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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Karya sastra hadir sebagai sebuah teks yang mampu dibaca bukan 

hanya oleh pengarang, tetapi juga bagi pembaca. Penafsiran yang dilakukan 

oleh pembaca terhadap karya sastra menghasilkan makna. Meskipun 

pengarang sebenarnya sudah menyampaikan makna dalam sebuah karya 

sastra, tetapi pemaknaan sebuah karya akan berhenti tanpa kehadiran 

seorang pembaca.  

Fiksi merupakan hasil dialog kontemplasi dan reaksi pengarang 

terhadap lingkungan dan kehidupan. Salah satu karya fiksi adalah novel. 

Sebagai karya fiksi, novel menawarkan sebuah dunia berisi model 

kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif yang dibangun melalui 

berbagai unsur intrinsiknya seperti peritiwa, plot, tokoh, latar, sudut 

pandang, dan lainnya yang semuanya tentu saja bersifat imajinatif 

(Nurgiyantoro, 2005: 4).  

Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie merupakan salah satu penulis 

novel dalam sastra indonesia yang telah menjuarai Sayembara Novel Dewan 

Kesenian Jakarta yaitu pada tahun 2014 dan 2016. Ziggy 

Zezsyazeoviennazabrizkie konsisten menghadirkan dan mengeksplorasi 

keterlibatan tokoh anak dalam cerita pada beberapa novelnya, yaitu Di tanah 
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lada dan Semua Ikan di Langit. Pada novel Jakarta Sebelum Pagi, Ziggy 

memiliki gaya yang berbeda dengan dua novel sebelumnya. Disini 

kehadiran tokoh anak akan lebih sulit dikenali bahkan sulit untuk disadari 

oleh para pembaca awan. Hal tersebut dikarenakan novel ini lebih 

menonjolkan romantisme anatara dua tokoh utama  yaitu Abel dan Emina.  

Objek penelitian kali ini merupakan salah satu karya Ziggy 

Zezsyazeoviennazabrizkie yaitu novel Jakarta Sebelum Pagi yang terbit 

pada tahun 2017. Novel tersebut merupakan novel yang fokus mengisahkan 

tiga tokoh utama yaitu Emina, Abel, dan Suki. Tokoh Emina merupakan 

seorang gadis 25 tahun yang ceria, yang tidak bisa menahan diri untuk 

berkomentar tentang banyal hal. Apapun yang dia pikirkan diungkapnya 

dengan gamblang. Dan menurut saya kepribadian emina yang seperti itulah 

yang mewakili novel Jakarta Sebelum Pagi secara keseluruhan gamblang, 

lantang, berani, namun masuk ke dalam hati dan menempatkan diri di sana 

sesukanya. Tokoh Suki merupakan gadis kecil 12 tahun keturunan Arab-

Jepang yang tergila-gila dengan upacara minum teh. Dan juga tokoh Abel 

yang merupakan anak laki-laki 24 tahun korban perang saudara Aljazair 

yang menderita phobia suara dan sentuhan. Novel yang bercerita tentang 

keterlibatan tokoh utama dalam mencari tau identitas pengirim surat yang 

misterius.   

Terlepas dari uraian tentang novel JSP di atas, ada beberapa hal yang 

mendorong peneliti untuk mengangkat novel JSP sebagai objek penelitian. 

Alasan-alasan tersebut diambil dari segi struktural, novel ini lewat tokoh-

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRUKTUR DAN MAKNA... IKKA PERMATASARI



3 
 

 

tokohnya berusaha menggambarkan bagaimana hiruk pikuk kota Jakarta 

sebagai latar tempat novel ini. Disampaikan dengan cara santai, secara 

komedi dan humoris yang disesuaikan dengan karater Emina sebagai 

pembawa cerita. Namun hal ini terjadi bukan karena novel ini merupakan 

novel dengan konflik ringan dan mudah dipahami, tetapi hal itu terjadi 

karena sebagai karya sastra novel JSP ini dapat membuat para pembaca 

tertawa dan santai ditengah cerita yang sebenarnya memiliki konflik serius. 

Untuk meneliti novel ini, peneliti menggunakan teori struktural 

Robert Stanton. Stanton membedakan unsur pembangun sebuah novel ke 

dalam tiga bagian yaitu fakta cerita, sarana sastra, dan tema. Fakta cerita 

meliputi alur, latar, karakter dan tema. Sarana sastra meliputi judul, sudut 

pandang, gaya dan tone, simbolisme, dan ironi. Adapun dipilihnya teori 

Stanton karena secara praktis teori tersebut cukup sederhana dibandingkan 

teori struktural lainnya. Penelitian novel JSP dengan pendekatan struktural 

belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Oleh karena itu peneliti akan 

menggunakan pendekatan strukturalisme dengan perspektif struktural  

Robert Stanton.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini, sebagai berikut :  
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1. Bagaimanakah struktur novel Jakarta sebelum pagi karya 

Ziggy 

Zezsyazeoviennazabrizkie?  

2. Bagaimanakah makna novel Jakarta Sebelum Pagi karya 

Ziggy Zesyazeoviennazabrizkie? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui : 

1. Menemukan struktur novel Jakarta sebelum pagi karya 

Ziggy 

Zezsyazeoviennazabrizkie.  

2. Menemukan makna novel Jakarta Sebelum Pagi karya 

Ziggy Zesyazeoviennazabrizkie.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan seharusnya memiliki tujuan yang jelas 

dan manfaat yang luas. Sebagai sebuah hasil dari sebuah usaha maka 

penelitian ini perlu dijabarkan dari segi manfaat. Manfaat tersebut dapat 

berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.  

Keduanya harus saling mengisis demi keberlangsungan kondisi 

intelektual masyarakat. Manfaat dari penelitian ini tidak berhenti pada 
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fungsinya sebagai dokumen kepustakaan. Lebih dari itu, manfaat penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Melalui hasil dari penelitian ini, diharapkan lahir 

penelitian baru sebagai tawaran kepada dunia akademis 

maupun kritik sastra indonesia terkait analisis novel secara 

strukturalisme. Sampai penelitian ini hadir, penelitian lain 

yang menitik beratkan kepada struktur cerita telah banyak 

dilakukan.  

Penelitian strukturalisme dengan pendekatan objektif 

menitik beratkan pada karya itu sendiri, khususnya unsur 

intrinsik sebagai unsur pembangun karya sastra. Oleh karena 

itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan 

pertimbangan untuk penelitian-penelitian yang sejenis. 

Sekaligus dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi 

peneliti-peneliti yang mengambil objek dan sumber data 

yang sama.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat penikmat atau pembaca secara umum mengenai 

unsur dalam sebuah karya sastra melalui tinjauan struktural. 

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi 
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peneliti lainnya yang berminat meneliti sastra dengan 

menggunakan tinjauan struktural.  

 

1.5. Landasan Teori 

Pengertian struktur pada pokoknya berarti, bahwa sebuah karya atau 

peristiwa di dalam masyarakat menjadi suatu keseluruhan karena relasi 

timbal balik antara bagian-bagiannya dan anatar bagian keseluruhan. 

Hubungan itu tidak hanya bersifat positif, seperti kemiripan dan 

keselarasan, melainkan juga negatif, seperti pertentangan dan konflik 

(Luxemburg, 1989:38).  

Menurut Abrams (Nurgiyanto, 1995:36-37), strukturalisme 

dipandang sebagai salah satu pendekatan atau penelitian kesusastraan yang 

menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya. Namun, 

strukturalisme pada dasarnya juga dapat dipandang sebagai cara berpikir 

tentang dunia kesusastraan yang lebih merupakan susunan hubungan 

daripada susunan benda. Dengan, demikian, menurut Hawk (Nurgiyanto, 

1995:37), kodrat setiap unsur dalam bagian sistem hubungannya dengan 

unsur-unsur lain yang terkandung didalamnya.  

Analisis struktural karya sastra dalam hal fiksi, dapat dilakukan 

dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan 

hubungan antar unsur intrinsik fiksi yang bersangkutan. Tahapan pertama 

yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan, misalnya bagaimana keadaan 
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peristiwa-peristiwa, alur, karakter, latar, sudut pandang, dan lainnya. 

Kemudian dicoba jelaskan bagaimana fungsi masing-masing unsur itu 

dalam menunjang makna keseluruhannya, dan bagaimana hubungan 

antarunsur itu. Sehingga secara bersama membentuk sebuah totalitas 

kemaknaan yang padu. Analisis struktural bertujuan untuk memaparkan 

secara gamblang keterkaitan semua asspek karya sastra yang bersam-sama 

menghasilkan makna menyeluruh (Teeuw, 1984: 135).  

Teori struktural memandang teks sastra sebagai satu struktur dan 

antarunsurnya merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri dari unsur-unsur 

yang salingterkait, yang membangun satu kesatuan yang lengkap. Robert 

Stanton dalam buku Teori Fiksi Robert Stanton terjemahan Sugihastuti dan 

Rossi Abi Al Irsyad (2007: 22-47) membedakan unsur pembangun sebuah 

novel menjadi tiga bagian, yaitu 

1.5.1. Fakta Cerita  

Fakta dalam sebuah cerita terdiri dari alur, karakter, 

latar, dan tema. Gabungan unsur ini sangat menonjol dan 

terdapat diseluruh bagian cerita. Elemen-elemn ini berfungsi 

sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika 

dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan 

struktur faktual atau tingkatan faktual cerita (Stanton, 2007: 

22).  
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a. Alur  

Secara umum, alur merupakan rangkaian 

peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur 

biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang 

terhubung secara kausal saja. Peristiwa kausal 

merupakan peristiwa yang menyebabkan atau yang 

menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain yang 

tidak dapat diabaikan karena aku berpengaruh pada 

keseluruhan karya (Stanton, 2007: 26).  

Alur merupakan tulang punggung sebuah 

cerita. Berbeda dengan elemen-elemen lainnya, alur 

dapat membuktikan dirinya sendiri meskipun jarang 

diulas panjang lebar dalam sebuah analisis. 

(Nurgiyantoro, 1995: 153-154) Alur terbagi menjadi 

dua yaitu kronologis dan tak kronologis. Alur 

kronologis disebut dengan alur maju, sedangkan alur 

tak kronologis disebut dengan alur mundur, dimulai 

dari akhir cerita kemudian bergerak menuju awal 

cerita.  

Hubungan alur cerita pada karya sastra fiksi, 

dihubungkan secara sebab akibat yaitu peristiwa-

peristiwa yang secara langsung merupakan sebab 
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akibat dari peristiwa-peristiwa lain jika dihilangkan 

akan merusak jalan cerita. Peristiwa-peristiwa ini 

tidak hanya melibatkan kejadian fisik, seperti 

percakapan, tetapi juga melibatkan perubahan sikap, 

pandangan hidup, keputusan dan segala sesuatu yang 

dapat mengubah jalannya cerita.  

Dalam alur terdapat dua unsur penting, yaitu 

konflik dan klimaks. Konflik-konflik yang muncul 

dalam cerita mengarah pada klimaks. Klimaks terjadi 

pada saat konflik telah mencapai intensitas tertinggi 

dan pada saat utu merupakan sesuatu yang tidak 

dapat dihindari kejadiannya. Klimaks sangat 

menentukan perkembangan alur. Klimaks 

merupakan pertemuan antara dua kekuatan yang 

dipertemtangkan dan menentukan bagaiamana 

konflik diselesaikan.  

b. Karakter  

Karakter dapat berarti pelaku cerita dan 

berarti perwatakan. Antara seorang tokoh dengan 

perwatakan yang dimilikinya, memang merupakan 

suatu kepaduan yang utuh. Dalam pembicaraan 

sebuah fiksi, sering dipergunakan istilah-istilah 
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seperti tokoh dan penokohan, watak, dan perwatakan 

atau karakter dan karakterisasi secara bergantian 

dengan menunjuk pengertian yang hampir sama. 

Istilah-istilah tersebut sebenarnya menyarankan pada 

pengertian yang sama. Istilah tokoh berarti pelaku 

cerita. Istilah watak berarti sifat dan sikap para tokoh.  

c. Latar  

Latar adalah lingkungan yang meliputi 

sebuah peristiwa dalam ceirta, semesta yang 

berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang 

berlangsung. Latar juga berwujud waktu-waktu 

tertentu. Hari, bulan dan tahun, cuaca, atau satu 

episode sejarah. Biasanya latar diketengahkan lewat 

baris-baris kalimat deskriptif (Stanton, 2007: 35).  

Unsur latar dapat dibedakan ke dalam tiga 

unsur pokok, yaitu latar tempat, latar waktu, latar 

sosial. Ketiganya menawarkan permasalahan yang 

berbda dan dapat dibicarakan secara sendiri, namun 

pada kenyataannya saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya 

(Nurgiyantoro, 1995: 229)  

1. Latar Tempat 
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Latar tempat mengacu pada tempat yang 

terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam 

sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang digunakan 

dapat berupa tempat-tempat dengan nama, 

inisial, atau lokasi tertentu tanpa menyebut 

dengan jelas namanya (Nurgiyantoro, 1995: 

229).  

2. Latar Waktu 

Latar waktu berhubungan dengan 

masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa 

yang diceritakan dalam karya fiksi. Gennete 

(Nurgiyantoro, 1995: 231) menyatakan bahwa 

masalah waktu dalam karya naratif dapat 

bermakna ganda. Disatu pihak menyarankan 

pada waktu penceritaan, waktu penulisan cerita, 

dan dipihak lain menyarankan pada waktu dan 

urutan waktu yang terjadi dan dikisahkan dalam 

cerita. Kejelasan waktu yang diceritakan amatlah 

penting dilihat dari segi waktu penceritaannya. 

Latar waktu harus dikaitkan dengan latar tempat 

dan latar sosial. Sebab, pada kenyataannya 

memang saling berkaitan. Keadaan suatu yang 

diceritakan mau tidak mau harus mengacu pada 
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waktu tertentu karena tempat itu akan berubah 

sejalan dengan perubahan waktu (Nurgiyantoro, 

1995: 233).  

3. Latar Sosial 

Latar sosial merupakan latar yang 

menyarankan pada hal-hal yang berhubungan 

dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di 

suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. 

Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencapai 

berbagai masalah dalam lingkup yang kompleks. 

Ia dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, 

tradisi keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir 

dan bersikap, dan lainnya.   

d. Tema 

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar 

dengan “makna” dalam pengalaman manusia, 

sesuatuyang menjadikan suatu pengalaman begitu 

diingat. Tema dapat membuat cerita jadi lebih fokus, 

menyatu, mengerucut, dan berdampak. Bagian awal 

dan akhir akan menjadi pas, sesuai dan memuaskan 

berkat keberadaan tema (Stanton, 2007: 36-37) 
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(Stanton, 2007: 44-45) Tema hendaknya 

memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :  

1. Interpretasi yang baik hendaknya selalu 

mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah 

cerita. Kriteria ini adalah yang paling penting.  

2. Interpretasi yang baik hendaknya tidak terpengaruh oelh 

berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi.  

3. Interpretasi yang baik hendaknya tidak sepenuhnya tidak 

bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas 

diutarakan.  

4. Interpretasi yang dihasikan hendaknya diujarkan secara 

jelas oelh cerita bersangkutan.  

 

1.5.2. Sarana Sastra  

Sarana sastra dapat diartikan sebagai metode 

memilih dan menyusun detail cerita agar tercapai pola-pola 

yang bermakna. Metode semacam ini perlu karena engannya 

pembaca dapat melihat berbagai fakta melalui kacamata 

pengarang, memahami apa maksud fakta-fakta tersebut 

sehingga pengalaman pun dapat dibagi (Stanton, 2007: 46-

47).  
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a. Judul  

Untuk memahami makna novel, dapat dilakukan 

meneliti judul novel tersenut. Hal ini disebabkan sebuah 

judul dapat dikaitkan dengan karya sastra secara 

kesekuruhan. Meskipun peneliti atau pembaca harus hati-

hati pada detail-detail yang dianggap tidak penting 

(Stanton, 2007: 5)  

b. Sudut Pandang  

Stanton membagi sudut pandang menjadi empat 

tipe utama. Pertama persona pertama sebagai tokoh utama 

yakni tokoh utama mengisahkan cerita dalam kata-

katanya sendiri. tanton membagi sudut pandang menjadi 

empat tipe utama. Lalu yang kedua, persona pertama 

sebagai tokoh bawahan yakni tokoh bawahan 

mengisahkan ceritanya. Ketiga, persona ketiga sebagai 

pencerita terbatas yakni pengarang mengacu semua tokoh 

dalam bentuk orang ketiga (ia atau mereka) tetapi hanya 

menceritakan apa yang dilihat, didengar atau dipikirkan 

oleh seorang tokoh. Keempat, persona ketiga sebagai 

pencerita yang serba tahu yakni pengarang mengacu 

setiap tokoh dalam bentuk orang ketiga (ia dan mereka) 

dan menceritakan apa yang didengar, dilihat atau 
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dipikirkan oleh beberapa tokoh seakan-akan 

menceritakan peristiwa tanpa kehadiran tokoh (Stanton, 

2007:53-54).  

c. Gaya dan tone 

Dalam sastra, gaya adalah cara pengarang dalam 

menggunakan bahasa. Meski dua orang pengarang 

memakai alur, karakter dan latar yang sama, hasil tulisan 

keduanya bisa sangat berbeda. Perbedaan tersebut secara 

umum terletak pada bahasa dan penyebar dalam berbagai 

aspek seperti kerumitan, ritme, panjang-pendek kalimat, 

detail, humor, kekonkretan, dan banyaknya imaji dan 

metafora. Campuran dari berbagai aspek di atas (dengan 

kadar tertentu) akan menghasilkan gaya (Stanton, 

2007:61).  

Satu elemen yang amat terkait dengan gaya adalah 

tone. Tone merupakan sikap emosional pengarang yang 

ditampilkan dalam cerita. Tone bisa menampak dalam 

berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, 

misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh perasaan 

(Stanton, 2007:63).  

Pada porsi tertentu tone dimunculkan oelh fakta-

fakta akan tetapi yang terpenting adalah pilihan detail 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRUKTUR DAN MAKNA... IKKA PERMATASARI



16 
 

 

pengarang ketika menyodorkan fakta-fakta itu dan tentu 

saja gaya pengarang itu sendiri.  

d. Simbolisme  

Siimbol merupakan wujud detail-detail konkret 

dan faktual yang dapat mewujudkan gagasan dan emosi 

agar tampak nyata. Dalam fiksi, simbolisme dapat 

memunculkan tiga efek yang masing-masing bergantung 

pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. 

Pertama, sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian 

penting dalam cerita dapat menunjukkan makna peristiwa 

tersebut. Dua, satu simbol yang ditampilkan berulang-

ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan 

dalam semesta cerita. Tiga, sebuah simbol yang muncul 

pada konteks yang berbeda-beda dapat membantu kita 

menemukan tema (Stanton, terjemahan Sugihastuti, 

2007:65)  

e. Ironi  

Ironi merupakan cara untuk menunjukkan bahwa 

sesuatu itu berlawanan dengan apa yang telah diduga 

sebelumnya. Ironi dapat ditemukan dalam hampir semua 

cerita terutama yang dikatagorikan ‘bagus’. Ironi dapat 

memperkaya cerita seperti menjadikannya menarik, 
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menghadirkan efek-efek tertentu, humor atau pathos, 

memperdalam karakter, merekatkan struktur alur, 

menggambarkan sikap pengarang, dan menguatkan tema 

(Stanton, terjemahan Sugihastuti, 2007:71).  

Ada dua jenis ironi yang dikenal luas dalam dunia 

fiksi yaitu ‘ironi dramatis’ dan ‘tone ironis’. ‘Ironi 

dramatis’ atau ironi alur dan situasi biasanya muncul 

melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, 

antara maksud dan tujuan seorang karakter dengan 

hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang 

sebenarnya terjadi. 

Sedangkan ‘tone ironis’ atau ‘ironi verbal’ 

digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang 

mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan 

(Stanton, terjemahan Sugihastuti, 2007:72). 

 

1.6. Metode dan Teknik Penulisan 

Metode penelitian merupakan cara kerja penelitian sesuai dengan 

cabang-cabang ilmu yang menjadi sasaran objeknya, yang merupakan 

pengetahuan tenntang langkah-langkah sistematis dan logis dalam upaya 

pencarian data yang berkenan dengan masalah -masalah penelitina guna 

diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan kemudian dicari solusinya.  
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Metode penulisan berfungsi untuk menyederhanakan 

masalah, sehingga lebih mudah untuk dipecahkan dan dipahami. 

Sedangkan teknik penulisan merupakan alat atau instrumen 

penelitian yang langsung menyentuh objek (Ratna, 2004: 37).  

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana penelitian 

merupakan instrumen kunci. Metode yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah kualitatif. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Pengumpulan data yaitu data mengenai objek penulisan 

yang dikumpulkan dengan menggunakan penelitian 

kepustakaan.  

 

b. Analisis data yaitu data yang dilakukan dengan 

menganalisis objek yang diteliti berdasarkan unsur-unsur 

yang membangunnya dan masing-masing unsur tersebut 

dianalisis satu persatu. Kemudian melihat hubungan 

antar unsur-unsur tersebut lalu objek dianalisis dari 

unsur-unsur pembangun dengan menganalisis tokoh 

penokohan, latar, alur, konflik, sudut pandang, 

gayabahasa, dan tema.  
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c. Penyajian hasil analisis yaitu menyajikan analisis data 

yang disusun dalam bentuk laporan akhir berupa skripsi 

disajikan secara deskriptif dan kemudian memberikan 

kesimpulan analisis yang telah dilakukan.  

 

1.7. Tinjauan Pustaka 

Sejauh pengamatan peneliti selama proses, belum ada peneliti yang 

membahas tokoh, penokohan dan relasi antar tokoh yang terdapat dalam 

novel JSP. Namun, terdapat satu penelitian mengenai novel JSP karya 

Ziggy, yaitu perilaku tokoh utama pada novel JSP: kajian psikologi sastra 

berdasarkan unsur insting. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

dan memapaparkan insting dan unsurnya pada tokoh utama dalam novel 

Jakarta sebelum Pagi karya Ziggy Z. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan psikologi sastra dengan menggunakan teori aspek insting 

Mcdougall. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik baca dan catat. Penelitian ini menggunakan analisis data 

deskriptif karena melakukan penggambaram secara mendalam mengenai 

data yang berada dalam novel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan 

bahawa tokoh uatama memiliki insting antara lain insting menyelamatkan 

diri, penasaran, mencari makan, berkonstruksi, dan penuntutan. Kelima 

emosi yang ditemukan tersebut juga memiliki tiga unsur yaitu emosi, 

tingkah laku, dan persepsi.  
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1.8. Sistematika Penulisan 

Bentuk penyajian ini dari empat bab, disusun sebagai berikut 

1. Bab I 

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, 

metode penelitian, dan sistematika penyajian.  

2. Bab II 

Merupakan analisis struktur dalam novel Jakarta Sebelum 

Pagi meliputi alur, tokoh, latar, tema, judul, sudut pandang, 

gaya dan tone, simbolisme, dan ironi.  

3. Bab III 

Merupakan analisis makna novel Jakarta Sebelum Pagi 

berdasarkan struktur dalam novel.  

4. Bab IV 

Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari 

rumusan masalah yang dibahas pada bab sebelumnya.   
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