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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia kesastraan terdapat suatu bentuk karya sastra yang 

bermacam-macam bentuknya yang sesuai dengan kreativitas masing-masing. 

Sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya 

adalah manusia dan persoalan hidupnya. Manusia sebagai penghasil sastra 

mempunyai kehidupan rohani, segala kehidupan estetis yang dialaminya 

tersimpan dalan khasanah pengamalannnya. Pengalaman itu hidup dalam jiwa 

beserta kehidupan rohani manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia 

mempunyai daya kreativitas sehingga ia terdorong untuk mewujudkan 

pengalaman itu ke dalam bentuk yang kelihatan, maka lahirlah karya sastra 

yang berupa kesenian dan kebudayaan. Dalam mengabdikan pengalaman 

batiniah atau pengalam estetik, sastrawan mengadakan refleksi dengan rohani 

atau akal budinya terhadap momentum estetik yang dirasakannya. Ia berdaya 

upaya menjelmakannya dengan baik sehingga yang dirasakan atau dinikmati 

oleh orang lain bentuk karya sastra (Semi 1988:9-10). Sedangkan sastra 

menurut Damono (2006:21) adalah segala jenis karangan yang berisi dunia 

khayalan manusia, yang tidak begitu saja dihubung-hubungkan dengan 

kenyataan. 

Karya sastra adalah sebuah usaha merekam isi jiwa sastrawannya. 

Rekaman ini menggunakan alat yang berupa bahasa. Media karya sastra 

adalah bahasa, fungsi bahasa sebagai bahasa karya sastra membawa ciri-ciri 
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tersendiri. Artinya bahasa sastra adalah bahasa sehari-hari itu sendiri, kata-

katanya dengan sendirinya terkandung dalam kamus, perkembangannyapun 

mengikuti perkembangan masyarakat pada umumnya. Tidak ada bahasa sastra 

secara khusus, yang ada adalah bahasa yang disusun secara khusus sehingga 

menampilkan makna-makna tertentu (Ratna, 2006:334-335). Karya sastra 

bukan hanya untuk dinikmati tapi juga dimengerti, untuk indah diperlukan 

kajian atau penelitian dan analisis mendalam mengenai karya sastra. 

Chamamah (dalam Jabrohim, 2003:9), mengemukakan bahwa penelitian karya 

sastra merupakan kegiatan yang diperlukan untuk menghidupkan, 

mengembangkan, dan mempertajam suau ilmu. Kegiatan yang berkaitan 

dengan pengembangan ilmu memerlukan metode yang memadai adalah 

metode ilmiah. Keilmiahan karya sastra ditentukan oleh karakteristik 

kesastraannya. Widati (dalam Jabrohim, 2003:31) menjelaskan bahwa 

penelitian adalah proses pencarian sesuatu hal secara sistematik dalam waktu 

yang lama (tidak hanya selintas) dengan menggunakan metode ilmiah serta 

aturan-aturan yang berlaku agar penelitiannya maksimal dan dapat dipahami 

oleh masyarakat luas. Dibutuhkannya pemahaman masyarakat terhadap karya 

yang dihasilkan pengarang, maka penelitian ini menggunakan metode 

penelitian semiotik.  

Semiotik (semiotika) adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini 

menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu 

merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, konvensi-

konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Dalam 
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lapangan kritik sastra, penelitian semiotik meliputi analisis sastra sebagai 

penggunaan bahasa yang bergantung pada (sifat-sifat) yang menyebabkan 

bermacam-macam cara (modus) wacana mempunyai makna Preminger, dkk 

(dalam Jabrohim, 2003:43). 

Dalam penelitian ini objek penelitianya novel Ayah megapa Aku 

Berbeda? karya Agnes Davonar. Novel merupakan karya fiksi yang 

menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, 

dunia imajinatif yang dibangun melalui berbagai unsur instrinsiknya seperti 

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

tentu saja bersifat imajinatif (Nurlailah dan Laelasari, 2006:166-167). Istilah 

fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan (disingkat: cerkan) atau cerita 

khayalan. Hal itu disebabkan fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak 

menyaran pada kebenaran Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2007:2). Untuk 

membedakan karya karya fiksi dengan nonfiksi yaitu tokoh, peristiwa, dan 

tempat yang disebut-sebut adalah tokoh, peristiwa, dan tempat yang bersifat 

imajinatif sedang pada karya nonfiksi bersifat faktual.  

Novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? dipilih dalam penelitian ini 

karena sangat menarik untuk dikaji. Kelebihan novel Ayah Mengapa Aku 

Berbeda? mempunyai jalinan alur yang menarik sehingga pembaca merasa 

penasaran dengan ceritanya.  

Didukung dengan berbagai latar yang digunakan dalam novel Ayah 

Mengapa Aku Berbeda?. Tokoh-tokoh dalam novel Ayah Mengapa Aku 

Berbeda? menggunakan karakter yang berbeda-beda sehingga memperkuat isi 



4 
 

   

cerita yang ada dalam novel tersebut. Novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? 

menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele sehingga mudah untuk 

dimengerti oleh pembacanya.   

Agnes Davonar sebagai penulis novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? 

mampu menghipnotis pembaca untuk ikut larut dalam kisah perjuangan hidup 

gadis tunarungu sehingga pembaca dapat mengimajinasikan bagaimana 

karakter tokoh Angel. Novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? termasuk novel 

yang ada di jajaran best seller dan telah dibaca lebih dari dua juta  pembaca 

online.  

Keunikan sendiri terdapat dalam nama Agnes Davonar. Agnes berasal 

dari namanya sedangkan Davonar diambil nama dari adiknya. Jadi mereka 

adalah dua saudara yang bersatu dalam sebuah karya. Agnes lahir di Jakarta 8 

oktober, sedangkan Davonar lahir di Jakarta, 7 Agustus . mereka adalah Dua 

saudara yang besar dalama lingkungan seni. Ayahnya adalah seorang penulis 

kaligrafi Cina sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang 

tangguh. Agnes berkerja sebagai karyawan swasta dan Davonar berkuliah di 

Universitas sastra Jepang Bina Nusantara.  

Kelihaian menulis telah mengantarkan keduanya sebagai penulis muda 

berbakat dalam jajaran sastra Indonesia. Agnes Davonar menyebutnya sebagai 

novelis dan cerpenis online. Ia memulai kariel menulisnya dari dunia internet, 

mereka berdua membentuk sebuah blog.  Dari sosok yang tidak seorang pun 

kenal menjadi sosok yang dikenal sebagai tokoh inspiratif dan penuh prestasi.  
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Agnes Davonar jugalah sosok blogger yang paling cemerlang dalam 

dunia internet Indonesia yang bahkan membawa harum dunia blogger 

Indonesia. Karena ketulusan dan kedisplinan dalam berkarya sebuah situs 

menempatkan blognya sebagai peringkat pertama dari 100 blog terbaik di 

Indonesia. Ia tidak hanya menjadikan internet sebagai perkerjaan dalam 

hidupnya, tapi juga sebagai pesan sosial kepada seluruh pembacanya tentang 

dunia sekitar kita bahwa ada hal lain yang bisa kita lakukan lewat dunia 

teknologi informasi yang pesat ini (Agnes Davonar.com, 23 Maret 2012). 

Kartini digital pantas dinobatkan kepada sosok Agnes Davonar, karena 

jalan yang dipilih oleh Agnes Davonar cukup inspiratif dan unik. Walau hanya 

bergerak dibidang sastra lewat blog pribadinya, tapi tulisan-tulisan Agnes 

Davonar adalah tulisan yang beraneka ragam dan penuh dengan nilai moral 

dan pesan social (Kompansiana, 24 Januari 2012).  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan secara rinci alasan 

diadakan penelitian. 

1. Persoalan yang diangkat dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? 

Tentang aspek moral tokoh Angel karena perjuangan hidupnya yang 

terlahir dengan suatu kekurangan/ cacat agar diterima di lingkungannya. 

2. Gambaran keadaan tokoh Angel yang dijelaskan dalam novel ini didahului 

dengan anlisis struktural yang meliputi tema, alur, tokoh dan latar. 

3. Analisis terhadap novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? Dengan 

menggunakan pendekatan semiotik diperlukan untuk mengetahui aspek 

moral yang dialami oleh Angel. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam 

permasalahan mengenai aspek moral tokoh Angel dalam novel Ayah Mengapa 

Aku Berbeda? karya Agnes Davonar yang akan dikaji menggunakan teori 

struktural dan semiotik. 

B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat mengarah 

serta mengena pada sasaran yang diinginkannya. Sebuah penelitian perlu 

dibatasi ruang lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas yang 

berakibat penelitiannya menjadi tidak fokus. Pembatasan masalah dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Analisis struktural dalam novel ini yang dibahas meliputi tema, alur, 

tokoh, dan latar. 

2. Analisis aspek moral tokoh Angel dalam novel Ayah Mengapa Aku 

Berbeda? karya Agnes Davonar dengan menggunakan pendekatan 

semiotik. 

C. Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan 

suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah struktur yang membangun dalam novel Ayah Mengapa Aku 

Berbeda? karya Agnes Davonar ? 

2. Bagaimanakah aspek moral tokoh Angel, dalam novel Ayah Mengapa Aku 

Berbeda? karya Agnes Davonar tinjauan semiotik ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan suatu penelitian haruslah jelas supaya tepat sasaran. Adapun 

tujuan sasaran ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan struktur yang membangun dalam novel Ayah Mengapa 

Aku Berbeda? karya Agnes Davonar. 

2. Mendeskripsikan aspek moral tokoh Angel, dalam novel Ayah Mengapa 

Aku Berbeda? karya Agnes Davonar tinjauan semiotik. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik dan dapat mencapai 

tujuan penelitian secara optimal, mampu menghasilkan laporan yang 

sistematis dapat bermanfaat secara umum. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan di 

bidang bahasa dan sastra Indonesia, serta menambah wawasan bagi penulis 

dan khususya bagi pembaca. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengetahui struktur yang membangun dalam novel Ayah Mengapa 

Aku Berbeda? karya Agnes Davonar. 

b. Dapat memahami aspek moral tokoh Angel, dalam novel Ayah 

Mengapa Aku Berbeda? karya Agnes Davonar tinjauan semiotik. 

c. Sebagai motivasi dan referensi penelitian karya sastra Indonesia agar 

setelah peneliti melakukan penelitian ini muncul penelitian-penelitian 

baru sehingga dapat menumbuhkan motivasi dalam kesusastraan. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah uraian sistematis tentang hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti (Sangidu, 2004: 1) 

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengetahui keaslian sebuah karya 

ilmiah. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan 

penilitian ini.  

Aryanto (UMS, 2003) dengan penelitian yang berjudul “ Aspek Moral 

dalam Kumpulan Cerpen Sayap Anjing karya Triyanto Triwikromo : Tinjauan 

Semiotik”, hasil penelitiannya meliputi (1) Perilaku kekerasan anak 

disebabkan kekurangan perhatian orang tua terhadap anak dalam menonton 

tayangan kekerasan di televisi, (2) Perbuatan manusia yang meliputi batas 

adat/tradisi akan mendapat kesengsaraan, (3) Kesabaran dalam menghadapi 

musibah, (4) Krisis kemanusiaan, (5) Tindakan manusia yang memaksakan 

kehendak akan menyebabkan penderitaan, (6) Krisis kepedulian sosial. 

Penelitian lain dilakukan oleh Evriana Lestyarini (2005) dalam skripsi 

berjudul “ Apek Moral Novel Orang – orang Proyek Karya Ahmad Tohari: 

Tinjauan Semiotik “. mengungkapkan aspek moral yang terdapat dalam novel 

Orang – orang Proyek (1) aspek penyalahgunaan kekuasaan digambarkan 

melalui tokoh insinyur Dalkijo yang melakukan korupsi pada proyek 

pembangunan jembatan sungai cibawor, (2) aspek kenakalan remaja melalui 

tokoh Bejo dan beberapa temannya yang tergolong anak muda yang suka 

bermain judi dan minum minuman keras, (3) aspek kriminalitas dilukiskan 
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melalui perilaku orang–orang kampung dan para pekerja proyek yang 

melakukan pencurian bahan bangunan secara terang–terangan, (4) aspek 

ketidakpastian dapat dilihat dari tindakan insinyur Dalkijo yang dianggap suka 

memaksakan kehendak kepada orang lain, dan menggunakan segala cara 

untuk mencapai tujuannya, (5) aspek keyakinan beragama tampak pada tokoh 

insinyur Kabul yang taat beribadah sebagai orang yang beragama, (6) aspek 

kejujuran dilukiskan oleh tokoh Kabul yang memiliki pribadi jujur, lurus dan 

tidak mementingkan kepentingan sendiri, (7) aspek cintakasih terhadap lawan 

jenis atau pria dengan wanita digambarkan oleh tokoh Wati yang memiliki 

rasa cinta terhadap insinyur Kabul. 

Skripsi Prabawani (UMS, 2005)  dengan judul “ Aspek Moral dalam 

Cerita Banjaran Karna Versi Ki Nartosabdo : Analisis Semiotik”, hasil 

penelitiannya adalah aspek moral dalam Cerita Banjaran Karna Versi Ki 

Nartosabdo meliputi aspek sikap ksatria Bawalaksana (Sabdo Pandeta Ratu), 

aspek kesetian, aspek nasionalisme dan patriotisme. Aspek sikap ksatria 

Bawalaksana (Sabdo Pandeta Ratau) dicerminkan sikap Karna pada saat 

ditemui Prabu Kresna tentang keberpihakannya apabila terjadi perang 

Bharatayudha, Karna menjawab dengan tegas akan tetap memihak pada 

Kurawa, bahkan berharap Bharatayudha harus terjadi. Dalam aspek kesetian 

digambarkan sikap Karna dalam menjujung tinggi aturan atau hukum. Aspek 

nasionalisme dan patriotisme yaitu pada sikap lahiriah Karna tanpa ragu 

untuk tetap memihak dan menyatu dengan para Kurawa, meskipun batinnya 

tetap memihak Pandawa. 
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Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian terdahulu, maka dapat 

dilihat bahwa orisinilitas penelitian dengan judul “Aspek Moral Tokoh Angel 

dalam novel Ayah Mengapa  Aku Berbeda? karya Agnes Davonar: Tinjauan 

Semiotik” dapat dipertanggungjawabkan. 

G. Landasan Teori 

1. Pengertian Novel  dan Unsur-Unsurnya 

Kata novel berasal dari kata Latin novellus yang diturukan pula 

dari kata novies yang berarti “baru”. Dikatakan baru karena karena  novel 

muncul pertama dibandingkan jenis-jenis sastra lainnya, seperti puisi, 

drama dan lain-lain. Dalam “The Advanced College Dictionary” dapat kita 

jumpai keterangan bahwa novel adalah suatu cerita prosa yang fiktif dalam 

panjang yang tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak serta dengan 

adegan kehidupan nyata yang representatif dalam suatu alur atau suatu 

keadaan yang agak kacau atau kusut (Tarigan, 1991:165).  

Novel adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas. 

Ukuran yang luas itu dapat diartikan cerita dengan plot yang kompleks, 

karakter yang banyak, tema yang kompleks, suasana cerita yang beragam 

pula. Namun ukuran luas di sini juga tidak mutlak, mungkin yang luas 

hanya salah satu unsur fisiknya saja, misal temanya, sedang karakter, 

setting dan lainnya hanya salah satu saja (Sumarjdo, 1991:29).  

Keutuhan dan kelengkapan sebuah cerita rekaan (termasuk novel) 

dibangun dari beberapa unsur yang saling terkait sehingga menjadi satu 

kesatuan yang padu dan utuh (Sumardjo, 1991:37). 
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Stanton (2007:12)  membagi unsur intrinsik fiksi menjadi tiga 

bagian, yaitu fakta cerita, tema, dan sarana sastra. Fakta cerita terdiri dari 

alur, karakter, dan latar. Sarana sastra terdiri dari sudut pandang, gaya 

bahasa, simbolisme, dan ironi (Stanton, 2007:4). 

a. Tema 

Stanton (2007:36) mengemukakan bahwa tema merupakan 

aspek cerita yang sejajar dengan “makna” dalam pengalaman manusia. 

Tema bersinonim dengan ide utama dan tujuan utama. Tema 

merupakan aspek utama yang sejajar dengan makna dalam kehidupan 

manusia, sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. 

Sedangkan Tema menurut Al-Ma’ruf (2010:19) adalah gagasan yang 

melandasi cerita, yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, 

misalnya masalah sosial, politik, budaya, cinta kasih, dan lain-lain. 

Cara yang paling efektif unttuk mengenali tema sebuah karya 

adalah dengan mengamati secara teliti setiap konflik yang ada di 

dalamnya. 

b. Fakta Cerita, 

Bagian yang termasuk dalam kategori fakta cerita adalah alur, 

tokoh dan latar, dalam istilah yang lain fakta cerita ini sering disebut 

sebagai struktural faktual atau tahapan faktual. Fakta cerita ini terlihat 

jelas dan mengisi secara dominan, sehingga pembaca sering 

mendapatkan kesulitan untuk mengidentifiksi unsur-unsurnya. Akan 

tetapi, perlu diingat bahwa fakta cerita bukan bagian yang terpisah dari 
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cerita dan hanya merupakan salah satu aspeknya, cerita dipandang 

secara tertentu (Stanton, 2007:12). 

1) Alur / Plot 

Secara umum alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa 

dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-

peristiwa yang terhubung secara klausal saja. Dua elemen dasar 

yang membangun alur adalah konflik dan klimaks (Stanton, 

2007:26). Nurgiyantoro (2007:153-155) membedakan alur 

berdasarkan urutan waktu menjadi tiga jenis, yaitu plot lurus (maju 

atau progesif), plot mundur (sorot balik, flash back atau regresif), 

dan plot campuran. 

2) Penokohan 

Tokoh adalah orang atau pelaku yang terdapat pada suatu 

cerita (Nurgiyantoro, 2007:165). Mengenai tokoh, Semi (1988:39) 

menjelaskan bahwa pada umumnya fiksi mempunyai tokoh utama 

(a central character), yaitu orang yang ambil bagian dalam 

sebagian besar peristiwa dalam cerita, biasanya peristiwa atau 

kejadian-kejadian itu menyebabkan terjadinya perubahan sikap 

terhadap diri tokoh atau perubahan pandangan kita sebagai 

pembaca. 

Nurgiyantoro (2007:176-178), membedakan tokoh cerita 

fiksi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan peran ada tokoh 

protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh Protagonist adalah 
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tokoh yang kita kagumi. Tokoh Antagonis adalah tokoh penyebab 

terjadinya konflik. Tokoh Tritagonis atau tokoh tambahan adalah 

tokoh yang perannya dalan cerita lebih sedikit, tidak dipentingkan, 

dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh 

utama baik langsung maupun tidak langsung.  

Berdasarkan karakter ada tokoh tokoh bulat dan tokoh pipih 

(sederhana). Tokoh bulat adalah tokoh yang memilikidan diungkap 

berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadiannya dan 

dan jati dirinya. Sedangkan tokoh pipih (sederhana) adalah tokoh 

yang hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat watak 

yang tertentu saja. 

Oemarjati (dalam Al-ma’ruf, 2010:82) menyatakan setiap 

tokoh yang hadir dalam cerita pasti memiliki unsur sendiri, 

misalnya aspek fisiologis, psikologis dan sosiologis. Aspek 

Fisiologis adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan aspek 

tokoh, misalnya jenis kelamin, tampang, kondisi tubuh, dan lain-

lain. Aspek psikologis adalah unsur yang berhubungan dengan 

kejiwaan tokoh, misalnya ambisi, cita-cita, kekecewaan, 

kecakapan, dan lain-lain. Aspek sosiologis adalah unsur yang 

berkaitan dengan kehidupan sosial tokoh, misalnya pangkat, status 

sosial, agama, kebangsaan, dan lain-lain (Lubis dalam Al- Ma’ruf, 

2010:83). 
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3) Latar / Setting  

Setting diterjemahkan sebagai latar cerita. Abrams (dalam 

Siswanto, 2008:149) mengemukakan latar cerita adalah tempat 

umum (general locale), waktu kesejarahan (historical locale), dan 

kebiasaan masyarakat (social circumtances), dalam seiap episode 

atau bagian-bagian tempat. 

Stanton (2007:35) mengemukakan bahwa unsur latar dapat 

dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu dan 

sosial. Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa 

yang diceritakan dalam sebuah fiksi. Latar waktu berhubungan 

dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar sosial menyaran pada 

hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial 

masyarakat dalam karya fiksi. 

c. Sarana Cerita 

Sarana cerita adalah metode pengarang untuk memilih dan 

menyusun detail atau bagian-bagian cerita, agar tercapai pola yang 

bermakna. Tujuan sarana cerita ini adalah agar pembaca dapat melihat 

fakta-fakta cerita melalui sudut pandang pengarang. Sarana cerita 

terdiri atas sudut pandang, gaya/tone, simbolisme, dan ironi di dalam 

karya sastra (Stanton, 2007:47). 

1) Sudut Pandang 
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Sudut pandang merupakan pusat kesadaran tempat kita 

dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita. Tempat dan sifat 

“sudut pandang” tidak muncul semerta-merta. Pengarang harus 

memilih sudut pandangnya dengan hati-hati agar cerita yang 

diutarakannya menimbulkan efek yang pas (Stanton, 2007:52). 

2) Gaya / Tone 

Gaya/ tone adalah cara pengarang dalam menggunakan 

bahasa. Sedangkan tone adalah sikap emosional pengarang yang 

ditampilkan dalam cerita. Tone biasanya nampak dalam berbagai 

wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai 

mimpi, atau penuh perasaan (Stanton, 2007:61). 

3) Simbolisme 

Stanton (2007:64) mengemukakan bahwa simbol 

merupakan perwujudan detail-detail konkret dan faktual dan 

memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi 

dalam pikiran pembaca. Dengan ini, pengarang membuat 

maknanya jadi tampak. 

4) Ironi 

Stanton (2007:71) mengemukakan bahwa ironi merupakan 

cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa 

yang telah diduga sebelumnya. 
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2. Teori Strukturalisme 

Teori strukturalisme dipelopori oleh kaum Formalis Rusia dan 

Strukturalisme Praha. Masalah unsur dan hubungan antarunsur merupakan 

hal yang paling penting dalam pendekatan ini. Sebuah karya sastra, fiksi 

menurut kaum Strukturalisme adalah sebuah totalitas yang dibangun 

secara koherensif oleh berbagai unsur (pembangun)-nya (Nurgiyantoro, 

2007:36-37). Unsur yang dimaksud adalah unsur ekstrinsik dan unsur 

instrinsik. 

Pendekatan ini merupakan tahap awal dalam melakukan sebuah 

penelitian sastra. Di samping itu, pendekatan struktural merupakan 

jembatan untuk menganalisis makna yang terkandung dalam karya sastra. 

Oleh sebab itu, seorang peneliti jangan mudah terjebak dalam pendekatan 

struktural sebab tujuan utama dalam penelitian adalah mengkaji makna 

yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Pradopo (2003:36) 

mengatakan bahwa analisis strukturalisme adalah analisis ke dalam unsur-

unsur dan fungsinya dalam struktur dan penguraian bahwa tiap-tiap unsur 

itu mempunyai makna dalam kaitannya dengan unsur-unsur yang lain. 

Tujuan dari analisis strukturalisme untuk membongkar dan 

memaparkan secermat, seteliti, semendetail dan semendalam mungkin 

keterkaitan dan keterjalinan semua anasir dan aspek karya sastra yang 

bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh (Teeuw, 1984:135).  

Menurut Nurgiyantoro (2007:37), langkah-langkah dalam 

menerapkan teori strukturalisme adalah sebagai berikut. 
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a. Mengidentifikasikan unsur-unsur intrinsik yang membangun karya 

sastra secara lengkap dan jelas meliputi tema, tokoh, latar, dan alur. 

b. Mengkaji unsur-unsur yang telah diidentifikasi sehingga diketahui 

bagaimana tema, tokoh, latar, dan alur dari sebuah karya sastra. 

c. Mendeskripsikan fungsi masing-masing unsur sehingga diketahui tema, 

tokoh, latar, dan alur dari sebuah karya sastra, dan 

d. Menghubungkan masing-masing unsur sehingga diketahui tema, tokoh, 

latar, dan alur dalam sebuah karya sastra. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam analisis karya 

sastra, dalam hal ini novel, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 

mengidentifikasi, mengkaji, mendeskripsikan fungsi dan kemudian 

menghubungkan antara unsur intrinsik yang bersangkutan. 

3. Teori Semiotik 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis 

Novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? karya Agnes Davonar adalah 

pendekatan 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 Al- Ma’ruf, 2010:3) 

menyatakan semiotik adalah suatu disiplin ilmu yang meneliti semua 

bentuk komunikasi antarmakna yang didasarkan pada sistem tanda atau 

kode-kode. Zoest mengemukakan bahwa semiotik adalah studi tentang 
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tanda dan segala hal yang berhubungan dengannya, cara fungsinya, 

hubungan dengan tanda-tanda lain, pengiriman dan penerimaannya oleh 

mereka yang mempergunakan (Sudjiman dan Zoest, 1992:5) 

Preminger, dkk (dalam Jabrohim, 2003:43) menjelaskan bahwa 

semiotik (semiotika) adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini 

menganggap bahwa fenomena sosial / masyarakat dan kebudayaan itu 

merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, konvensi 

yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Dalam 

lapangan kritik sastra, penelitian semiotik meliputi analisis sastra sebagai 

penggunaan bahasa yang bergantung pada (sifat-sifat) yang menyebabkan 

bermacam-macam cara (modus) wacana mempunyai makna. 

Secara khusus semiotik dibagi atas tiga bagian yaitu : (a) sintaksis 

semiotik, yaitu studi tentang tanda yang berpusat pada penggolongan, pada 

hubungannya dengan tanda-tanda lain dan pada caranya kerja sama 

menjalankan fungsinya ; (b) semantik semiotik, yaitu studi yang 

menonjolkan hubungan antara tanda-tanda dengan acuannya dan 

interprestasi yang dihasilkannya ; (c) pragmatik semiotik, yaitu studi 

tentang tanda dengan pengirim penerima (Sudjiman dan Zoest, 1992:5-6). 

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 
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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 

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 Budiman, 2011:38) menjelaskan bahwa bahasa 

membutuhkan kondisi tertentu untuk dapat menjadi mitos, yaitu yang 

secara semiotik dicirikan oleh hadirnya sebuah tataran signifikasi yang 

disebut sebagai sistem semiologis tingkat ke-dua (the second order 

semiological system) penanda-penanda berhubungan dengan petanda-

petanda sehingga menghasilkan tanda. 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, dalam Al-Ma’ruf , 2010:26). Barthes memaparkan skema 

tentang tanda sebagai berikut: 

1. Petanda 2. Petanda  

3. Tanda 

I.PENANDA 

 

II. PENANDA 

III. TANDA 
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Skema tersebut menunjukkan bahwa sistem tanda tataran pertama 

termasuk penanda dalam tataran kedua untuk menciptakan tanda. Aspek 

moral sebagai tanda yang diubah menjadi penanda dalam penglihatan 

pembaca yang bersifat ala asosiasi mimetik yang berlawanan dengan 

kreasi. Proses tanda berubah menjadi penanda dalam penglihatan yang 

dilakukan oleh pembaca.  

Berdasarkan hubungan antara penanda dan petanda, Pierce (dalam 

Al-Ma’ruf, 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.  

Berdasarkan pandangan di atas novel Ayah Mengapa Aku 

Berbeda? akan dianalisis menggunakan teori semiotik dari Barthes. Novel 

Ayah Mengapa Aku Berbeda? dapat dijadikan sebagai gejala semiotik atau 

sebagai tanda yang di dalamnya terkandung aspek penanda dan petanda. 

Sebagai tanda karya sastra mengacu pada sesuatu di luar dirinya (Al-

Ma’ruf, 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 
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semiotiknya, yakni makna yang bertautan dengan dunia nyata (Al-Ma’ruf, 

2010:25). 

 Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan semiotik 

sangatlah tepat digunakan untuk menganalisis aspek moral tokoh Angel 

dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda?. 

4. Aspek Moral 

Dalam karya sastra fiksi, moral digambarkan untuk menawarkan 

model kehidupan yang diidealkan pada kehidupan pengarang. Karya sastra 

fiksi mengandung penerapan moral dalam tingkah laku dan sikap para 

tokoh. Pembaca diharapkan dapat menangkap pesan-pesan moral yang 

disampaikan oleh pengarang dalam karya sastranya. Pesan moral yang 

ditawarkan selalu berhubungan dengan sifat luhur manusia dalam 

memperjuangkan hak dan martabat manusia (Nurgiyantoro, 2007:322). 

Sesuai dengan pendapat Suseno (1987:19) bahwa kata moral selalu 

mengacu pada baik buruknya manusia bukan hanya mengenai baik 

buruknya saja. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari 

segi kebaikannya sebagai manusia. 

 Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul 

salahnya sikap dan tindakan manusia dan bukan sebagai pelaku peran 

tertentu dan terbatas. Norma dapat dibedakan menjadi beberapa hal yaitu, 

norma sopan santun, norma hukum dan norma moral. Norma sopan santun 

menyangkut sikap lahiriah manusia, norma hukum adalah norma yang 

dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi 
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keselamatan dan kesejahteraan umum, sedangkan norma moral adalah 

tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. 

Maka dengan nilai moral kita betul-betul dinilai. Itulah sebab penilaian 

moral selalu berbobot (Suseno,1987:19). Pesan moral sastra lebih 

memberat pada sifat kodtrati manusia yang hakiki, bukan, pada aturan-

aturan yang dibuat, ditentukan, dan dihakimi oleh manusia (Nurgiyantoro, 

2007:323).  

Pada dasarnya seseorang yang konsisten menginternalisasi norma 

dipandang sebagai seorang yang bermoral. Para ahli menerapkan apa yang 

disebut pendekatan “kantong kebajikan” (Kohlberg, 1981) teori ini 

percaya bahwa seseorang mencontoh perilaku orang lain sebagai model 

atau tauladan yang ia nilai memiliki sifat-sifat tertentu atau yang 

menunjukkan perilaku berlandaskan nilai yang diharapkan (Nurgiyantoro, 

2007:324). Pengarang menyampaikan pesan-pesan moral kepada pembaca 

melalui karya sastra baik penyampain secara langsung maupun tidak 

langsung. 

5. 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 permasalan yang 

diteliti. Dengan pemahaman peta secara teoritik beragam variabel yang 
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terlihat dalam penelitian, peneliti berusaha menjelaskan hubungan dan 

keterkaitan antar variabel yang terlibat, sehingga posisi setiap variabel 

yang akan dikaji begitu jelas (Sutopo, 2002:141).  

Dalam penenlitian ini untuk mengkaji novel Ayah Mengapa Aku 

Berbeda? karya Agnes Davonar peneliti mulai menganalisis karya sastra 

itu sendiri. Analisis ini dilakukan untuk mencari unsur-unsur yang 

membangun karya sastra. Unsur intrinsik yang dianalisis meliputi tema, 

penokohan, alur, dan latar, selanjutnya menganalisis novel dengan 

pendekatan semiotik yaitu, dengan mendiskripsikan aspek moral yang 

dialami tokoh Angel, selanjutnya menarik kesimpulan. Kerangka dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

     

  

 

 

 

    

  

  

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji novel Ayah 

Mengapa Aku Berbeda? Karya Agnes Davonar adalah metode deskriptif 

Tema, 
Penokohan, 
Alur dan 
Setting 

Strukturalisme 

Novel Ayah 
Mengapa Aku 
Berbeda? 

Kesimpulan 

Aspek Moral Semiotik  
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kualitatif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang menghasilkan deskriptif dari sumber data yang dapat diamati (Moleong, 

2007:87). Pengkajian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi 

kualitatif dengan pendeskripsian yang teliti dan penuh nuansa untuk 

menggambarkan secara cermat sifat-sifat suatu hal (individu atau kelompok), 

keadaan fenomena, dan tidak terbatas pada pengumpulan data, melainkan 

meliputi analisis dan interpretasi (Sutopo, 2002:8-10).  

Pengkajian deskriptif menyarankan pada pengkajian yang dilakukan 

semata-mata hanya berdasarkan pada fakta atau fenomena yang secara empiris 

hidup pada penuturnya (sastrawan). Artinya yang dicatat dan dianalisis adalah 

unsur-unsur dalam karya sastra seperti apa adanya. 

Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan data-data yang berupa 

kata, frase, ungkapan, dan kalimat yang ada dalam novel Ayah Mengapa Aku 

Berbeda? karya Agnes Davonar dan permasalahan-permasalahannya 

dianalisis dengan menggunakan teori struktural, serta aspek moral. Hal-hal 

yang berkaitan dengan metode penelitian ini dipaparkan sebagai berikut. 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian sastra adalah pokok atau topik sastra (Sangidu, 

2004:61). Objek penelitian ini adalah aspek moral tokoh utama dalam 

novel Ayah Mengapa Aku Berbeda?  karya Agnes Davonar  yang 

diterbitkan oleh Inandra/ Intibook Publishing, Jakarta, Juli 2011, setebal 

230 halaman. 
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2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data pada dasarnya merupakan bahan mentah yang berhasil 

dikumpulkan oleh peneliti dari dunia yang dipelajarinya (Sutopo, 

2002:72). Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa 

kata, gambar, bukan angka-angka (Aminnudin, 1990:16). 

Data dalam penelitian ini berwujud kata, frase, ungkapan, dan 

kalimat yang berkaitan dengan aspek moral tokoh Angel  dalam novel 

Ayah Mengapa Aku Berbeda? Karya Agnes Davonar yang diterbitkan 

oleh Inandra/ Intibook Publishing, Jakarta, Juli 2011, setebal 230 

halaman. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber darimana data diperoleh, baik 

berupa manusia, peristiwa, tingkah laku, dokumen, arsip, dan benda-

benda lain (Maryadi dkk, 2010:13). Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, seperti berikut ini. 

1) Sumber data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber utama penelitian yang 

diproses langsung dari sumbernya tanpa lewat perantara 

(Siswantoro, 2005:54). Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah teks novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? Karya Agnes 

Davonar yang diterbitkan oleh Inandra/ Intibook Publishing, 

Jakarta, Juli 2011, setebal 230 halaman. 
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2) Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh 

secara tidak langsung atau lewat perantara tetapi masih berdasar 

pada kategori konsep (Siswantoro, 2005:54). Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari internet dengan alamat 

wwwkompasiana.com/agnesdavonar (Agnes Davonar), 

http://agnesdavonar.blogdetik.com/perihal/ (tentang Agnes 

Davonar),//m.portal.paseban.com/?mod=content&act=read&id=73.

81 (Perkembangan HP di Indonesia). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua 

cara yaitu teknik pustaka dan teknik catat. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah teknik pustaka, karena sumber data dan objek 

penelitian dalam penelitian ini berupa tulisan atau kata- kata atau kalimat 

yang ada pada buku yang di cetak.  

Teknik pustaka juga untuk memperoleh data pendukung, yaitu 

dengan cara membaca pustaka terkait untuk mendapatkan landasan teori 

yang digunakan sebagai sebagai patokan dalam analisis data dalam 

penelitian. Teknik pustaka di sini adalah mempergunakan sumber-sumber 

tertulis untuk memperoleh data (Subroto, 1992:42). 

Teknik catat berarti peneliti sebagai instrumen kunci melakukan 

pencatatan secara cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber data primer 
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dan sekunder. Peneliti mencatat aspek-aspek moral yang ada dalam novel 

Ayah Mengapa Aku Berbeda? karya Agnes Davonar.  

4. Teknik Validitas Data 

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam 

kegiatan penelitian, harus diusahakan kemampuan dan kebenarannya. Oleh 

karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara 

yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. 

 Validitas data penelitian menggunakan teknik trianggulasi. 

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 teoristis 

(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 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 18 

dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Dalam 

melakukan jenis trianggulasi ini perlu memahami teori-teori yang 
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digunakan dan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti sehingga 

mampu menghasilkan simpulan yang lebih mantap dan benar-benar 

memiliki makna yang kaya perspektifnya. Langkah-lankah trianggulasi 

teori digambarkan sebagai berikut.  

   teori 1  

Makna   teori 2    Suatu peristiwa (konteks)  

   teori 3  

Moleong (2004:179) menyatakan teknik keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai perbandingan terhadap data itu, dengan menggunakan data 

perbandingan antara data dari sumber data yang satu dengan sumber data 

yang lain sehingga keabsahan dan kebenaran data akan diuji oleh sumber 

data yang berbeda. Data yang telah diperoleh dibandingkan dengan 

penelitian-penelitian yang telah dianalisis sebelumnya, yang berhubungan 

dengan data yang diteliti, serta menggunakan pendapat para pakar 

psikologi dan sastra. Masing-masing data kemudian di-cross check untuk 

menentukan kevalidan data. 

5. Teknik Analisis Data 

Tahap analisis data yaitu proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar 

(Moleong, 2004:103). Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data 

untuk memberikan gambaran hasil penyajian penelitian.  



29 
 

   

Teknik yang digunakan untuk menganalisis novel Ayah Mengapa 

Aku Berbeda? dalam penelitian ini adalah metode pembacaan model 

semiotik yaitu pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. 

Pembacaan heuristik adalah pembacaan yang dilakukan dengan 

interprestasi secara inferensial melalui tanda-tanda linguistik. Pembacaan 

berasumsi bahwa bahasa bersifat referensial artinya bahwa harus 

berhubungan dengan hal-hal yang nyata. Pada tahap ini pembaca 

menemukan arti secara 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 Al-

Ma’ruf, 2010:33).  

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan sangat penting karena dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah dalam 

melakukan sebuah penelitian. Adapun sistematikanya adalah Bab I, 

Pendahuluan, meliputi latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan 
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teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab II, Biografi 

pengarang yang memuat riwayat hidup Agnes Davonar, hasil karya Agnes 

Davonar, latar sosial budaya Agnes Davonar, dan ciri khas kesusastraan. 

Bab III, Analisis struktural novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? yang akan 

dibahas antara lain tema, alur, penokohan, latar atau setting. Bab IV, 

Merupakan bab inti dari hasil analisis yang membahas tentang aspek moral 

tokoh Angel dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? Karya Agnes 

Davonar. Bab V, Merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan 

saran. Bagian akhir pada skripsi ini dipaparkan daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 

 

 

 


