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ABSTRAK 

Penelitian berjudul “Struktur dan Makna Novel A Copy Of My Mind Karya 

Dewi Kharisma Michellia” ini bertujuan untuk menganalisis struktur novel dan 

mengungkapkan makna berdasarkan analisis struktur novel. Tinjauan struktural 

digunakan untuk mengungkapkan unsur intrinsik dalam novel meliputi sudut 

pandang, alur, latar, tokoh, dan tema. Kemudian berdasarkan analisis antar unsur 

diketahui makna yang terkandung dalam novel A Copy Of My Mind. 

Penelitian ini memanfaatkan teori struktural Robert Stanton, dapat diketahui 

secara detail struktur yang membangun novel, yaitu sudut pandang, alur, latar, tokoh, 

dan tema. Hasil identifikasi atas telaah struktur pada tahap pertama ini dimanfaatkan 

untuk mempermudah analisis pada tahap kedua yaitu pengungkapan makna 

berdasarkan struktur teks. 

Dari analisis struktural novel A Copy Of My Mind dapat diketahui maknanya 

yakni peristiwa yang di hadirkan dalam novel merupakan kritikan atas realitas yang 

terjadi di Indonesia, tokoh-tokoh dalam novel yang merupakan kaum urban level 

bawah dalam berjuang di kerasnya kehidupan ibukota, dan penggambaran 

masyarakat akan realitas yang terjadi di Indonesia. Realitas kehidupan sosial yang 

tercermin dalam novel meliputi kemiskinan, maraknya budaya suap dan korupsi, 

kriminalitas dari tingkat tinggi hingga tingkatan rendah yang selama ini menjadi 

problematika bangsa Indonesia. Dari hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa novel 

A Copy Of My Mind berisi kritik sosial, menggambarkan kaum urban yang terjadi di 

masyarakat yang diwakili oleh tokoh Sari dan tokoh Alek, dan kondisi masyarakat 

dalam novel. Relasi antara judul dengan keseluruhan isi dalam novel ini adalah A 

Copy Of My Mind memiliki makna bahwa setiap kejadian yang di alami oleh tokoh 

utama dalam novel ini adalah salinan dari pikiran tokoh terhadap perspektif dalam 

memandang kehidupan yang terjadi. “my” dari a copy of my mind di sini mengacu 

pada tokoh utama dalam novel ini, yaitu tokoh Sari dan Alek. A Copy Of My Mind 

merupakan salinan dari pemikiran tokoh Sari dan tokoh Alek terhadap kondisi 

ibukota dan manusia di dalamnya pada tahun-tahun ketika karya tersebut diterbitkan.  
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