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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini yaitu: (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. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan metode kualitatif, objek penelitian adalah aspek moral 
tokoh Angel dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? karya Agnes Davonar, 
sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka dan catat. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan pembacaan heuristik dan 
hermeneutik.  

 Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan struktur difokuskan pada tema, 
alur, tokoh dan latar. Tema dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? karya 
Agnes Davonar adalah “Perjuangan hidup gadis cacat tunarungu”, novel Ayah 
Mengapa Aku Berbeda? menggunakan alur maju (Progresif), tokoh dalam novel 
Ayah Mengapa Aku Berbeda?  yaitu terdiri tokoh bulat (Angel) dan tokoh pipih 
(sederhana) adalah Ibu, Ayah, Nenek, Agnes, dan Hendra. Latar tempat dalam 
novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? yaitu ruangan inkubator, rumah sakit, 
ruangan musik, sekitar rumah dan panggung , latar waktu yang digunakan dalam 
cerita ini pada tahun 1984 , dan latar sosial (kehidupan seorang tunarungu yang 
tidak dapat diterima di lingkungannya). Berdasarkan tinjauan semiotik, Wujud 
aspek moral dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? adalah (1) ikhlas dalam 
melakukan suatu perbuatan terpuji, (2) kesabaran terhadap penghinaan dan 
siksaan yang dilakukan Agnes, (3) kerja keras dalam suatu tujuan yang 
diinginkan, (4) tanggung jawab terhadap suatu tindakan, (5) berserah diri 
(tawakkal) kepada Tuhan dengan apa yang terjadi, dan (6) penyesalan terhadap 
kesalahan yang pernah dilakukan, (7) kebohongan Agnes untuk menjebak Angel. 
Penelitian ini juga dapat diimplikasikan ke dalam pembelajaran sastra di SMA 
khususnya kelas XI, dengan demikian aspek moral dalam novel Ayah Mengapa 
Aku Berbeda? dapat dijadikan acuan oleh pembaca untuk diaplikasikan dalam 
kehidupan bermasyarakat dan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran sastra. 

 

Kata kunci: Aspek Moral, Novel Ayah Mengapa Aku Berbeda?, Tinjauan 
Semiotik 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang 

objeknya adalah manusia dan persoalan hidupnya. 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. Media 

karya sastra adalah bahasa, fungsi bahasa sebagai bahasa karya sastra 

membawa ciri-ciri tersendiri. 

Salah satu bentuk karya sastra berupa novel. 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). 

Penelitian terhadap karya sastra penting dilakukan untuk 

mengetahui relevansi karya sastra dengan dunia kenyataan yang ada dalam 

masyarakat. Dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? karya Agnes 

Davonar menceritakan sebuah perjuangan gadis tunarungu. Gadis tersebut 

untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkannya, harus menghadapi suatu 

siksaan dan penghinaan yang dilakukan oleh teman yang tidak menyukai 

kehadirannya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti berminat untuk 

mengenalisis novel Ayah Mengapa Aku Berbeda. Analisis terhadap novel 

Ayah Mengapa Aku Berbeda? hanya dibatasi mengenai aspek moral 

dengan tinjauan semiotik dengan judul “Aspek Moral Tokoh Angel dalam 
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Novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? Karya Agnes Davonar: Tinjauan 

Semiotik”. 

2. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah struktur yang membangun dalam novel Ayah Mengapa 

Aku Berbeda? karya Agnes Davonar ? 

b. Bagaimanakah aspek moral tokoh Angel, dalam novel Ayah Mengapa 

Aku Berbeda? karya Agnes Davonar tinjauan semiotik ? 

3. Tujuam Penelitian 

Adapun tujuan sasaran ini adalah sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan struktur yang membangun dalam novel Ayah 

Mengapa Aku Berbeda? karya Agnes Davonar. 

b. Mendeskripsikan aspek moral tokoh Angel, dalam novel Ayah 

Mengapa Aku Berbeda? karya Agnes Davonar tinjauan semiotic. 

4. Landasan Teori 

a. Pengertian Novel  dan Unsur-Unsurnya 

Stanton (2007:12)  membagi unsur intrinsik fiksi menjadi tiga bagian, 

yaitu fakta cerita, tema, dan sarana sastra. 

1) 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. 

2) 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 
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kehidupan manusia, sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman 

begitu diingat. 

 

3) Sarana Sastra 

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). 

b. Teori Strukturalisme 

Pendekatan struktural merupakan jembatan untuk 

menganalisis makna yang terkandung dalam 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).  

c. Teori Semiotik 

Semiotik adalah ilmu tanda-tanda. 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.  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).  
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d. Aspek Moral 

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. 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 

Suseno (1987:19).  

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah aspek moral tokoh utama dalam novel 

Ayah Mengapa Aku Berbeda?  karya Agnes Davonar . 

2. Data dan Sumber Data 

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. 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. Sumber data sekundernya berupa 

artikel dari internet. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

teknik pustaka dan catat. Metode kepustakaan kemudian diperjelas dengan 

menggunakan teknik catat. 

4. Teknik Validitas Data 

 Validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

trianggulasi. Adapun teknik trianggulasi yang digunakan adalah 

trianggulasi teori yang bisa dilakukan dengan menggunakan perspektif 

lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. 

5. Teknik Analisis Data 
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Teknik yang digunakan untuk menganalisis novel Ayah Mengapa 

Aku Berbeda? dalam penelitian ini adalah metode pembacaan model 

semiotik yaitu pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Struktur Novel 

a. Tema 

Tema dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? karya Agnes 

Davonar adalah sebuah perjuangan hidup gadis tunarungu dari siksaan 

dan hinaan yang diberikan oleh teman yang tidak suka dengan 

kehadirannya. 

b. Alur 

Alur dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? karya Agnes 

Davonar menggunakan alur maju (progresif). Cerita ini dimulai dari tahap 

penyituasian, permulaan konflik, peningkatan konflik, Puncak Peristiwa, 

dan Penyelesaian. Dalam bentuk skema secara garis besar dapat 

digambarkan sebagai berikut.  

A       B         C        D        E 

A : Tahap penyituasian, dimulai dengan kelahiran Angel sebagai 

tokoh utama dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda?, saat itu 

ibunya mengalami pendarahan dan merelakan nyawanya demi 

janin yang dikandungnya. 

B : Tahap Pemunculan Konflik, dimulai saat Angel baru menyadari 

bahwa dirinya berbeda dengan teman-temannya. Dia tidak bisa 

mendengar apa yang seharusnya ia pahami. Bahkan dalam 

hidupnya tidak akan ada pendengaran baginya. 

C : Tahap peningkatan konflik, terjadi saat teman-teman Angel tidak 

menyukai kehadiran Angel, karena mempunyai keterbatasan fisik. 

ngel selalu disiksa dan dipermalukan. 

D : Tahap klimaks, terjadi saat Angel rela menggunakan pakaian 

seperti nenek sihir untuk tampil dalam konser musik itu, demi 

membuat ayahnya sembuh. 
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E : Tahap penyelesaian, terjadi ketika Angel dapat membuktikan 

kepada dunia bahwa dengan ketebatasan fisiknya, Angel dapat 

mencapai tujuan dalam hidupnya yaitu dengan permainan piano 

yang dapat membuat Ayahnya bangga dan bahagia.  

c. Penokohan 

Dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? karya Agnes 

Davonar tokoh yang berperan sebagai tokoh bulat adalah toko Angel, 

sedangkan tokoh lainnya Ibu, Ayah, Nenek, Agnes, dan Hendra. 

d. Latar 

Latar yang terdapat dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? 

terbagi menjadi tiga yaitu latar tempat, latar waktu dan latar sosial. 

Latar tempat yaitu Ruangan inkubator, rumah sakit, ruangan musik, 

sekitar rumah dan panggung. Latar waktu terjadi sekitar tahun 1984. 

Latar sosial novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? menggambarkan 

kehidupan seorang tunarungu yang tidak dapat diterima di 

lingkungannya. 

2. Aspek Moral Tokoh Angel dalam Novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? 

a. Ikhlas dalam Melakukan Suatu Perbuatan Terpuji 

Kutipan yang menunjukkan sikap ikhlas adalah saat seorang 

Ibu merelakan nyawanya demi melahirkan janin yang ia rawat dengan 

penuh kasih sayang. Hal ini dapat dilihat dari kutipan novel sebagai 

berikut. 

Duka itu dimulai saat Ibu mengalami pendarahan hebat dan 
Ayah berada dalam kondisi yang sulit ketika Dokter 
memberikan dua pilihan: Pertama, aku yang pergi dari dunia 
atau Ibu yang harus merelakan nyawanya. 
Tanpa memperdulikan saran Ayah, Ibu memilih untuk 
melahirkanku daripada harus mengaborsi bayi prematur yang 
telah ia rawat dengan penuh kasih sayang. Ia melupakan semua 
saran dokter demi aku: Sang janin kecil yang terus membuat 
nyawanya terancam. (hlm. 10-11) 
 

b. Kesabaran terhadap Penghinaan dan Siksaan yang Dilakukan Agnes 
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Nilai kesabaran dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? 

dapat dilihat pada sikap sabar yang dimiliki oleh Ayah saat Angel 

bertanya tentang apa itu suara yang terdengar. 

“Aku terus berpikir keras dan mencoba memahami apa itu 
suara yang terdengar, aku tidak pernah berhasil menemukan 
jawaban itu. Aku sedih Ayah ,” ujarku. 
“Kenapa kamu ingin tau bagaimana rasanya mendengar?” 
“Karena aku ingin tau apa itu suara musik, suara burung 
berkicau dan suara panggilan, tapi aku tidak pernah bisa.” 
……………………… 
“Angel, coba perhatikan Ayah!” 
Ayah memukulkan ranting itu di atas ban mobil lalu 
memintaku untuk melakukannya. 
“Coba kamu pukul!” 
Aku melakukannya meski masih bingung dengan maksud 
Ayah. 
“Apakah kamu merasakan getaran gaya ketika ranting itu kamu 
pukulkan ke ban?” 
“Ya… aku merasakannya, lalu kenapa?” 
“Getaran itu adalah suara! Kamu tidak akan pernah 
mendengarkan apa yang terjadi ketika kamu memukulkan 
ranting itu ke ban, tapi getaran itulah suara yang dihasilkan 
sesungguhnya.” 
“Sekarang coba rasakan ini.” Ayah menekan lubang penutup 
ban dan keluar angin yang tertiup.  
“Apakah kamu merasakan sesuatu?” 
“Angin” 
“Ya Angel, angin itu bersuara tapi dapat kamu rasakan bukan? 
Itulah maksud Ayah!” 
“Jadi, itu rasanya mendengar?”  
“Tidak ada yang berbeda sayang, ketika angin itu tertiup ke 
tanganmu, ia tidak menghasilkan suara apapun tapi ia 
memberikan rasa yang dapat kamu pahami. Itulah suara, itulah 
yang ingin kamu tau!” (hlm. 96-97) 

 
c. Kerja Keras dalam Suatu Tujuan yang Diinginkan 

Kerja keras adalah suatu istilah yang melingkupi suatu upaya 

yang terus dilakukan (Tidak pernah menyerah) dalam menyelesaikan 

pekerjaan atau yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Kutipan yang 

menunjukkan tindakan kerja keras dapat dilihat saat Angel mengalami 

luka memar pada tangannya dan beberapa cakaran yang dilakukan oleh 

Anges dan kawan-kawannya, karena dengan tangan itulah Angel bisa 
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bermain piano. Angel masih mencoba bermain piano di rumah, tapi ia 

tidak sanggup lagi, karena tanganya terasa sakit. Angel berjuang 

mencoba bermain piano dengan dua jempol. Hal ini dapat dilihat dari 

kutipan novel sebagai berikut. 

Saat menjelang malam, aku mencoba memperhatikan 
seluruh wajahku di depan cermin. Sisa-sisa luka memar dan 
beberapa cakaran dari Agnes dan kawan-kawan masih 
dapat kulihat. Yang paling membuatku bersedih adalah 
kondisi tanganku, karena dengan tangan inilah aku bisa 
bermain piano. Karenanya, kini aku harus menunggu 
hingga tanganku sembuh. 
Ketika aku mencoba bermain piano di rumah, aku tidak 
sanggup karena sakit yang sangat terasa. Sungguh aku ingin 
menyerah tapi Ayah tidak boleh melihatku menyerah. 
Dengan air mata aku, tetap berjuang berlatih di rumah 
walau hanya menggunakan dua jempolku. (hlm. 199) 

 

d. Tanggung Jawab terhadap Suatu Tindakan 

Sikap tanggung jawab dalam novel Ayah Mengapa Aku 

Berbeda? ditunjukkan saat Ayah mengharap tampilnya Angel dalam 

konser musik yang diadakan di sekolah. Dari harapan Ayah itulah 

Angel memiliki beban yang sangat besar hal ini dapat dilihat dari 

kutipan novel sebagai berikut. 

Aku tidak menyangka betapa Ayah sangat bersemangat 
menunggu diriku untuk tampil di konser sekolah nanti, ia 
benar-benar telah menjadikan itu sebagai hari terindahnya. 
Akupun memiliki beban yang sangat berat saat ini, aku 
takut bila tiba-tiba aku gagal dan salah memainkan piano di 
tengah-tengah panggung. Bisa-bisa Ayah akan kecewa dan 
malu, lalu sakitnya akan bertambah buruk. (hlm. 211) 

 

e. Berserah Diri (Tawakkal) kepada Tuhan dengan Apa yang Terjadi 

Dalam novel ini sikap tawakkal dapat ditunjukkan oleh Angel 

saat menekat nada pertama di tuts piano,dia menutup mata dan berkata 

dalam hati. Bahwa tidak ada yang sis-sia dalam ciptaan Tuhan. Dia 

meminta mukjizat di hari itu agar semua orang tau bahwa sungguh 
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besar kuasa Tuhan bagi orang seperti Angel. Hal ini dapat dilihat dari 

kutipan novel sebagai berikut. 

Ketika tiba akhirnya aku menekan nada pertama di tuts piano di 
panggung. aku menutup mata dan berkata kepada Tuhan dalam 
hatiku. 
“Tuhan, aku percaya bahwa tidak ada yang sia-sia dalam 
penciptaanMu di dunia ini. berikanlah aku mujizatMu hari ini 
untuk membuat mereka tau bahwa kuasaMu sungguh besar 
bagi orang-orang sepertiku. KuasaMu tidak pernah memilih, 
siapapun dan bagaimanapun dirinya. Kau adalah kekuatanku!” 
(hlm. 224) 

 

f. Penyesalan terhadap Kesalahan yang Pernah Dilakukan 

Dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? sikap penyesalan 

dapat dilihat dari sikap Angel yang merasa dirinya bersalah saat 

Ayahnya mengalami serangan jantung di rumah sakit. Hal ini dapat 

dilihat dari kutipan novel sebagai berikut. 

Dokter mempersilakan aku duduk. 
“Ayahmu mengalami serangan jantung ringan.” 
Aku terlalu kecil untuk mengerti penyakit ini. dokter 
memberikan penjelasan penjelasan padaku dengan lebih 
sederhana hingga membuatku mengerti bahwa kondisi 
Ayah sangat menkhawatirkan. Ini mungkin salahku. Andai 
saja aku tidak membuatnya malu dengan kasus pencurian 
itu, ia tidak akan sampai dirawat di rumah sakit. (hlm. 182) 
 

g. Kebohongan Agnes untuk Menjebak Angel 

Kutipan di bawah ini yang menjadi puncak terbongkarnya 

kebohongan yang dilakukan Agnes dan kawan-kawannya. 

Aku melihat Fifi dan Maria membawa kotak kardus abu-
abu ditangan mereka lalu kami pergi ke ruangan ganti 
pakaian olahraga. Aku tidak menaruh curiga apapun kepada 
Agnes dan kawan-kawan yang mengajakku ke ruangan itu. 
Setelah sampai, ia menyuruh Fifi dan Maria mengeluarkan 
isi kotak kardus itu dan aku melihat rambut palsu dan 
pakaian hitam yang sudah compang-camping. Lalu mereka 
tertawa ketika barang itu terurai dihadapanku. 
“Untuk apa ini?” tanyaku dalam bahasa isyarat yang 
mereka pahami. 
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“Untuk kamu!” kata Fifi. 
Aku bingung dan tak mengerti maksudnya. 
“Dasar gadis bodoh, kamu piker untuk apa kami membawa 
ini kalau bukan untuk kamu?” tambah Maria. 
Aku terdiam tanpa bisa memahami maksud mereka. 
“jadi begini wahai gadis budek. Aku sudah pernah 
mengatakan kepada kamu, kalau aku tidak akan pernah mau 
sudi sepanggung dengan gadis cacat seperti kamu dan 
selama ini aku hanya bohong kalau mau sekelompok 
dengan kamu di konser ini.” (hlm. 215) 

 

D. PENUTUP 

Aspek moral dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? dapat 

diimplikasikan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA 

khususnya kelas XI. Novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? dapat digunakan 

sebagai bahan ajar pemebelajaran sastra di SMA IX khususnya karya sastra 

novel yang isinya banyak mengandung aspek moral, perjuangan dalam hidup 

serta nilai kehidupan yang dapat membentuk kepribadian peserta didik yang 

memiliki akhlak dan moral yang mantap sehingga tidak mudah terpengaruh 

dalam pergaulan bebas. 
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