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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sastra merupakan suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang 

objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa 

sebagai mediumnya (Semi, 1988: 8). Sastra juga dimaknai sebagai karya fiksi 

yang sifatnya imajinatif. Sastra mentransformasikan kenyataan ke dalam teks. 

Sastra menyajikan dunia dalam kata, yang bukan dunia sesungguhnya, tetapi 

dunia yang mungkin ada (dunia otonom).  

Karya sastra sebagai karya imajiner menawarkan berbagai 

permasalahan manusia dan realitas di lingkungannya. Pengarang menghayati 

berbagai permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang kemudian 

diungkapkannya kembali melalui sarana fiksi sesuai dengan pandangannya 

(Nurgiyantoro, 2007: 3). Dunia fiksi lebih banyak mengandung berbagai 

kemungkinan, tetapi ia tak bisa lepas dari kejadian-kejadian baik langsung 

maupun tidak langsung yang dialami oleh pengarangnya.  

Di antara genre utama karya sastra yaitu puisi, prosa, dan drama, genre 

prosalah, khususnya novel yang dianggap paling dominan dalam menampilkan 

unsur-unsur sosial. Alasan yang dapat dikemukakan Ratna (2007: 335-336), di 

antaranya (a) novel menampilkan unsur-unsur cerita yang paling lengkap, 

memiliki media yang paling luas, menyajikan masalah-masalah 



 
 

 

2 

kemasyarakatan yang paling luas, (b) bahasa novel cenderung merupakan 

bahasa sehari-hari, bahasa yang paling umum digunakan dalam masyarakat.  

Penelitian sastra merupakan cabang kegiatan penelitian dengan 

mengambil objek sastra. Penelitian terhadap karya sastra sangat bermanfaat 

untuk memahami aspek kemanusiaan dan kebudayaan yang tertuang ke dalam 

karya sastra (Jabrohim, 2003: 23). Dalam hal ini penelitian harus memilih 

metode dan langkah-langkah yang tepat dan sesuai dengan objek kajiannya. 

Tinjauan semiotik merupakan pendekatan yang menghubungkan komunikasi 

sastra antara pengarang dengan pembaca. Tinjauan semiotik digunakan untuk 

mempermudah peneliti dalam mencerna kode atau tanda-tanda yang 

digunakan pengarang dalam sebuah novel. 

Sastra mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat. Sastra 

menyajikan sebagian besar kehidupan yang terdiri dari kenyataan sosial untuk 

dieksplorasikan menjadi permasalahan yang menarik (Wellek dan Warren, 

1990: 89). Sastra merupakan salah satu bagian dari karya yang diciptakan 

manusia. Dengan kata lain, sastra merupakan bagian dari kebudayaan karena 

kebudayaan itu sendiri merupakan kumpulan manusia atau masyarakat yang 

mengadakan sistem nilai, yaitu berupa aturan yang menentukan sesuatu benda 

atau perbuatan lebih tinggi nilainya. 

Budaya merupakan kebiasaan atau tingkah laku manusia yang 

diperoleh dari proses pemikiran. Budaya bukan hanya diperoleh dari naluri 

saja, tetapi juga melibatkan akal manusia untuk menciptakan kebiasaan atau 

tingkah laku yang bisa hidup di masyarakat (Koentjaraningrat, 2000: 1-2). 
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Aspek budaya merupakan lapisan yang paling abstrak dan luas ruang 

lingkupnya. Jadi, aspek budaya adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dan 

dijadikan pegangan bagi masyarakat.  

Menurut Koenjtaraningrat (2000: 25) suatu sistem nilai-nilai budaya 

terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar 

warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat penting dan 

berguna dalam hidup. Oleh karena itu, sistem nilai budaya biasanya berfungsi 

sebagai pedoman bagi manusia, seperti aturan-aturan khusus, hukum, dan 

norma-norma, semuanya juga berpedoman kepada sistem nilai budaya itu. 

Salah satu karya sastra yang di dalamnya mengandung aspek budaya 

adalah novel Manjali dan Cakrabirawa karya Ayu Utami. Berhadapan dengan 

novel Manjali dan Cakrabirawa (selanjutnya disingkat dengan MDC) berarti 

berhadapan dengan salah satu bentuk karya dalam kesusastraan Indonesia 

kontemporer juga berhadapan dengan dinamika kepenulisan Ayu Utami 

sebagai sastrawan Indonesia pascareformasi 1998. Di dalamnya kita melihat 

posisi dan sikap Ayu Utami sebagai sastrawan yang secara menarik dan 

konsisten melakukan pemaknaan ulang atas sejarah Indonesia.  

Rizal (2010) mengatakan bahwa selama ini pembacaan atas karya-

karya Ayu Utami oleh sebagian kritikus sastra hanya berhenti pada wacana 

tentang tubuh, seksualitas dan pendobrakan terhadap nilai-nilai patriarki 

(“sastra selangkangan”). Pembacaan itu juga kurang komprehensif karena 

hanya menyoroti aspek-aspek tertentu saja dalam karya-karya Ayu Utami 
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(seksualitas) dan menempatkannya sebagai sesuatu yang seolah-olah dominan, 

seperti yang terdapat dalam Saman (1998) dan Larung (2002).  

Dalam novel MDC, Ayu Utami memotong serta memasukkan bagian-

bagian ceritanya ke dalam sekuen atau bab-bab tertentu, satu hal yang tidak 

pernah dilakukan sebelumnya oleh Ayu Utami. Novel ini terbagi ke dalam tiga 

bab besar: rahasia, misteri, dan teka-teki. Nilai tersendiri novel MDC yakni 

terletak pada eksistensi Ayu Utami dalam merangkai peristiwa demi peristiwa 

dengan diselimuti fakta sejarah yang pernah hidup di negara kita. Ayu Utami 

begitu transparan dalam menceritakan kejadian-kejadian dalam novel ini. 

Novel ringan yang selalu berhubungan dengan dunia lainnya yang masih 

kontroversi meliputi realitas kebudayaan, sejarah, politik, dan klenik.     

Novel MDC menjadikan tokoh-tokoh berusia muda sebagai tokoh 

utama. Dua tokoh pria yakni Sandi Yuda dan Parang Jati adalah para pemuda 

yang identik dengan kebebasan. Keduanya terikat dalam satu minat atau hobi 

panjat tebing. Panjat tebing bagi mereka dianggap sebagai suatu jalan 

mencapai pembebasan, suatu cara melepaskan diri dari temali peradaban kota 

yang suntuk dan dangkal (Rizal, 2010). Hadir di antara Yuda dan Parang Jati 

seorang perempuan muda bernama Marja Manjali, kekasih Yuda. Mereka 

adalah pemuda berpikiran segar dan berjiwa bebas: para petualang dalam 

caranya sendiri-sendiri.  

Di antara mereka bertiga hadir Jacques, seorang arkeolog dari Perancis. 

Nah, bermula dari sinilah perjalanan mempelajari khasanah kebudayaan di 

daerah Jawa Tengah dan sekitar. Berangkat dari bertukar asumsi mengenai 
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ilmu pengetahuan, mistik, sampai pada adat istiadat yang sering dilakukan 

masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul, 

”Aspek Budaya dalam Novel MDC karya Ayu Utami: Tinjauan Semiotik”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan 

dua permasalahan dalam penelitian ini. 

a. Bagaimanakah struktur dalam novel MDC karya Ayu Utami yang meliputi 

tema, alur, penokohan, dan latar? 

b. Bagaimanakah aspek budaya dalam novel MDC karya Ayu Utami: 

Tinjauan Semiotik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. memaparkan struktur dalam novel MDC karya Ayu Utami yang meliputi 

tema, alur, penokohan, dan latar. 

b. mengidentifikasi aspek budaya dalam novel MDC karya Ayu Utami: 

Tinjauan Semiotik. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

manfaat secara teoretis maupun manfaat secara praktis. Manfaat yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini, antara lain. 

1). Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

studi analisis terhadap sastra di Indonesia, terutama dalam bidang 

penelitian novel Indonesia yang memanfatkan tinjauan semiotik. 

2). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

mengaplikasikan teori sastra dan teori semiotik dalam mengungkap 

novel MDC karya Ayu Utami.  

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini, antara lain. 

1). Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian karya sastra 

Indonesia dan menambah wawasan kepada pembaca tentang aspek 

budaya. 

2). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang aspek 

budaya 

3). Melalui pemahaman mengenai aspek budaya diharapkan dapat 

membantu pembaca dalam mengungkapkan makna yang terkandung 

dalan novel MDC karya Ayu Utami. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA  

Kajian penelitian yang relevan memuat uraian secara sistematis tentang 

hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan ada 

hubungannya dengan penelitian ini yakni aspek budaya dalam novel MDC 

karya Ayu Utami, antara lain sebagai berikut.  

Penelitian mengenai salah satu novel karya Ayu Utami pernah 

dilakukan oleh Oktavita (UMS, 2009) dengan judul skripsi “Perilaku Seksual 

Menyimpang dalam Novel Saman karya Ayu Utami: Tinjauan Psikologi 

Sastra”. Hasil analisis menunjukkan bahwa perilaku seksual dalam novel 

Saman terbagi menjadi enam perilaku, di antaranya: (a) perilaku seksual 

immoralitas tokoh Cok, Shakuntala, dan Yamin karena kesenangan mereka 

akan seks bebas, berpindah dari satu lelaki ke lelaki lain dengan intensitas 

yang sangat sering, (b) perilaku seksual biseksual tokoh Shakuntala yang 

bersetubuh tidak hanya dengan laki-laki tetapi juga dengan perempuan, (c) 

perilaku seksual masturbasi tokoh Upi karena cara pemuasan seksual yang 

dilakukannya yaitu dengan cara menggosok-gosokkan selakangannya pada 

tiang listrik, (d) perilaku seksual perkosaan yang dialami tokoh Upi yang 

diperkosa oleh dua orang laki-laki, (e) perilaku seksual perzinaan yang dialami 

tokoh Laila dan Yasmin, Laila berselingkuh dengan tokoh Sihar sedangkan 

Yasmin berselingkuh dengan tokoh Saman, (f) perilaku seksual zoofilia yang 

dialami tokoh Upi yaitu bersetubuh dengan memperkosa binatang.    

Setyowati (UMS, 2009) dengan judul skripsi “Penggunaan Gaya 

Bahasa Simile dalam Novel Larung karya Ayu Utami”. Hasil dari penelitian 
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ini adalah pada novel Larung ditemukan makna gaya bahasa simile sebagai 

berikut: seperti mambang bermakna warna kuning kemerah-merahan, seperti 

dalam minor yang disonankan bermakna tangga nada, seperti menahanku dari 

gerbong bermakna tidak dapat masuk, seperti hendak menyusul pagi bermakna 

waktu setelah matahari terbit, seperti patung beton cor yang diciptakan 

seniman realisme sosialis bermakna kaki yang kuat berfungsi untuk 

melakukan aktivitas tertentu, dan sebagainya.   

Penelitian mengenai nilai atau aspek budaya dan tinjauan semiotik 

pernah dilakukan oleh Haridi (UMS, 2006) dengan judul skripsi ”Nilai-Nilai 

Budaya Jawa Novel Boma karya Yanusa Nugroho: Tiinjauan Semiotik”. 

Penelitian ini membuktikan bahwa unsur-unsur yang membangun novel Boma 

memiliki keterjalinan yang utuh dan padu. Adapun nilai-nilai budaya Jawa 

yang terdapat dalam novel Boma berdasarakan analisis semiotik meliputi; nilai 

budaya pewayangan, kasekten (kesaktian), dan bahasa Jawa. 

Sunarti (UMS, 2008), dengan judul skripsi ”Nilai-Nilai Budaya dalam 

Novel Tiba-Tiba Malam karya Putu Wijaya: Tinjauan Semiotik“. Hasil 

penelitian mengenai nilai-nilai budaya dalam novel TTM karya Putu Wijaya 

antara lain: (1) Nilai budaya hubungan antara manusia dengan Tuhan (percaya 

kepada Tuhan, suka berdoa, percaya pada Takdir, dan ketabahan). (2) Nilai 

budaya hubungan antara manusia dengan masyarakat (musyawarah, gotong 

royong, kebijaksanaan, saling menolong, saling memaafkan, dan kerukunan). 

(3) Nilai budaya hubungan antara manusia dengan alam (pemanfaatan alam). 

(4) Nilai budaya hubungan antara manusia dengan orang lain (kerendahan hati, 
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kejujuran, kesabaran, kasih sayang, keramahan, dan rela berkorban). (5) Nilai 

budaya hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri (bekerja keras, 

kewaspadaan, tanggung jawab, menuntut ilmu, dan keberanian). 

Hidayah (UMS, 2006) dengan judul skripsi ”Aspek Sosial Budaya 

Novel Namaku Hiroko karya NH. Dini: Pendekatan Semiotik”. Berdasarkan 

analisis aspek sosial budaya novel Namaku Hiroko karya NH. Dini ditinjau 

dari struktural semiotik, dapat disimpulkan bahwa aspek sosial budaya dalam 

novel NH. Dini meliputi aspek agama Sinto, aspek adat sopan santun 

pergaulan masyarakat Jepang yaitu adat memberi hadiah setiap berkunjung 

dan adat merubungkan badan untuk menghormati dan memberi salam, aspek 

pakaian adat Jepang yaitu Kimono dan Yukata, aspek mata pencaharian 

sebagai pembantu rumah tangga, pegawai toko, dan penari striptis, aspek zina 

dan aborsi, dan aspek cinta kasih. 

Penelitian yang berjudul ”Aspek Budaya dalam Novel MDC Karya 

Ayu Utami: Tinjauan Semiotik” memiliki kesamaan salah satu variabelnya 

dengan masing-masing penelitian yang dilakukan sebelum penelitian ini yakni 

Aditya (2010), Haridi (UMS, 2006), Sunarti (UMS, 2008), Hidayah (UMS, 

2006), dan Aliraksa (UMS, 2008) yaitu tentang aspek budaya yang digunakan 

sebagai data yang diteliti dan novel yang digunakan sebagai sumber datanya.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian atau tulisan sebelumnya 

yakni pada penelitian ini lebih difokuskan pada aspek budaya novel MDC 

karya Ayu Utami menggunakan tinjauan semiotik. Berdasarkan uraian di atas, 
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orisinalitas penelitian berjudul “Aspek Budaya dalam Novel MDC karya Ayu 

Utami: Tinjauan Semiotik” dapat dipertanggungjawabkan. 

 

F. LANDASAN TEORI 

1. Teori Strukturalisme 

Secara etimologis kata struktur berasal dari kata ’struktura’, bahasa 

Latin yang berarti bentuk atau bangunan. Secara definitif strukturalisme 

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

mekanisme antarhubungannya, di satu pihak antar-hubungan unsur yang 

satu dengan unsur yang lainnya, di pihak yang lain hubungan antarunsur 

(unsur) dengan totalitasnya (Ratna, 2007: 91). Hal itu senada dengan 

pendapat Nurgiyantoro (2007: 36-37), yakni strukturalisme dapat 

dipandang sebagai satu pendekatan yang menekankan pada kajian 

hubungan antarunsur pembangun karya yang bersangkutan. 

Pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif, 

yaitu pendekatan dalam penelitian sastra yang memusatkan perhatianya 

pada otonomi sastra sebagai karya fiksi (Jabrohim, 2003: 62). Oleh karena 

itu, pembicaraan mengenai penelitian karya sastra juga tidak perlu dikaitkan 

dengan hal-hal lain yang di luar karya sastra. Pendekatan strukturalisme 

berpandangan bahwa untuk menanggapi karya sastra secara objektif 

haruslah berdasarkan teks karya sastra itu sendiri (Jabrohim, 2003: 66). 

Pengkajian terhadap karya sastra hendaknya diarahkan pada bagian-bagian 
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yang membangun totalistas karya sastra dan sebaliknya, ketotalitasan karya 

sastra itu sendiri berasal dari bagian-bagian yang membangunnya. 

 Stanton (2007: 22-47) mengemukakan bahwa unsur-unsur 

pembangun struktur itu terdiri dari tema, fakta cerita, dan sarana cerita. 

Tema adalah makna sebuah cerita yang khusus menerangkan sebagian besar 

unsurnya dengan cara yang sederhana. Fakta cerita merupakan fakta yang 

terungkap dalam unsur-unsur struktural sebuah karya sastra. Fakta cerita 

terdiri atas alur, tokoh, dan latar. Sarana cerita adalah gaya pengarang untuk 

memilih dan menyusun detail atau bagian-bagian cerita agar tercapai pola 

yang bermakna sehingga makna karya sastra itu dapat dipahami dengan 

jelas.  

Struktur di sini dalam arti bahwa karya sastra itu merupakan 

susunan unsur-unsur yang bersistem, yang antara unsur-unsurnya terjadi 

hubungan yang timbal balik, saling menentukan. Jadi, kesatuan unsur-unsur 

dalam sastra bukan hanya berupa kumpulan atau tumpukan hal-hal atau 

benda-benda yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan hal-hal itu saling 

terikat, saling berkaitan, dan saling bergantung (Pradopo, 2007: 118-119).   

Setiap karya sastra, baik karya sastra dengan jenis yang sama 

maupun berbeda, memiliki unsur-unsur yang berbeda. Di samping itu, 

perbedaan unsur juga terjadi sebagai akibat perbedaan proses resepsi 

pembaca. Unsur-unsur novel (prosa), di antaranya: tema, latar atau seting, 

penokohan, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa (Ratna, 2007: 93). 

Mengingat banyaknya unsur yang membangun sebuah karya sastra, dalam 
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penelitian ini akan dibatasi pada tema, alur, penokohan, dan latar. Hal ini 

dilakukan karena unsur-unsur tersebut memiliki relevansi dengan objek 

penelitian dan dominan dalam mendukung totalitas makna karya sastra. 

Selain itu, unsur-unsur tersebut juga bertujuan untuk menjembatani analisis 

tentang aspek budaya dalam novel MDC karya Ayu Utami dengan tinjauan 

semiotik.   

2. Teori Semiotik 

Penelitian sastra menggunakan pendekatan semiotik itu 

sesungguhnya merupakan lanjutan dari pendekatan strukturalisme. 

Semiotik berasal dari kata ’semion’ 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).  

Di dalam sejarah perkembangan semiotika kita dapat menelusuri 

dua buah tradisi besar yang berasal dari induk yang berbeda. Pertama, 

tradisi yang berinduk pada Charles Sander Peirce, seorang filsuf dan ahli 

logika Amerika (1839-1914). Dia menyimpulkan bahwa semiotika tidak 

lain dan tidak bukan adalah sinonim bagi logika (Budiman, 2005: 33-34). 

Kedua, terdapat pula tradisi semiotika yang dibangun berdasarkan teori 

kebahasaan Ferdinand de Saussure (1857-1913). Saussure mengatakan 

bahwa suatu ketika kelak akan lahir sebuah ilmu yang mengkaji kehidupan 

tanda-tanda, yang disebutnya dengan nama semiologi. 
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Semiotik (semiotika) adalah ilmu tentang tanda-tanda (Jabrohim, 

2003: 67). Ilmu ini juga menganggap bahwa fenomena sosial atau 

masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Bahasa sebagai 

medium karya sastra sudah merupakan sistem semiotik atau ketandaan, 

yaitu sistem ketandaan yang mempunyai arti (Pradopo, 2007: 121). Kata-

kata (bahasa) sebelum dipergunakan dalam karya sastra sudah merupakan 

lambang yang mempunyai arti yang ditentukan oleh konvensi masyarakat 

(bahasa).  

Hal yang pokok dalam semiotik adalah tanda. Dalam pengertian 

tanda ada dua prinsip yaitu penanda atau yang menandai, yang merupakan 

bentuk tanda, dan petanda atau yang ditandai, yang merupakan arti tanda. 

Berdasarkan hubungan antara petanda dan penanda, menurut Pierce (dalam 

Endraswara, 2003: 65) ada tiga jenis tanda berdasarkan hubungan 

antartanda dengan yang ditandakan, seperti berikut. 

1) Ikon adalah tanda yang didasarkan atas ”keserupaan” atau ”kemiripan” 

di antara representamen dan objeknya, entah objek tersebut betul-betul 

eksis atau tidak (Budiman, 2005: 2007: 56). Misalnya, gambar rokok 

adalah ikon dari rokok. 

2) Indeks adalah tanda yang mengandung hubungan kausal dengan apa 

yang ditandakan. Misalnya, asap adalah indeks dari adanya api, jalan 

becek adalah indeks dari hujan yang turun beberapa saat yang lalu.  

3) Simbol yaitu tanda yang memiliki hubungan makna dengan yang 

ditandakan bersifat arbitrer, sesuai dengan konvensi suatu lingkungan 
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sosial tertentu. Misalnya, bendera merah sebagai simbol ada kematian, 

apabila seseorang yang membaca atau mendengar kata ’Malioboro’, 

secara tidak langsung dengan menggunakan interpretasi seseorang 

tersebut pasti membayangkan ’Yogyakarta’. Dengan kata lain, 

’Malioboro’ adalah simbol dari ’Yogyakarta’.   

Berdasarkan pendapat tersebut, novel MDC di dalamnya juga 

memuat bahasa dan gambar sebagai media komunikasi pengarang dengan 

pembaca. Oleh karena itu, novel MDC dapat dijadikan sebagai gejala 

semiotik karena kata-kata dan unsur-unsur kebahasaan (novel) pada 

umumnya, pada prinsipnya semua merupakan simbol. Meskipun demikian, 

beberapa di antaranya mempunyai aspek ikon atau aspek indeks (Zoest, 

1996: 9).  

3. Aspek Budaya 

Aspek budaya merupakan unsur yang ada dan berkembang di dalam 

masyarakat. Koentjaraningrat (2000: 5) mengemukakan bahwa nilai-nilai 

budaya itu adalah tingkat pertama kebudayaan ideal atau adat. Aspek 

budaya adalah lapisan paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. Jadi, aspek 

budaya merupakan suatu yang dianggap sangat bernilai dan berpengaruh 

bagi masyarakat. 

Selain itu, suatu sistem nilai-nilai budaya terdiri atas konsepsi-

konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat 

mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. 

Oleh karena itu, suatu sistem nilai-nilai budaya biasanya berfungsi sebagai 
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pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem tata kelakuan manusia 

yang tingkatnya lebih konkret, seperti aturan-aturan khusus, hukum, dan 

nilai-nilai budaya itu sendiri. Aspek budaya adalah unsur-unsur yang telah 

ada dan berkembang di dalam kehidupan manusia, yang mempunyai nilai-

nilai budaya karena berhubungan dengan akal, perasaan, dan kehendak 

manusia. 

Menurut Soelaiman (1998: 7) kebudayaan dapat dilihat sebagai 

”mekanisme control” bagi kelakuan dan tindakan-tindakan sosial manusia 

atau sebagai ”pola-pola bagi kelakuan manusia”. Masyarakat secara 

sederhana dapat didefinisikan sebagai satu sistem yang terdiri atas peranan-

peranan dan kelompok-kelompok yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi, yang di dalamnya tindakan-tindakan dan tingkah laku 

sosial manusia diwujudkan. Koentjaraningrat (2000: 1) berpendapat bahwa 

kebudayaan adalah seluruh totalitas dari pikiran, karya, dan hasil karya 

manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, dan yang karena itu hanya 

bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar. Konsep itu amat 

luas karena meliputi hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. 

Hal-hal yang tidak termasuk kebudayaan hanyalah beberapa reflek yang 

berdasarkan naluri, sedangkan suatu perbuatan yang sebenarnya juga 

merupakan perbuatan naluri seperti makan.    

Pengertian kebudayaan di atas dirasa terlalu luas sehingga untuk 

keperluan analisis konsep kebudayaan itu dipecah lagi ke dalam unsur-
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unsurnya. Adapun unsur-unsur kebudayaan secara universal menurut 

Koentjaraningrat (2000: 2) terdiri atas tujuh unsur seperti berikut. 

1) Sistem religi dan upacara keagamaan 

2) Sistem dan organisasi masyarakat 

3) Sistem pengetahuan 

4) Bahasa 

5) Kesenian 

6) Sistem mata pencaharian 

7) Sistem teknologi 

Tiap-tiap unsur kebudayaan universal di atas tentunya juga 

menjelma menjadi tiga wujud kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat 

(2000: 5), kebudayaan itu paling sedikit tampil dalam tiga wujud, sebagai 

berikut. 

1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-

nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, 

2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola 

dari manusia dalam masyarakat, 

3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.  

Berdasarkan teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa aspek 

budaya merupakan sesuatu yang dianggap sangat berpengaruh dan 

dijadikan pegangan bagi kelompok masyarakat sebagai unsur-unsur 

kebudayaan atas dasar suatu gagasan yang menghasilkan karya-karya dan 

nilai-nilai atau juga bisa menjadi norma-norma pada kehidupan sosial 
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tersebut. Unsur-unsur budaya tersebut akan membangun kebudayaan di 

sekelompok masyarakat. 

 

G. METODE PENELITIAN 

1. Metode Penelitian 

Penelitian tidak akan mencapai hasil yang terarah tanpa adanya 

suatu metode. Metodologi penelitian perlu ditentukan terlebih dahulu 

sebelum penelitian dilakukan. Metode penelitian pada prinsipnya 

merupakan suatu prosedur untuk memahami objek yang menjadi 

sasarannya. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji novel MDC 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun alasan penggunaan 

metode ini adalah karena ia mampu lebih mampu mendekatkan peneliti 

dengan objek yang dikaji, sebab peneliti langsung mengamati objek yang 

dikaji. Dengan kata lain, peneliti bertindak sebagai alat utama riset (human 

instrument) (Sutopo, 2002: 35-36). Metode kualitatif cenderung 

memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk 

deskripsi. Namun, penafsiran dalam metode ini dibatasi oleh fakta-fakta 

sosial sebagaimana yang ditafsirkan peneliti (Ratna, 2007: 47).  

Di dalam penelitian ini, data-data yang muncul terlebih dahulu 

dikelompokkan berdasarkan kualitas dan kategori tertentu. Kategori data 

dikelompokkan ke dalam bagian-bagian: (1) data yang berhubungan dengan 

struktur dalam novel MDC, (2) data yang berkenaan dengan aspek budaya 

yang terdapat dalam novel MDC. Data yang sudah dikategorikan, 
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selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori struktural dan teori 

semiotik.   

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran penelitian yang membentuk 

data dan konteks data. Objek penelitian ini adalah aspek budaya dalam 

novel MDC karya Ayu Utami: Tinjauan Semiotik.  

3. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data memiliki peran yang kompleks sebagai media atau bahan 

menyusun penelitian. Data yang dikumpulkan adalah kualitatif, yaitu 

pengumpulan data yang berupa kata-kata atau gambar dan bukan angka-

angka (Moleong, 2002:11). Data penelitian sebagai data formal adalah 

kata-kata, kalimat, dan wacana (Ratna, 2007: 47). Adapun data dalam 

penelitian ini berwujud gambar, kalimat, dan paragraf yang mengandung 

aspek budaya dalam novel MDC karya Ayu Utami terbitan Kepustakaan 

Populer Gramedia, Jakarta, 2010, cetakan kedua, tebal 252 halaman. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah asal dari mana data diperoleh. Sumber data 

penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data 

sekunder.  

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama penelitian 

yang diproses langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara 
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(Siswantoro, 2005: 54). Sumber data primer merupakan sumber data 

asli atau sumber data utama. Sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah novel MDC karya Ayu Utami terbitan Kepustakaan 

Populer Gramedia, Jakarta, 2010, cetakan kedua, tebal 252 halaman. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang terlebih dahulu 

dikumpulkan oleh orang lain selain peneliti, walaupun yang 

dikumpulkan itu sebenarnya data asli. Sumber data sekunder 

merupakan sumber data yang berkedudukan sebagai penunjang 

penelitian. Selain itu, data sekunder merupakan data yang 

berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan. Sumber data 

sekunder membantu peneliti dalam menganalisis sumber data 

primer dalam sebuah penelitian berupa analisis di internet dan buku-

buku acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi 

objek penelitian.  

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni buku atau novel Bilangan Fu karya Ayu Utami. 

Sumber data sekunder dari internet yakni artikel atau kritik sastra 

blog Aditya tahun 2010 yang berjudul ”Mengupas Candi 

Calwanarang dalam MDC” dalam http://kata-mini.blogspot.com dan 

blog Ayu Utami tahun 2010 dengan judul “Karya-Karya Ayu Utami 

dan Tentang Penulis” dalam www.ayuutami.com. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Pemecahan masalah dalam suatu penelitian memerlukan data yang 

relevan dengan permasalahannya, dan untuk mendapatkan data tersebut 

peneliti perlu menggunakan suatu teknik pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data adalah cara khusus yang dipergunakan untuk 

memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan berpedoman pada objek penelitian, yaitu aspek budaya yang 

terdapat dalam novel MDC karya Ayu Utami dengan tinjauan semiotik.  

Menurut Sutopo (2002: 78), pengumpulan data dengan berbagai 

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

benar-benar diperlukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik 

pustaka adalah teknik menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memperoleh data yang diinginkan (Subroto, 1992: 42). Teknik simak dan 

teknik catat berarti peneliti sebagai instrumen kunci melakukan 

penyimakan secara cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber data primer. 

Data yang diperoleh dalam bentuk tulisan, harus dibaca dan disimak. Hasil 

penyimakan kemudian dicatat sebagai data. Adapun langkah-langkah 

pengumpulan data adalah sebagai berikut. 

a. Pertama kali peneliti menggunakan teknik pustaka, yaitu dengan cara 

membaca novel MDC karya Ayu Utami secara keseluruhan. 
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b. Setelah itu, peneliti mempergunakan teknik simak untuk menyimak 

novel MDC karya Ayu Utami secara cermat dan teliti sehingga 

memperoleh data yang diperlukan. 

c. Langkah terakhir, peneliti mencatat (teknik catat) data yang diperoleh 

dari penyimakan, kemudian dicatat sesuai dengan data yang diperlukan 

dalam penelitian. 

5. Validitas Data 

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi 

data. Trianggulasi merupakan teknik yang didasari pola fikir fenomenologi 

yang bersifat multiperspektif. Dengan kata lain, untuk menarik simpulan 

yang mantap diperlukan tidak hanya satu cara pandang (Sutopo, 2002: 92). 

Menurut Moleong (2002: 179), teknik keabsahan data memanfaatkan 

sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandingan terhadap data itu. Patton (dalam Sutopo, 2002: 78), 

menyatakan bahwa ada empat macam teknik trianggulasi, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Trianggulasi data (data tringulation), mengarahkan peneliti agar di 

dalam mengumpulkan data wajib menggunakan beragam data yang 

berbeda-beda. 

2) Trianggulasi peneliti (insvestigator triangulation), yaitu hasil 

penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagain tertentu atau 

keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain. 
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3) Trianggulasi metodologi (methodological triangulation), dilaku-kan 

peneliti dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan 

teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. 

4) Trianggulasi teoretis (thereotical triangulation), dilakukan peneliti 

dengan menggunakan perspektif atau asumsi lebih dari satu teori dalam 

membahas permasalahan yang dikaji.  

Berdasarkan keempat teknik trianggulasi di atas untuk memper-

mudah peneliti dalam memfokuskan penelitiannya, maka teknik pengkajian 

validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

trianggulasi teori. Trianggulasi ini menggunakan perspektif dari satu teori 

dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dari beberapa perspektif atau 

teori tersebut akan diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya 

sepihak, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh 

dan menyeluruh.    

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian semiotik dapat menggunakan dua 

model pembacaan semiotik, yaitu heuristik dan hermeneutik. Pembacaan 

heuristik adalah pembacaan berdasarkan struktur bahasanya atau secara 

semiotik adalah berdasarkan konvensi sestem semiotik tingkat pertama. 

Menurut Rifattere (dalam Sangidu, 2004: 19), pembacaan heuristik 

merupakan cara kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan membaca teks 

sastra secara referensial lewat tanda-tanda linguistik.  



 
 

 

23 

Pada tahap pembacaan heuristik, peneliti membaca dengan 

mengaitkan kata yang satu dengan kata lainnya yang terdapat dalam novel 

MDC. Dengan kata lain, peneliti menerjemahkan atau memperjelas arti 

kata-kata dengan menggunakan pembacaan heuristik. Pemaknaan kata-kata 

dalam novel tersebut dilakukan secara sistematis, lalu dihubungkan 

antarkalimat maupun antarparagraf. Tahap pembacaan ini biasanya 

digunakan untuk menemukan unsur intrinsik sebagai isi kajian struktural 

meliputi tema, alur, latar, dan penokohan.  

Pembacaan hermeneutik atau retroaktif merupakan kelanjutan dari 

pembacaan heuristik untuk mencari makna. Kerja hermeneutik yaitu berupa 

pemahaman karya pada tataran semiotik tingkat kedua. Menurut Teeuw 

(1984: 123), hermeneutik adalah ilmu atau keahlian menginterpretasi karya 

sastra dan ungkapan bahasa dalam arti yang lebih luas menurut maksudnya. 

Karya sastra perlu ditafsirkan sebab karya sastra terdiri atas bahasa 

dan di dalam bahasa sangat banyak makna yang tersembunyi atau 

disembunyikan (Ratna, 2007: 45). Pada tahap pembacaan hermeneutik, 

peneliti membaca teks sastra (novel MDC) dengan menginterpretasikan 

kata-kata yang terkandung di dalamnya sehingga makna dari teks sastra 

tersebut dapat dipahami secara utuh dan terpadu. Dengan kata lain, cara 

kerja pembacaan hermeneutik yaitu peneliti menghubungkan kejadian yang 

satu dengan kejadian yang lain melalui interpretasi terhadap teks sastra 

tersebut. 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian sangat penting artinya karena dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah penelitian 

sekaligus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika 

dalam penulisan, sebagai berikut: 

Bab I, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan, 

landasan teori, metode penlitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II, berisi tentang biografi pengarang yang terdiri dari riwayat hidup 

pengarang, hasil karya pengarang, latar belakang sosial budaya pengarang, dan 

ciri khas kesusastraan pengarang. 

Bab III, berisi tentang analisis struktural novel MDC karya Ayu Utami 

yang meliputi tema, alur, penokohan, dan latar. 

Bab IV, berisi mengenai analisis aspek budaya dalam novel MDC 

karya Ayu Utami dengan tinjauan semiotik. 

Bab V, berisi penutup yang mencakup simpulan, implikasi hasil 

penelitian, dan saran. Kemudian pada bagian akhir terdapat daftar pustaka 

yang berisi buku-buku yang digunakan oleh penulis dan lampiran-lampiran 

yang berkaitan dengan novel ini seperti sinopsis dan daftar istilah.   


