yang 

terkandung didalamnya. Nilai luhur yang terdapat dalam karya sastra salah 

satunya adalah nilai moral. Oleh karena itu masalah moral melekat dalam 

kehidupan masyarakat  (Hardiwardoyo, 1994: 9). 

 Novel Hijrah karya Mustofa W. Hasyim dipilih dalam penelitian ini 

karena sangat menarik untuk dikaji. Kelebihan novel Hijrah adalah 

mengangkat tentang perjalanan seorang wartawan dalam mencari sebuah 

jawaban mengenai kenyataan kehidupan di dunia ini. Tokoh Marjuki 
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mencerminkan pribadi yang rendah hati, jujur, mempunyai rasa kepedulian 

yang tinggi, dan mempuyai segudang pengalaman. Banyak nilai moral yang 

dapat diambil dari tokoh Marjuki maupun berbagai peristiwa dalam novel ini. 

Mustofa W. Hasyim  adalah seorang penulis, wartawan, dan redaktur 

yang aktif diberbagai majalah dan surat kabar di kota Yogyakarta. Dia 

menjadi wartawan dan redaktur pada Harian Masakini, Harian Yogya Post, 

Majalah Pelajar Kuntum, dan Suara Muhammadiyah (Hasyim, 2003: 175). 

Karangannya juga diterbitkan oleh penerbit Gita Nagari, Binar Press, DAR! 

Mizan, Diva. Mustofa W. Hasyim juga pernah meraih beberapa penghargaan, 

baik dalam penulisan karya sastra (puisi dan novel) maupun penulisan esai. 

Penghargaan yang pernah diraihnya adalah menjadi Penulis Puisi terbaik 

Taman Budaya Yogya (1989),  Penulis Novel (karya sastra novel)  terbaik 

Balai Bahasa-IKAPI (2009), Tokoh Bidang Seni dan Budaya  (Walikota 

Award 2008) (http://mustofawhasyim@gmail.com, 6 September 2010, pukul 

13:39 WIB). 

Novel Hijrah karya Mustofa W. Hasyim banyak mengandung nilai 

moral, dan disajikan dengan cerita yang sederhana sehingga mudah dipahami 

oleh pembacanya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan secara rinci alasan diadakan 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Persoalan yang diangkat dalam novel Hijrah berkisar pada sisi kehidupan 

Marjuki yang  penuh dengan pengalaman hidup di dunia sebagai seorang 

wartawan. 

http://mustofawhasyim@gmail.com/
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2. Dari segi penceritaan, novel Hijrah karya Mustofa W. Hasyim sangat 

menarik untuk dikaji menggunakan tinjauan semiotik.   

3. Peneliti belum menemui peneliti lain yang mengkaji novel Hijrah karya 

Mustofa W. Hasyim dengan judul yang sama yaitu Aspek Moral Novel 

Hijrah Karya Mustofa W. Hasyim: Tinjauan Semiotik. 

Sehubungan dengan hal di atas, maka akan diteliti aspek moral dalam 

novel Hijrah karya Mustofa W. Hasyim menggunakan tinjauan semiotik 

dengan judul “Aspek Moral dalam Novel Hijrah Karya Mustofa W. Hasyim: 

Tinjauan Semiotik”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan terlebih dahulu agar lebih jelas dan terarah. Adapun perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana unsur-unsur yang membangun novel Hijrah karya Mustofa W. 

Hasyim? 

2. Bagaimana aspek moral dalam novel Hijrah karya Mustofa W. Hasyim 

ditinjau dari Semiotik? 

C. Tujuan Penelitian 

Agar tujuan penelitian dapat jelas dan terarah memiliki tujuan sebagai 

berikut. 

1. Mengungkapkan unsur yang membangun novel Hijrah karya Mustofa W. 

Hasyim. 
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2. Mendeskripsikan makna aspek moral yang terdapat dalam novel Hijrah  

karya Mustofa W. Hasyim dengan menggunakan tinjauan semiotik.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan 

dalam bidang kesustraan bagi pembaca karya sastra. Manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoretis  

Menganalisis novel Hijrah karya Mustofa W. Hasyim, diharapkan 

dapat memperkaya khasanah bidang bahasa dan kritik sastra Indonesia, 

khususnya dalam analisis novel dengan pendekatan semiotik. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian novel Hijrah karya Mustofa W. Hasyim ini dapat 

digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian lain 

yang telah ada sebelumnya, khususnya dalam menganalisis aspek moral. 

E. Tinjauan Pustaka 

 Linda Arik Biyantari (UMS, 2009) dengan judul skripsi “Aspek Moral 

Dalam Novel Harimau! Harimau! Karya Mochtar Lubis Tinjauan Semiotik” 

Hasil analisis berdasarkan pendekatan semiotik ditemukan (1) aspek moral 

keagamaan, yaitu riya’dan derajat ketuhanan yang rendah, (2) aspek moral 

kemanusiaan meliputi sikap acuh tak acuh terhadap masyarakat sekitar dan 

seseorang yang tidak memiliki tanggung jawab moral, (3) aspek moral sosial. 

 Penelitian lain mengenai aspek moral dilakukan oleh Sri Sulastri 

(UMS, 2008) dengan judul skripsi “Aspek Moral Dalam Kumpulan Cerpen In 
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Memoriam X Karya A. R. Loebis: Tinjauan Semiotik”. Hasil penelitian 

menggunakan tinjauan semiotik kumpulan cerpen In Memoriam X karya A. R. 

Loebis aspek moral yang ditangkap adalah pencurian sebagai perbuatan 

melanggar hukum, perselingkuhan sebagai perbuatan melanggar hukum, 

perjudian sebagai perbuatan melanggar hukum, dan persahabatan yang 

ternodai oleh penipuan. Kumpulan cerpen In Memoriam X karya A. R. Loebis 

banyak mengambil nilai moral yang berkenaan dengan hukum yaitu hukum 

kesusilaan, hukum positif, hukum agama, norma sosial dan lain-lain. Dapat 

disimpulkan kumpulan cerpen In Memoriam X karya A. R. Loebis 

mengandung nilai yang dominan mengangkat manusia yang ingin 

memperoleh kebahagiaan dengan berbagai cara termasuk mengorbankan hati 

nurani dan melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat.  

 Penelitian Nurhayati (UMS, 2008) dengan judul skripsinya “Nilai 

Moral dalam Novel Sang Guru Karya Gerson Poyk Tinjauan Semiotik”. Hasil 

analisis berdasarkan pendekatan semiotik, novel Sang Guru karya Gerson 

Poyk sarat dengan muatan nilai moral. Nilai-nilai moral tersebut antara lain 

moral keagamaan, moral kekeluargaan, moral individu, dan moral 

kemasyarakatan. moral keagamaan meliputi meyakini adanya Tuhan dan taat 

terhadap agama. Moral kekeluargaan meliputi berbakti pada orang tua dan 

tanggung jawab sebagai suami. Moral individu meliputi berjiwa besar, 

kejujuran, dan tanggung jawab terhadap kesalahan. Moral kemasyarakatan 

meliputi menyesuaikan diri dengan lingkungan, saling tolong menolong, dan 

menghargai orang lain. 
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 Penelitian Prasetyo, Ari (UMS, 2010) dengan judul skripsi “Aspek 

Moral Dalam novel Blakanis Karya Arswendo Atmowiloto Tinjauan 

Semiotik”. Berdasarkan analisis secara semiotik novel Blakanis karya 

Arswendo Atmowiloto sarat dengan aspek moral. Aspek moral tersebut antara 

lain aspek keagamaan, aspek kejujuran, aspek cinta kasih, aspek kepedulian 

terhadap sesama, aspek sikap bertanggung jawab. 

 Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian terdahulu, maka dapat 

dilihat persamaan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan 

adalah pengkajian tentang nilai moral yang terkandung dalam karya sastra. 

Adapun perbedaannya adalah peneliti akan mengungkap aspek moral novel 

Hijrah Karya Mustofa W. Hasyim: tinjauan semiotik.  

F. Landasan Teori 

1. Novel 

a. Pengertian Novel 

Novel adalah karya sastra yang menggambarkan tentang potret 

kehidupan manusia yang dibangun melalui berbagai unsur-unsurnya. 

Unsur-unsur tersebut diimajinasikan semirip mungkin oleh pengarang 

dengan dunia nyata lengkap dengan peristiwa dan tokoh-tokohnya. 

Novel adalah sebuah karya fiksi berupa prosa yang tertulis dan naratif 

biasanya dalam bentuk cerita. Novel lebih lebih kompleks dari cerpen, 

dan tidak dibatasi keterbatasan struktural dan metrikal sandiwara atau 

sajak. Umumnya sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan 

kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dengan menitikberatkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Fiksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Cerpen
http://id.wikipedia.org/wiki/Sandiwara
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sajak&action=edit&redlink=1
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pada sisi-sisi yang aneh dari naratif tersebut. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Novel, 5 Oktober 2010). 

Novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia, 

dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, 

yang dibangun melalui sebagai unsur instrinsiknya seperti peristiwa, 

plot, tokoh, latar, sudut pandang, dan lain-lain, yang kesemuannya tentu 

bersifat naratif. Novel berasal dari bahasa italia novella, yang dalam 

bahasa jerman Novelle, dan dalam bahasa Yunani novellus. Kemudian 

masuk ke Indonesia menjadi novel. Dewasa ini istilah novella dan 

novelle mengandung pengertian yang sama dengan istilah Indonesia 

novelette (Inggris: novelette), yang berarti sebuah karya prosa fiksi 

yang panjangnya cakupan, tidak terlalu panjang, namun juga tidak 

terlalu pendek. Novel merupakan karya fiksi yang mengungkapkan 

aspek-aspek kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikan dengan 

halus (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2007: 9).  

Menurut Nurgiyantoro (2007: 1-4) Dunia kesusastraan 

mengenal prosa (Inggris: prose) sebagai salah satu genre sastra di 

samping genre-genre yang lain. Prosa dalam pengertian kesusastraan 

juga disebut fiksi (fiction), teks naratif (narrative text) atau wacana 

naratif (narrative discourse). Istilah fiksi dalam pengertian ini berarti 

cerita rekaan (disingkat: cerkan) atau cerita khayalan. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Novel
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b. Karakteristik Novel 

Jumlah kata yang terdapat dalam novel berkisar 35.000 sampai 

jumlah tak terbatas kira-kira 100 halaman dan dapat dibaca lebih kurang 

2 jam. Novel merupakan sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia 

yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang 

dibangun melalui berbagai unsur intrinsuknya seperti peristiwa, plot, 

tokoh (dan penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain yang 

kesemuanya tentu saja juga bersifat imajinatif (Nurgiyantoro, 2007: 4). 

Novel mempunyai cerita yang panjang, oleh karena itu novel 

dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara 

lebih banyak, lebih rinci, lebih detil, dan lebih banyak melibatkan 

berbagai permasalahan yang lebih kompleks (Nurgiyantoro, 2007: 11). 

Ciri khas dari sebuah novel adalah kemampuannya menyampaikan 

permasalahan yang kompleks secara penuh, mengkreasikan sebuah 

dunia yang “jadi”.  

c. Unsur-unsur Novel 

Sebuah novel dibangun dari dua unsur intrinsik dan ekstrinsik. 

Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang (secara langsung) 

turut serta membangun cerita. Novel mempunyai unsur intrinsik seperti 

plot, tema, penokohan, latar, kepaduan, sudut pandang, dan gaya 

bahasa. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada diluar karya 

sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau 

sistem organisme karya sastra. Unsur-unsur ekstrinsik tersebut meliputi 
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latar belakang penciptaan, sejarah, biografi pengarang, dan unsur-unsur 

lain diluar unsur intrinsik (Nurgiyantoro, 2007: 23-24). 

d. Jenis Novel 

Nurgiyantoro (2007: 16-21) membedakan novel menjadi novel 

serius dan novel popular. Novel serius mengangkat masalah kehidupan 

amat kompleks. Novel serius biasanya berusaha mengungkapkan 

sesuatu yang baru dengan cara pengucapan yang baru pula. Novel 

serius tidak bersifat mengabdi kepada selera pembaca, dan memang, 

pembaca novel jenis ini tidak (mungkin) banyak. Novel populer adalah 

novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya, 

khususnya pembaca dikalangan remaja. Novel popular lebih mudah 

dibaca dan lebih mudah dinikmati karena ia memang semata-mata 

menyampaikan cerita (Stanton dalam Nurgiyantoro, 2007: 19).  

Goldmann (dalam Faruk, 1994: 31) berpendapat novel dibagi 

menjadi tiga jenis, yaitu novel idealisme abstrak, novel psikologis, dan 

novel pendidikan. Dalam novel idealisme abstrak sang hero penuh 

optimisme dalam petualangan tanpa menyadari kompleksitas dunia. 

Novel psikologis sang hero cenderung pasif karena keluasan 

kesadarannya tidak tertampung oleh dunia konvensi. Dalam  novel 

pendidikan sang hero telah melepaskan pencariannya akan nilai-nilai 

yang otentik, tetapi tidak menolak dunia. 

Novel Hijrah sendiri termasuk dalam jenis novel pendidikan. 

Sesuai dengan karakteristik novel pendidikan, dalam novel Hijrah 
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terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan moral yang terkandung yang 

dapat dilihat melalui tokoh utamanya maupun dari tokoh-tokoh lainnya.    

2. Teori Strukturalisme 

Secara etimologis struktur berasal dari kata structura (Latin), 

berarti bentuk, bangunan, sedangkan sistem berasal dari systema (Latin), 

berarti cara. Struktur dengan demikian menunjuk pada kata benda, 

sedangkan sistem menunjuk pada kata kerja. Secara definitif 

strukturalisme memberikan perhatian terhadap analisis unsur-unsur sastra. 

Setiap karya sastra, baik karya sastra dengan jenis yang sama atau yang 

berbeda, memiliki unsur-unsur yang berbeda (Ratna, 2007: 90). 

Ratna (2007: 91) mengemukakan bahwa strukturalisme berarti 

paham mengenai unsur-unsur, yaitu struktur itu sendiri dengan mekanisme 

antarhubungannya, di satu pihak antarhubungan unsur yang satu dengan 

unsur yang lainnya, dipihak yang lain hubungan antara unsur (unsur) 

dengan totalitasnya. Hubungan tersebut tidak semata-mata bersifat positif, 

seperti keselarasan, kesesuaian, kesepahaman, tetapi juga negatif seperti 

konflik dan pertentangan. 

Sebuah karya sastra, fiksi atau puisi, menurut kaum strukturalisme 

adalah sebuah totalitas yang dibangun secara koherensif oleh berbagai 

unsur (pembangun)-nya. Di satu pihak, struktur karya sastra dapat 

diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran semua bahan dan 

bagian yang secara bersama membentuk kebulatan yang indah (Abrams 

dalam Nurgiyantoro, 2007: 36). 
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Pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif, 

yaitu pendekatan dalam penelitian sastra yang memusatkan perhatiannya 

pada otonomi sastra sebagai karya fiksi. Artinya, menyerahkan pemberian 

makna karya sastra tersebut terhadap eksistensi karya sastra itu sendiri 

tanpa mengaitkan unsur yang ada di luar signifikasinya (Jabrohim, 2001: 

62). 

Strukturalisme berpandangan bahwa untuk menanggapi karya 

sastra secara objektif haruslah berdasarkan teks karya sastra itu sendiri. 

Pengkajian terhadapnya hendaknya diarahkan pada bagian-bagian karya 

sastra dalam menyangga keseluruhan, dan sebaliknya bahwa keseluruhan 

itu sendiri terdiri dari bagian-bagian. Strukturalisme memasukkan gejala 

kegiatan atau hasil kehidupan (termasuk sastra) ke dalam suatu 

kemasyarakatan, atau “sistem makna” yang terdiri dari struktur yang 

mandiri dan tertentu dalam antar hubungan (Jabrohim, 2001:  66-67). 

Hal tersebut selaras dengan Pradopo (2003: 6) yang mengatakan 

bahwa satu konsep dasar yang menjadi ciri khas teori struktural adalah 

adanya anggapan bahwa didalam dirinya sendiri karya sastra merupakan 

suatu struktur yang otonom yang dapat dipahami sebagai satu kesatuan 

yang bulat dengan unsur-unsur pembangunnya yang saling berjalinan.  

Semi (1993: 35) menyatakan bahwa unsur-unsur pembangun fiksi 

adalah tokoh, tema, alur, latar atau landas tumpu, gaya penceritaan, dan 

pusat pengisahan. Jadi, unsur-unsur pembangun fiksi tidak dapat dipisah-

pisahkan karena merupakan satu keterjalinan yang utuh. 
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Teori struktural diterapkan dalam penelitian ini, sebelum 

diterapkannya analisis secara semiotik. Untuk sampai pada semiotik, 

analisis struktural harus diungkapkan terlebih dahulu. Teeuw (dalam 

Pradopo, 2003: 57) menyatakan bahwa bagaimanapun juga analisis 

stuktural merupakan tugas prioritas bagi peneliti sastra sebelum 

melangkah pada hal-hal yang lain. Analisis struktural diterapkan untuk 

mengetahui unsur-unsur intrinsik yang membangun karya sastra. Hasil 

analisis struktural memudahkan peneliti untuk melangkah pada analisis 

semiotik. Itu disebabkan pendekatan semiotik sendiri adalah 

pengembangan dari pendekatan struktural (Fananie, 1997:  138).  

Stanton (2007: 20) menjelaskan bahwa unsur-unsur pembangun 

struktur itu terdiri atas tema, alur, penokohan, dan latar, sedangkan sarana 

sastra biasanya terdiri atas sudut pandang, gaya bahasa, suasana, simbol-

simbol, imajinasi di dalam tema sehingga makna karya sastra itu dapat 

dipahami dengan jelas. 

a. Tema 

Nurgiyantoro (2007: 70) mengemukakan bahwa tema dapat 

dipandang sebagai dasar umum sebuah karya sastra. Gagasan dasar 

umum inilah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pengarang yang 

dipergunakan untuk mengembangkan cerita.  

b. Alur 

Nurgiyantoro (2007: 110) mengemukakan bahwa alur adalah 

unsur fiksi yang penting, bahkan tidak sedikit orang yang 
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menganggapnya bagian terpenting di antara berbagai unsur fiksi yang 

lain. Alur dimanifestasikan lewat perbuatan, tingkah laku, dan sikap 

tokoh-tokoh (utama) cerita.  

Nurgiyantoro (2007: 149) mengemukakan lima tahapan alur 

sebagai berikut. 

1) Tahap Penyituasian (Situation)  

Tahap yang berisi pelukisan dan pengenalan situasi latar 

dan tokoh-tokoh cerita. Tahap ini melandasi cerita yang 

dikisahkan pada tahap berikutnya. 

2) Tahap Pemunculan Konflik (Generating Circumstances) 

Masalah dan peristiwa-peristiwa yang menyulut terjadinya 

konflik mulai dimunculkan. 

3) Tahap Peningkatan Konflik (Rissing Action) 

Konflik yang dimunculkan pada tahap sebelumnya 

semakin berkembang dan menegangkan. 

4) Tahap Klimaks (Climax) 

Konflik yang ditimpakan pada para tokoh cerita mencapai 

titik intensitas puncak. 

5) Tahap Penyelesaian (Denouvement) 

Konflik yang telah mencapai klimaks diberi penyelesaian, 

ketegangan mengendor, bahkan pada tahap ini cerita diakhiri. 
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c. Penokohan 

Tokoh cerita atau penokohan adalah orang-orang yang 

ditampilkan dalam suatu karya sastra naratif, atau drama, yang oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan 

tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan yang dilakukan 

dalam tindakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2007: 165).  

Berdasarkan peranan atau tingkat pentingnya penokohan dalam 

sebuah cerita dapat dibagi menjadi dua yaitu tokoh utama (central 

caracter, main character) dan tokoh tambahan (peripheral caracter). 

Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak diceritakan dan selalu 

berhubungan dengan tokoh lain. Tokoh utama juga menentukan plot 

secara keseluruhan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang 

kemunculannya lebih sedikit frekuensinya dan kehadirannya sebagai 

pendukung keberadaan tokoh utama (Nurgiantoro, 2007: 176). 

Forster (dalam Nurgiyantoro, 2007: 181) berdasarkan 

perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan ke dalam tokoh 

sederhana (simple atau flat character) dan tokoh kompleks atau tokoh 

bulat (complex atau round character). 

Penokohan secara wajar dapat diterima jika dapat 

dipertanggungjawabkan dari sudut psikologis, sosiologis, dan 

fisiologis. Ketiga sudut tersebut masih mempunyai aspek. Aspek yang 

termasuk fisiologis misalnya umur, jenis kelamin, tampan, cantik, 

kondisi tubuh, dan lain-lain. Aspek sosiologis terdiri atas lingkungan, 



16 

 

pangkat, status sosial, agama, kebangsaan, pendidikan, dan sebagainya. 

Aspek psikologis meliputi cita-cita, ambisi, kekecewaan, kecakapan, 

temperamen, dan sebagainya (Lubis dalam Al-Ma’ruf, 2010: 82-83). 

d. Latar  

Latar atau setting disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran 

pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial 

tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams dalam 

Nurgiyantoro, 2007: 216). 

Abrams (dalam Al-Ma’ruf, 2010: 108) juga memberikan 

deskripsi latar dalam karya sastra menjadi tiga, yakni latar tempat, 

waktu, dan sosial. Latar tempat berkaitan dengan masalah geografis; 

latar waktu berhubungan dengan zaman; dan latar sosial erat berkaitan 

dengan kehidupan kemasyarakatan atau sosial budaya. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

strukturalisme memberikan perhatian terhadap analisis unsur-unsur sastra. 

Karya sastra merupakan suatu struktur otonom yang dapat dipahami 

sebagai suatu kesatuan bulat dengan unsur-unsur pembangunnya yang 

saling berjalinan. Masing-masing unsur dalam karya sastra mempunyai 

kepaduan yang utuh yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, 

sehingga membentuk satu kesatuan yang padu. 

Dalam menganalisis secara stuktural, penelitian ini hanya 

membatasi pada tema, alur, perwatakan, dan latar atau setting yang ada 
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pada novel Hijrah, terkait dengan persoalan yang diangkat yaitu tentang 

aspek moral dengan tinjauan semiotik.   

3. Teori Semiotik  

Semiotik berasal dari kata semeion yang berarti tanda. Dalam 

pengertian yang luas semiotik berarti studi sistematis mengenai produksi 

dan interpretasi tanda, bagaimana kerjanya, dan apa manfaatnya terhadap 

kehidupan manusia (Ratna, 2007: 97). Segers (dalam Imron, 2010: 23) 

menyatakan semiotik adalah suatu disiplin ilmu yang meneliti semua 

bentuk komunikasi antarmakna yang didasarkan pada sistem tanda atau 

kode-kode. Teeuw (1984: 43) mendefinisikan semiotik sebagai model 

sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki 

untuk pemahaman gejala sastra sebagai alat komunikasi yang khas di 

dalam masyarakat. 

Semiotik adalah ilmu tanda-tanda. Tanda mempunyai dua aspek 

yaitu penanda (signifier) atau petanda (signified). Petanda adalah bentuk 

formalnya yang menandai sesuatu yang disebut petanda, sedangkan 

petanda adalah sesuatu yang ditandai. Salah satu area penting yang 

dirambah Barthes dalam studinya tentang tanda adalah peran pembaca (the 

reader). Konotasi merupakan sifat asli dari tanda, yang membutuhkan 

keaktifan pembaca agar dapat berberfungsi. Barthes mengulas tentang 

sistem tanda sistem pemaknaan tataran ke-dua, yang dibangun di atas 

sistem antara lain yang telah ada sebelumnya. Sastra merupakan sistem 

pemaknaan tataran ke-dua yang dibangun di atas bahasa sebagai sistem 
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pemaknaan tataran pertama. Sistem ke-dua ini boleh disebut dengan 

konotatif, yang dalam Mythologiesnya-nya secara tegas ia bedakan dari 

denotatif atau sistem pemaknaan tataran pertama. 

Barthes (dalam Imron, 2010: 26) menyatakan bahwa di dalam 

mitos sebagai sistem semiotik tahap kedua terdapat tiga aspek yaitu: 

penanda, petanda, dan tanda. Tanda dalam sistem pertama yaitu asosiasi 

total antara konsep dan imajinasi yang menduduki posisi sebagai penanda 

dalam sistem yang kedua. Barthes memaparkan skema tentang tanda itu 

sebagai berikut: 

1. Petanda                     2.Penanda                                         

    3. Tanda 

I. PENANDA 

 

II. PETANDA 

                            III. TANDA 

 

Berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda, Pierce (dalam 

Imron, 2010: 24) membedakan tiga kelompok tanda, yaitu: 

a. Ikon adalah suatu tanda yang menggunakan kesamaan dengan apa 

yang dimaksudkannya. 

b. Indeks adalah suatu tanda yang mempunyai kaitan kausal dengan apa 

yang diwakilinya. 

c. Simbol adalah hubungan antara hal/sesuatu (item) penanda dengan 

item yang ditandainya yang sudah menjadi konvensi masyarakat. 
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Berdasarkan pandangan tersebut maka novel Hijrah dapat 

dijadikan sebagai gejala semiotik atau sebagai tanda yang didalamnya 

terkandung aspek penanda dan petanda. Sebagai tanda karya sastra 

mengacu pada sesuatu di luar dirinya (Imron, 2010: 26). Berkaitan dengan 

itu, karya sastra sebagai dunia dalam kata bermediakan bahasa (Wellek 

dan Warren, 1990: 15) bahasa sastra merupakan “Petanda”. Makna dalam 

sastra sebagai tanda adalah makna semiotiknya, yakni makna yang 

bertautan dengan dunia nyata (Imron, 2010: 25). 

4. Moral  

Moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang 

kepada pembaca, merupakan makna yang terkandung dalam sebuah karya 

sastra dan makna yang disarankan lewat cerita (Nurgiyantoro, 2007: 321). 

Hal itu berarti pengarang menyampaikan pesan-pesan moral kepada 

pembaca  melalui karya sastra baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Menurut Nurgiyantoro (2007: 336-340) bentuk penyampaian 

langsung artinya moral yang disampaikan, diajarkan kepada pembaca yang 

dilakukan secara langsung dan eksplisit. Sebaliknya bentuk penyampaian 

tidak langsung maksudnya pesan itu hanya tersirat dalam cerita, berpadu 

secara koherensif dengan unsur-unsur cerita yang lain. 

Moral sebenarnya memuat dua segi yang berbeda yakni segi 

batiniah dan segi lahiriah. Orang yang baik adalah orang yang memiliki 

sikap batin yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik pula. 
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Sikap batin tersebut sering disebut hati (Hardiwardoyo, 1994: 13). 

Berdasarkan hal itu, moral dapat dilihat dari dua segi yaitu segi batiniah 

(hati) dan segi lahiriah (perbuatan). Jadi dapat dikatakan moral merupakan  

perwujudan suatu perbuatan manusia baik atau buruk yang didasari atas 

sikap batin (hati). 

Orang yang berusaha hidup baik secara tekun dalam waktu yang 

lama dapat mencapai keunggulan moral yang biasa disebut keutamaan. 

Keutamaan adalah kemampuan yang dicapai oleh seseorang untuk 

bersikap batin  maupun berbuat secara benar. Misalnya kerendahan hati, 

kepercayaan kepada orang lain, keterbukaan, kebijaksanaan, ketekunan 

kerja, kejujuran, keadilan, keberanian, penuh harap, penuh kasih dan 

sebaginya (Hardiwardoyo, 1994 :  21). 

Moral disebut juga adab. Berasal dari sebuah terminologi arab 

yang bermakna adat istiadat, kebiasaan, dan etika atau sopan santun 

(Gabrielle dalam Muhammad AR, 2003: 74). Inilah tatanan yang sering 

kali digunakan manusia dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Istilah 

tersebut dalam bahasa latin disebut urbanitas yang bermakna kehalusan 

dan kebaikan yaitu tatakrama yang berkebalikan dengan perbuatan kasar 

atau kebiasaan-kebiasaan orang badui yang hidup di padang pasir. 

Moral juga disebut dengan etika yang berasal dari bahasa Yunani 

ethos, yang juga bermakna hukum, adat istiadat, kebiasaan, atau budi 

pekerti. Kata mores dalam bahasa latin digunakan untuk konsep yang 

sama. Kata mores ini merupakan asal kata moral yang berarti kesusilaan, 
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adab, sopan santun dan tradisi. Etika terdiri atas seperangkat aturan yang 

telah ditentukan terlebih dahulu apa dan bagaimana seseorang harus 

berbuat dalam situasi tertentu. Berperilaku yang benar merupakan 

kepatuhan terhadap peraturan yang telah disepakati. (Durkheim dalam 

Muhammad AR,  2003:  74). 

Salah satu ajaran Islam yang sangat penting adalah akhlak.   

Terminologi ini dalam bahasa  Inggris lebih dikenal dengan moral atau 

ethics. Pendidikan moral, akhlak, ataupun etika merupakan segmen yang 

terpenting bagi manusia pada umumnya, sebab manusia merupakan orang 

yang mempunyai tatakrama, sopan santun, dan beradap dalam setiap 

aktivitas selama manusia eksis di muka bumi. Akhlak meliputi kehidupan 

sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya (Ibrahim dalam Muhammad AR, 

2003:  75). 

Dari beberapa pengertian moral di atas, Darraz (dalam Muhammad 

AR, 2003: 77) menyatakan bahwa dari definisi tersebut dapat dikatakan 

bahwa kata moral, etika, adab, sopan santun, budi pekerti, akhlak, 

tatakrama, adat istiadat, undang-undang, hukum, norma itu tidak 

mengandung perbedaan yang berarti. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

moral adalah ajaran tentang baik dan buruk perbuatan dan tingkah laku 

manusia berkaitan dengan dirinya sendiri, lingkungan keluarga, 

lingkungan sosial, dan hubungan dengan tuhannya. 
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G. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Strategi Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif deskriptif, dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus 

tunggal yang bersifat terpancang.  

Pengkajian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi 

kualitatif dengan pendeskripsian yang teliti dan penuh nuansa untuk 

menggambarkan secara cermat suatu hal, fenomena, dan tidak terbatas 

pada pengumpulan data, melainkan meliputi analisis dan interpretasi 

(Sutopo, 2002:  8-10). 

Secara khusus, studi kasus tunggal juga bisa dibedakan adanya 

jenis penelitian yang sifatnya terpancang dan tidak terpancang. Sutopo 

(2002: 112) memaparkan bahwa pada penelitian terpancang, peneliti di 

dalam proposalnya sudah memilih dan menentukan variabel yang menjadi 

fokus utama sebelum memasuki lapangan. Studi kasus tunggal adalah 

penelitian yang hanya dilakukan pada satu sasaran (satu subyek) (Sutopo, 

2002: 139-140). Jadi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi 

kasus tunggal dengan jenis penelitian yang sifatnya terpancang. Subyek 

dalam penelitiannya sendiri adalah novel Hijrah.  

2. Objek Penelitian  

Sangidu (2004: 61) menyatakan bahwa obyek penelitian sastra 

adalah pokok atau topik penelitian sastra. Objek penelitian ini adalah 

aspek moral dalam novel Hijrah karya Mustofa W. Hasyim. 
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3.  Data dan Sumber Data  

a. Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif berupa kata-

kata bukan angka-angka (Moleong, 2002: 6). Data penelitian sebagai 

data formal adalah kata-kata, kalimat, dan wacana (Ratna, 2007: 47). 

Adapun data dalam penelitian ini berwujud kata, ungkapan, kalimat 

yang terdapat dalam novel Hijrah karya Mustofa W. Hasyim. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah asal dari mana data diperoleh. Sumber data 

dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut: 

a) Sumber data primer adalah sumber asli, sumber tangan pertama 

penyelidik. Dari sumber data ini akan dihasilkan data primer yaitu 

data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh 

penyelidik untuk tujuan khusus. Sumber data primer penelitian ini 

adalah novel Hijrah karya Mustofa W. Hasyim, terbitan Gita 

Nagari, Yogyakarta, 2003. 

b) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku 

sastra, referensi, catatan singkat, dan sebagainya yang relevan 

dengan penelitian. Data penelitian berisi kutipan-kutipan data dari 

buku-buku dokumen, catatan resmi dan lain-lain untuk memberi 

gambaran laporan. 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang dilakukan berpedoman pada objek 

penelitian yaitu aspek moral yang terdapat dalam novel Hijrah  karya 

Mustofa W. Hasyim. Pengumpulan data perlu menjaga kealamiahan data 

yang diperoleh. Menurut Aminudin (1990: 18) sebelum melaksanakan 

kegiatan penelitian, harus melepaskan berbagai antisipasi sehubungan 

dengan persepsi terhadap karya sastra yang akan diteliti. Adapun menurut 

Sutopo (2002: 78) pengumpulan data dengan berbagai tekniknya harus 

benar-benar sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar 

diperlukan oleh peneliti. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik pustaka adalah teknik yang 

menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data (Subroto 

dalam Imron, dkk, 2004: 90). Teknik simak dan catat berarti peneliti 

sebagai instrumen kunci melakukan penyimakan secara cermat, terarah, 

dan teliti terhadap sumber data primer, yakni karya sastra sasaran peneliti 

dalam rangka memperoleh data yang diinginkan (Subroto dalam Imron, 

dkk, 2004: 90). Teknik simak dan catat digunakan untuk menyimak dan 

mencatat secara cermat terhadap data primer, yakni novel Hijrah karya 

Mustofa W. Hasyim 

5. Validitas Data  

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam 

kegiatan penelitian harus diusahakan kemampuan dan kebenarannya. Oleh 
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karena itu, setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara 

tepat untuk mengembangkan validitas data yang di perolehnya. 

Validitas data penelitian menggunakan teknik trianggulasi, yaitu 

teknik yang dilakukan peneliti agar didalam mengumpulkan data, peneliti 

wajib menggunakan sumber data yang berbeda-beda yang tersedia. 

Trianggulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi 

peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitan ini Patton 

(dalam Sutopo, 2002: 78) menyatakan bahwa ada empat macam teknik 

trianggulasi, yaitu (1) trianggulasi data (data triangulation), (2) 

trianggulasi peneliti (insvestigator tringulation) (3) trianggulasi 

metodologi (methodological triangulation) dan (4) trianggulasi teorestis 

(thereotical triangulation). 

Berdasarkan keempat teknik trianggulasi di atas, maka teknik 

pengkajian validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik trianggulasi teori. Trianggulasi ini dilakukan oleh dengan 

menggunakan perspsektif  dari satu teori dalam membahas permasalahan-

permasalahan yang dikaji. Dari beberapa perspektif teori tersebut akan 

diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya sepihak, sehingga 

dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. 

Dalam melakukan jenis trianggulasi ini  perlu memahami teori-teori yang 

digunakan dan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga 

mampu menghasilkan simpulan yang lebih mantap dan benar-benar 
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memiliki makna yang kaya perspektifnya. Langkah-langkah trianggulasi 

teori digambarkan sebagai berikut. 

   teori 1 

 Makna                      teori 2 Suatu peristiwa (konteks) 

   teori 3 

Gambar 4 

Trianggulasi Teori. 

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

pembacaan model semiotik yakni heuristik dan hermeneutik. Pembacaan 

heuristik berarti pembaca melakukan interpretasi secara referensial melalui 

tanda linguistik. Realisasi pembacaan heuristik dapat berupa sinopsis, 

pengungkapan teknik cerita dengan gaya bahasa yang digunakan. 

Pembacaan hermeneutik merupakan pembacaan ulang dengan 

memberikan interpretasi berdasarkan konvensi sastra. Tahap pembacaan 

ini merupakan interpretasi tahap kedua yang bersifat retroaktif yang 

melibatkan banyak kode di luar bahasa dan menggabungkan secara 

struktural guna mengungkapkan makna dalam sistem tertinggi yakni 

makna keseluruhan teks dalam sistem tertentu (Riffaterre dalam Imron 

2010:  33). 

Dalam pelaksanaan, digunakan pula teknik kualitatif induktif. 

Penelitian tidak mencari data untuk memperkuat atau menolak hipotesis 

yang telah diajukan sebelum penelitian, tetapi untuk melakukan abstraksi 
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setelah rekaman fenomena-fenomena khusus dikelompokkan menjadi satu. 

Teori yang dikembangkan dengan cara ini muncul dari bawah, berasal dari 

sejumlah besar satuan bukti yang terkumpul yamg saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya (Aminuddin, 1990: 17). 

H. Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif hanya merupakan 

gambaran bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus akan 

dikaji dan dipahami keterkaitannya dengan variabel yang lain. Tujuannya 

adalah untuk menggambarkan bagaimana kerangka berpikir yang digunakan 

peneliti untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang diteliti. Dengan 

pemahaman peta secara teoretik beragam variabel yang terlibat dalam 

penelitian, peneliti berusaha menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar 

variabel yang terlibat, sehingga posisi setiap variabel yang akan dikaji menjadi 

jelas (Sutopo, 2002: 141). 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

barikut:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Novel (Hijrah) 

Semiotik Sastra Struktural  

Tema, Penokohan, Alur 

dan setting 
Aspek Moral 

Berbakti kepada orang tua, cinta 

kasih, tanggung jawab terhadap 

tugas dan keluarga, kesabaran, 

kerukunan hidup bertetangga, 

berpihak kepada rakyat 
Simpulan  
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Dalam penelitian ini, untuk mengkaji novel Hijrah karya Mustofa 

W. Hasyim, peneliti mulai mengkaji aspek moral. Unsur intrinsik yang 

dianalisis meliputi: tema, alur, penokohan, dan latar. Selanjutnya 

menganalisis novel dengan pendekatan semiotik yaitu, dengan 

mendeskripsikan aspek moral ditinjau dari teori semiotik yang meliputi, 

moral keagamaan, kejujuran, cinta kasih, kepedulian terhadap sesama, dan 

bertanggung jawab selanjutnya menarik kesimpulan.  

I. Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini supaya lengkap dan lebih sistematis maka diperlukan 

sistematika penulisan. Penelitian ini terdiri dari enam bab yang dipaparkan 

sebagai berikut. 

 Bab I pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, tinjauan 

pustaka, landasan teori, metode penelitian, objek penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 Bab II berisi tentang biografi pengarang. 

 Bab III uraian mengenai unsur-unsur yang membangun novel Hijrah 

karya Mustofa W. Hasyim. 

 Bab IV berisi uraian mengenai analisis aspek moral yang terdapat 

dalam novel Hijrah karya Mustofa W. Hasyim dilihat dari tinjauan semiotik. 

 Bab V berisi simpulan dan saran. 

 DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN 

 


