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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sastra Indonesia beberapa tahun belakangan mulai banyak dilirik oleh 

beberapa lapisan masyarakat. Tidak seperti dahulu, sastra dipandang sebagai 

bacaan yang berat atau tidak semua dapat memahami karya tersebut. Karya sastra 

pada masa 2000an lebih banyak mengambil tema cerita seperti militerisme, 

demokrasi, ataupun kehidupan kaum marjinal. Meski ada beberapa yang 

mengangkat tema fantasi maupun percintaan namun kata-kata yang diambil untuk 

sebagian orang merasa bahwa itu sedikit sulit untuk di pahami, sehingga mereka 

merasa tidak nyaman dalam membaca karya tersebut. Namun kini dunia sastra 

Indonesia semakin digandrungi oleh banyak kalangan tidak terkecuali kalangan 

remaja. Kalangan remaja masa kini mulai banyak melirik karya sastra, meski 

dengan tema dan jalan cerita yang sedikit ringan namun karya sastra tersebut 

mengandung makna yang dalam pula.  

Karya sastra sendiri merupakan ungkapan pribadi manusia yang berupa 

pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk 

gambaran kehidupan, yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan 

dilukiskan dalam bentuk tulisan. Sumardjo (1997:5) mengatakan bahwa karya 

sastra adalah sebuah usaha merekam isi jiwa sastrawan dan rekaman ini 

menggunakan alat bahasa, pernyataan ini menegaskan bahwa bahasa merupakan 

alat komunikasi sastra dalam menyampaikan pesan tentang manusia dan 

kemanusiaan. Karya sastra merupakan refleksi manusia khususnya tentang nilai-

nilai kehidupan dalam perjalanan sejarah hidup manusia itu sendiri. 
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Basrowi (2005: 138) mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan 

dinamis yang mempertemukan orang dengan orang. Kelompok dengan kelompok 

maupun orang dengan kelompok manusia. Bentuknya yang tidak hanya bersifat 

kerjasama, tapi bisa juga bentuk persaingan, pertikaian, dan sejenisnya. Interaksi 

dapat dikatakan berhasil apabila adanya komunikasi dua arah yang saling 

memberi respon yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Interaksi dapat terjadi 

dimana saja seperti dalam pertemuan dan organisasi-organisasi lainnya. Dengan 

demikian, dapat pula diartikan bahwa masyarakat merupakan jaringan relasi-relasi 

hidup yang timbal balik. Yang satu berbicara, yang lain mendengarkannya; yang 

satu bertanya, yang lain menjawab. Jadi selalu tampak bahwa orang saling 

mempengaruhi. Dan hasil interaksi inilah sangat ditentukan oleh nilai dan arti 

serta interpretasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi ini 

(Dewi Wualansari, 2009:35) 

Dewi Lestari atau yang biasa dipanggil Dee merupakan penulis novel 

Inteligensi Embun pagi (IEP) pada tahun 2016 yang merupakan bagian keenam 

dari serial Supernova. Lima buku lainnya adalah Kesatria Putri dan Bintang Jatuh 

(KPBJ) tahun 2001, Akar tahun 2002, Petir tahun 2004, Partikel tahun 2012, dan 

Gelombang tahun 2014. Dee Lestari dalam novel berserinya menggambarkan 

pencarian jati diri dengan konsisten dan fokus yang berbeda dari serial Supernova 

yang pertama hingga terakhir. Sejak serial pertama hingga kelima, novel serial 

supernova selalu menghadirkan seorang tokoh yang mengalami krisis identitas, 

dan tokoh-tokoh itu memulai pencarian mereka masing-masing. Pada novel KPBJ 

misalnya, tokoh Dimas dan Reuben melakukan tindakan pencarian dengan 

menulis sebuah cerita fiksi roman-sains. Pada novel akar, tokoh Bodhi melakukan 

tindakan pencarian dengan melakukan perjalanan keliling dunia. Selanjutnya pada 

novel ketiga Petir, tokoh Elektra mencari potensi kemampuan supranatural yang 

ia miliki. Novel Partikel, tokoh Zarah melakukan pencarian dengan melalang 

buana ke luar negri. Pada novel Gelombang, tokoh Alfa mencari petunjuk dari 

kemampuannya yang dapat menafsirkan apa yang terjadi di alam mimpinya 
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Inteligensi Embun Pagi merupakan serial sepernova terakhir, yang bisa 

dibilang sebagai puncak dari seri supernova. Dalam seri terakhir ini diceritakan 

bagaimana tokoh-tokoh utama dalam seri sebelumnya berkumpul dan memulai 

misi bersama, misi tersebut mengantarkan mereka pada pencarian jati diri masing-

masing tokoh utama. Alfa Sagala merupakan pegawai Andromeda Capital dan 

Peretas Mimpi dengan Kode Gelombang, Alfa merupakan pemimpin dalam 

Gugus Asko untuk siklus kali ini, peretas mimpi ialah peretas yang membangun 

kontruksi kandi di setiap gugus. Pertemuannya dengan Bodhi di latar belakangi 

oleh gambar seorang wanita yang ada di dalam mimpinya. Bodhi Liong sendiri 

adalah seorang anak yatim piatu yang besar di wihara, ia pergi berkelana untuk 

mencari jati dirinya. Pertemuannya dengan Alfa dan Elektra membuat ia 

mengetahui bahwa ia adalah seorang Peretas Kisi berkode Akar. Elektra Wijaya 

merupakan seorang yatim piatu yang tinggal sendiri di rumah tua yang besar. 

Pertemanannya dengan Toni  mengantarkannya pada kesuksesan Elektrapop, 

dengan bantuan ibu sati pula ia dapat membuka terapi listrik di rumahnya. Namun 

pertemuannya dengan Bodhi dan pertengkarannya dengan Toni mengubah 

dirinya, ia adalah Peretas Memori Gugus Asko dengan kode Petir.  

Gio Clavis merupakan pemilik perusahaan ekspedisi. Kecintaannya kepada 

alam melatar belakangi ia mendirikan perusahaan ekpedisi bersama sahabarnya 

Paulo. Namun kedatangannya ke lembah suci Urubamba mengantarkan ia pada 

kenyataan bahwa ia merupakan seorang Peretas Kunci dengan Kode Kabut. 

Mencari keberadaan Peretas Gerbang adalah prioritaas Gio, tanpa salah satu 

diantara mereka tidak akan ada peretas Puncak atau Permata. Zarah Amala 

merupakan seorang fotografer alam yang bermarkas di Landon. Menghilangnya 

Firas membuat Zarah mencari kemanapun Firas berada hingga dua belas tahun 

berlalu Zarah masih mencari keberadaanya. pulangnya Zarah ke Indonesia tidak 

hanya membunuh kerinduannya pada keluarga, namun pulangnya kini 

membawanya pada kenyataan bahwa seorang Zarah Amala merupakan seorang 

Peretas Gerbang Gugus asko dengan Kode Partikel. 
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Ada beberapa hal menarik yang membuat peneliti menjadikan novel 

Inteligensi Embun Pagi sebagai objek penelitian. Dalam novel Inteligensi Embun 

Pagi terlihat bagaimana hubungan atau relasi antara tokoh yang kuat antara tokoh 

satu dengan tokoh yang lain. Konflik utama dalam novel ini bermula dari 

bagaimana cara tokoh menemukan jati diri melalui perjalanan mereka masing-

masing. Tokoh-tokoh dalam teks memiliki karakter unik dengan latar belakang 

yang berbeda. Alasan dipilihnya hubungan antartokoh sebagai kajian untuk diteliti 

karena, tokoh merupakan bagian yang penting dalam sebuah karya sastra. Tokoh 

berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, serta jalannya cerita. Dalam 

novel Inteligensi Embun Pagi hubungan antartokoh sangat dominan dikarenakan 

banyaknya tokoh yang dihadirkan dari novel tersebut, serta keterkaitan peristiwa 

atau hubungan antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Maka dari itu, penelitian 

yang berjudul Makna Hubungan Antartokoh dalam Novel Inteligensi Embun Pagi 

menjadi sesuatu yang menarik untuk di teliti.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa hal telah diungkapkan sebelumnya pada bagian latar belakang, 

maka dari itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1.Bagaimanakah identifikasi penokohan dan hubungan antartokoh dalam 

novel Inteligensi Embun Pagi? 

2. Bagaimanakah makna hubungan antartokoh dalam novel Inteligensi 

Embun Pagi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini memaparkan hasil yang akan dicapai dalam sebuah 

penelitian, meliputi: 

1. Mengungkap penokohan serta hubungan antartokoh dalam novel 

Inteligensi Embun Pagi. 

2. Mengungkapkan makna hubungan antartokoh dalam novel Inteligensi 

Embun Pagi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: (a) manfaat teoritis: 

sebagai sumbangsih terhadap dunia pendidikan, khususnya di bidang sastra kajian 

analisis struktural. Selain itu mengetahui dan mempelajari hasil penelitian untuk 

kepentingan yang edukatif bagi masyarakat. Sedangkan (b) manfaat praktis: 1) 

Penelitian terhadap novel Intelegensi Embun Pagi karya Dewi Lestari ini dapat 

menambah referensi penelitian karya sastra dan membuat wawasan kepada 

pembaca, 2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, 

dan 3) Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam mengungkapkan 

makna hubungan antartokoh dalam novel Intelegensi Embun Pagi karya Dewi 

Lestari. 
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1.5 Tinjuan Pustaka 

Penelitian ini menggunakan teori struktural Robert Stanton, sejauh ini 

peneliti mencari beberapa referensi yang berhubungan dengan objek yang dikaji. 

Pencarian penelitian terdahulu mengenai Inteligensi Embun Pagi telah di lakukan 

dengan mengunjungi perpustakaan, ruang baca, dan pencarian di internet, 

sehingga dapat ditemukan hasil yang cukup banyak. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat novel Inteligensi 

Embun Pagi sebagai objeknya. Beberapa berupa sinopsis dan review tentang 

novel Inteligensi Embun Pagi, namun ada beberapa yang menjadikan nya sebagai 

bahan skripsi. 

Atikah (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Pencarian Jati Diri dalam 

Novel Inteligensi Embun Pagi” mengungkapkan aspek pencarian jati diri yang 

terdapat dalam novel Inteligensi Embun Pagi dengan menggunakan teori struktur 

naratif Tzvetan Todorov. Melalui identifikasi perjalanan pencarian jati diri 

masing-masing tokoh utama, dapat diperoleh makna dan bentuk-bentuk pencarian 

jati diri yang ada didalam novel Inteligensi Embun Pagi.  

Luhfita (2018) dalam tesisnya yang berjudul “Plastisitas Spiritualitas 

dalam Heksalogi Novel Supernova Karya Dee” mengungkapkan adanya 

konsistensi unsur pembangun tokoh dalam keenam novel Supernova dan 

keberulangan tindakan spiritualitas tokoh-tokoh dalam keenam novel. 

Keberulangan tersebut mengenai pencarian jati diri tokoh untuk mendapatkan 

pencerahan tentang makna tatanan kehidupan. 

Hera Khaerani (2016) dalam blognya yang berjudul “Rajutan Pamungkas 

Dewi Lestari untuk Supernova” mengungkapkan bahwa dalam novel Inteligensi 

Embun Pagi mengajak meresapi betapa pentingnya pribadi. Betapa perbedaan 

adalah hal yang indah, niscaya, sekaligus perlu. Buku ini juga menggelitik 
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pembaca untuk mempertanyakan apakah kita sudah hidup dengan menjadi 

jawaban atas tujuan penciptaan kita sedari awal. 

Asna (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Tokoh dan Penokohan dalam 

Novel Supernova Inteligensi Embun Pagi Karya Dee Lestari” mengungkapkan 

tokoh dan penokohan dalam novel Inteligensi Embun Pagi. Asna menggunakan 

pendekatan struktural untuk mengidentifikasi tokoh serta penokohan dalam novel 

inteligensi Embun Pagi. Identifikasi tersebut mengarah pada relasi dan fungsi 

antartokoh, makna teks, serta implementasi dalam pembelajaran bahaa dan sastra 

Indonesia. 

Heleri (2019) dalam tesisnya yang berjudul “Bahasa Dewi Lestari dalam 

Novel Supernova: Pendekatan Stilistika” penelitian ini menggunakan pendekatan 

stilistika. Heleri menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan 

mendeskripsikan pemilihan dan penggunaan gaya bahasa figuratif yang meliputi 

idiom, metafora, simile, personifikasi, dan hiperbola.  

Mike (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Tokoh dan Penokohan 

dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki” mengungkap penokohan serta 

makna tokoh dalam novel Genduk. Mike menggunakan teori struktural Robert 

Stanton untuk menganalisis penokohan dan makna tokoh dalam novel tersebut. 

Pada uraian tersebut dapat dikatakan bahwa belum ada penelitian berupa 

skripsi yang membahas mengenai hubungan antartokoh dalam novel Inteligensi 

Embun Pagi. Penelitian ini hadir sebagai respon untuk melengkapi temuan-

temuan novel Inteligensi Embun Pagi sebelumnya. Selain itu, Peneliti 

melampirkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai 

pembahasan tentang hubungan antartokoh dalam karya lain dan teori yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut membantu peneliti dalam 

mengungkapkan makna secara keseluruhan dalam novel Inteligensi Embun Pagi. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MAKNA HUBUNGAN ANTARTOKOH... DIAN KUSUMA W.



8 

 

 

 

1.6 Landasan Teori 

Karya ilmiah skripsi ini menggunakan pendekatan teori struktural Robert 

Stanton. Dalam penelitian ini, penelitian mengarah kepada permasalahan 

penokohan serta hubungan antartokoh dalam novel. Sehingga, peneliti dalam 

menemukan penokohan dan relasi antartokoh menggunakan pendekatan 

struktural.  

Cerita rekaan pada dasarnya mengisahkan seseorang atau beberapa orang 

yang menjadi tokoh. Yang dimaksud tokoh cerita adalah individu rekaan yang 

mengalami peristiwa atau perlakuan di dalam berbagai peristiwa cerita (panuti-

Sudjiman, 1991:16). Jadi, tokoh adalah orangnya. Sebagai subjek yang 

menggerakan peristiwa-peristiwa cerita, tokoh tentu saja dilengkapi dengan watak 

atau karakteristik tertentu (Sugihastuti, 2002:50). 

Prinsip relasi dalam analisis karya sastra mengarahkan peneliti harus 

memperhatikan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Gejala apa saja yang memiliki 

arti yang sesungguhnya. Analisis terhadap penokohan tidak mungkin dilakukan 

secara terpisah. Stanton berbicara mengenai fakta bahwa kebanyakan orang 

mengkaji fiksi secara implisit maupun eksplisit mengajarkan sesuatu yang 

berguna, dan serius memerlukan pembacaan dan pembacaan kembali. Keduanya 

dilakukan dengan cermat dan tepat. Sedangkan fakta-fakta seperti persoalan yang 

sedang diperbincangkan, emosi yang sedang dirasakan, relevansi pembicaraan dan 

gambaran menyeluruh yang mengungkap fakta dan makna (Stanton, 2007:20-21). 
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Tokoh atau karakter, tokoh biasanya dipakai dalam dua konteks, pertama 

karakter yang menunjuk pada individu-individe yang muncul dalam cerita. Yang 

kudua, karakter menunjuk pada bagian percampuran dari berbagai kepentingan 

keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Dalam 

sebagaian besar cerita dapat ditemukan satu tokoh utama yang berkeinginan 

dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita (Stanton, 2007:33) 

Watak adalah kualitas tokoh yang meliputi kualitas nalar dan jiwa yang 

membedakannya dengan tokoh cerita yang lain (Panuti-Sudjiman, 1986:80; 

1991:23). Watak itulah yang menggerakkan tokoh untuk melakukan perbuatan 

tertentu sehingga cerita menjadi hidup. Penyajian watak, penciptaan citra, atau 

pelukisan gambar tentang seorang yang ditampilkan sebagai tokoh cerita disebut 

penokohan (Jones, 1968:33; Paniti-Sudjiman, 1986:53;1991:23 dalam Sugihastuti, 

2002:50) 

Kehadiran strukturalisme memiliki banyak konsep yang berbeda-beda, 

terlebih strukturalisme juga digunakan untuk melengkapi penelitian sastra secara 

historis. Teori struktural yang digunakan oleh Robert Stanton membagi unsur 

intrinsik fiksi menjadi fakta cerita dan saran cerita. Dalam pengkajiannya terdapat 

unsur internal teks dalam strukturalisme seperti tema, tokoh dan penokohan, plot, 

setting, sudut pandang, gaya bahasa. Karakter, latar, alur merupakan fakta suatu 

cerita, elemen berfungsi sebagai catatan imajinatif kejadian dari sebuah cerita. 

Apabila dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan struktur fakual 

atau tingkatan faktual cerita. Struktur faktual merupakan salah satu aspek cerita, 
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struktural faktual adalah cerita yang disorot dari suatu sudut pandang (Stanton, 

2007:22). Fakta cerita sebagai berikut: 

Tokoh atau karakter, tokoh biasanya dipakai dalam dua konteks pertama 

karakter yang merajuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks 

kedua karakter merujuk pada berbagai percampuran dari berbagai kepentingan 

keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Dalam 

sebagian besar cerita dapat ditemukan satu tokoh utama yaitu tokoh yang 

berkaitan dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita (Stanton, 

2007:33). 

Alasan seorang tokoh untuk bertindak sebagaimana yang dilakukan 

dinamakan motivasi. Motivasi dasar dari suatu karakter dengan kata lain karakter 

melalui seluruh cerita secara spesifik atas reaksi spontan yang mungkin juga tidak 

didasari yang ditunjukan oleh adegan atau dialog tertentu (Stanton, 2007:33) 

Kesan pertama pada sebuah karaktercenderung timpang, pembaca yang 

telah lama mengkaji karakter yang terbuka akan memiliki petunjuk baru untuk 

memperkaya pandangannya terhadap suatu karakter. Hingga dapat ditentukan 

kesimpulan yang telah diamati beberapa waktu lalu maka seseorang akan paham 

tentang hal yang telah diamati. 

Dapat dilakukan tafsirkan melalui karakter, dan nama biasanya jelas terasa 

seperti karakter yang dapat mengarahkan kepada sifat dari karakter sesuai dengan 

nama jahat ataupun sesuai dengan karakter baik yang bersangkutan. Biasanya 

karakter tersebut diantaranya ialah memiliki semangat dan menarik perhatian 
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orang baik, optimis, antusias, sukarelawan, cemerlang, jujur, riang, ramah, ikhlas, 

sabar, mandiri, bersahaja, tolong menolong, dan lain sebagainya. 

Sebuah hubungan adalah keharmonisan dan keakraban biasanya 

ditunjukkan pada karakter yang menyenangkan dengan sesamanya. Adapun 

perilaku melankolis yang dilakukan untuk selalu berkorban demi orang lain, 

menjadi penggerak dan dapat berfikir dengan berbagai sudut pandang (Stanton, 

2007:57) 

Stanton berbicara mengenai tokoh yang biasanya dipakai dalam dua 

konteks pertama karakter yang merujuk pada individu-individu yang muncul 

dalam cerita. Individu-individu yang muncul dalam cerita sangat berkaitan satu 

dengan yang lainnya (Stanton, 2007:33) 

Selanjutnya, karakter merujuk pada berbagai percampuran dari berbagai 

kepentingan keinginan, dari keinginan tersebut berupa obsesi tokoh yang 

tergambar dalam novel sehingga dapat diketahui emosi yang terlihat. Prinsip 

moral dari individu-individu juga muncul dalam pembentukan satu tokoh utama 

yaitu tokoh yang berkaitan dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam 

cerita. Tokoh pendukung juga berkaitan dengan salah satu atau lebih dari 

peristiwa (Stanton, 2007:34). 

penggunaan teori struktural Robert Stanton diharapkan dapat 

mengidentifikasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang ada. 

mengukuhkan pendapat secara terbuka dan memperkaya pandangan pada sebuah 

karakter. Kedua, melakukan penafsiran karakter melalui tokoh dan penokohan 
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dengan demikian dapat diketahui makna tokoh utama dalam novel Inteligensi 

Embun Pagi.. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Penelitian terhadap novel Inteligensi Embun Pagi menggunakan metode 

deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang 

kemudian disusul dengan analisis (Ratna, 2004:53). Objek material penelitian ini 

adalah novel Inteligensi Embun Pagi. Novel tersebut menjadi data utama dalam 

penelitian ini. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ratna (2010:47) yang 

menjelaskan bahwa dalam penelitian sastra, sumber data adalah karya sastra itu 

sendiri. Penelitian ini memanfaatkan teori strukturalisme dan dalam pemahaman 

data. Langkah-langkah penelitian sebagai berikut : 

1. Tahap Penentuan dan Pemahaman Objek Penelitian 

Objek penelitian penulis adalah novel berjudul Inteligensi Embun Pagi 

karya Dewi Lestari cetakan pertama diterbitkan oleh Bentang Pustaka 

Yogyakarta, dengan tebal 710 halaman. Mempunyai sampul berwarna putih 

dengan terdapatsimbolpada bagian tengahnya. Setelah memahami novel tersebut, 

seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu struktur penokohan 

serta relasi antartokoh. 
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2. Pengumpulan dan Pemahaman Data 

Tahap pembacaan, pemahaman dan pemilihan objek utama dilselesaikan. 

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data-data penelitian berupa kutipan 

kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung yang berhubungan dengan teori 

strukturalisme yang menekankan pada aspek tokoh penokohan serta relasi 

antartokoh. Tulisan-tulisan mengenai novel tersebut dan mengenai tokoh 

penokohan serta relasi antartokoh dalam sastra baik berupa artikel maupun 

penelitian ilmiah yang di temukan dari internet, ruang baca Fakultas Ilmu Budaya, 

maupun Perpustakaan Universitas Airlangga. Pada tahap ini juga memanfaatkan 

teori strukturalisme Robert Stanton yang digunakan dalam penelitian. 

3. Tahap Analisis dan Pemaknaan 

Upaya yang dilakukan untuk menganalisis data oleh peneliti dalam skripsi 

ini adalah melalui menyiapkan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat 

dikelolah dan menentukan hal-hal yang penting untuk disampaikan dalam hasil 

penelitian. Data-data tersebut didapatkan melalui proses pembacaan secara 

intensif dan teliti. 

Analisis pertama, adalah mengidentifikasi kecenderungan atas relasi kuasa 

melalui karakteristik peran dalam masing-masing tokoh yang ada dalam novel 

Inteligensi Embun Pagi karya Dee Lestari. Oleh karena itu, dalam analisis 

pertama akan melakukan analisis tokoh-tokoh dan peristiwa yang dijadikan satu 

melalui analisis tokoh, penokohan serta relasi antartokoh. 
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Kemudian analisis kedua, setelah data analisis tersusun maka dapatlah 

melakukan pencarian makna. Untuk mendapatkan hasil yang lebih jauh dalam 

konteks masyarakat Indonesia saat ini, hasil penelitian akan dibandingkan dalam 

kondisi sosial saat ini. Melalui kedua tahap tersebut pada akhirnya diperoleh 

adanya aktivitas mengenai tokoh utama dalam novel Inteligensi Embun Pagi. 

Berdasarkan tahap yang di jelaskan tersebut, penelitian ini terdiri dari langkah-

langkah sebagai berikut: 

 melakukan pembacaan terhadap novel Inteligensi Embun Pagi karya Dee 

Lestari. Dalam proses pembacaan tersebut terdapat beberapa tokoh yang 

mempunyai hubungan dengan tokoh utama, tokoh utama disini tidak 

hanya dimiliki oleh satu tokoh saja melainkan terdapat lima tokoh utama. 

Tokoh-tokoh yang mempunyai hubungan dengan kelima tokoh utama 

tersebut akan terlihat dan dapat diketahui melalui tokoh-tokoh yang 

mempunyai peran penting dalam kehidupan tokoh utama. Kemudian 

dijadikan sebagai objek penelitian dengan tahap-tahap sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat di dalam novel Inteligensi 

Embun Pagi yang mengarah pada aktivitas tokoh utama yaitu Alfa, 

Gio, Bodhi, Elektra, dan Zarah 

b. Menguasai dan mendalami data dari berbagai sumber baik data primer 

(novel IEP karya Dewi Lestari) maupun data yang sekunder (artikel-

artikel yang terkait) tentang hal yang akan dibahas. 
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c. Mengidentifikasi dan mengungkap makna hubungan antartokoh yang 

terjadi pada novel Inteligensi Embun Pagi, sehingga dapat mengetahui 

dengan jelas makna hubungan antartokoh dalam novel tersebut. 

d. Memberi simpulan terkait penelitian yang telah dilakukan. 

 

1.8 Sistematika Penyajian 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, 

metode penelitian, dan sistematika penyajian. 

Bab II merupakan bagian pengidentifikasian karakteristik tokoh-tokoh 

yang ada pada novel tersebut. Pada bab kedua ini akan digambarkan tentang 

karakter dari masing-masing tokoh serta hubungan antartokoh melalui struktur 

yang telah diperoleh dari teori Robert Stanton yang ada pada karakter tokoh 

utama. 

Bab III merupakan pembahasan mengenai analisis hasil identifikasi makna 

hubungan antartokoh utama yang mencari jawaban atas jati diri masing-masing 

dan menjalankan misi yang harus mereka jalani 

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Daftar Pustaka 
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