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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji representasi fatherhood dalam novel Ayah karya Andrea 
Hirata. Penelitian ini menarik karena dalam novel Ayah menceritakan hubungan 
ayah-anak dalam dua sudut pandang, yaitu dari sisi ayah dan dari sisi anak, 
sehingga fatherhood yang dibahas lebih kompleks. Penelitian ini menggunakan 
metode analsis wacana Sara Mills dengan batasan dari penelitian hanya 
menganalisis melalui teks dalam novel Ayah karya Andrea Hirata tanpa 
melakukan wawancara kepada penulis maupun kepada pembaca. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat representasi fatherhood pada novel 
Ayah karya Andrea Hirata yang dilihat berdasarkan keterlibatan ayah dalam 
pengasuhan anak, pengaruh ayah pada hasil perkembangan anak serta terjadinya 
transformasi identitas diri pria sebagai ayah. Andrea Hirata, dalam novel Ayah, 
juga memberikan gambaran mengenai involved fatherhood dimana adanya 
perkembangan dalam model pengasuhan ayah.  

Kata kunci: wacana, representasi, fatherhood 

 

PENDAHULAN  

Penelitian ini berfokus pada fatherhood yang direpresentasikan dalam 

novel Ayah karya Andrea Hirata. Analisis penelitian ini menggunakaan metode 

analisis milik Sara Mills yang memperlihatkan pada posisi subjek-objek dalam 

teks serta memperhitungkan posisi pembaca dalam mengidentifikasi dan 

menempatkan dirinya pada teks. Representasi fatherhood dalam novel Ayah 

menjadi menarik karena novel ini menceritakan keterlibat secara langsung seorang 

ayah dalam pengasuhan anak serta terjadinya perubahan identitas pria ketika 

menjadi ayah.  

Menurut Shanock dalam Andayani& Koentjoro (2004) parenthood  dapat 

didefinisikan sebagai suatu peran, atau bahkan karier, karena parenthood dapat 

mempengaruhi identitas diri orang dewasa. Sementara menurut Johansson (2011), 

fatherhood adalah bentuk maskulinitas baru yang melibatkan ayah untuk lebih 
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bertanggung jawab pada hal-hal yang berkaitan dengan mengasuh anak.Diskusi 

mengenai fatherhood dimulai untuk berkonsentrasi pada keterlibatan dan 

kepentingan emosionalnya untuk perkembangan dan fungsi anak yang baik dari 

keseluruhan keluarga (Lamb, 2010). Ayah yang baik sepanjang waktu adalah 

komitmen yang mencerminkan serangkaian keputusan yang berkelanjutan yang 

memiliki komponen perilaku, kognitif, dan afektif, serta konsekuensi 

perkembangan bagi ayah dan anak-anak mereka (Palkovitz, 2002).  

Suwada (2014) dalam disertasinya menegaskan bahwa perlunya 

mengingat dan melihat apa saja karakteristik dan perbedaan dari traditional 

fatherhood) dengan involved fatherhood, terutama, pada pengasuhan anak 

didefinisikan. Traditional fatherhood muncul sekitar masa industrialisasi yang 

membedakan secara jelas dan sederhana peran antara ayah dan ibu, yang 

berdasarkan kegiatan ekonomi, yaitu, laki-laki pada ranah publik sementara 

perempuan pada ranah domestik (Suwada, 2014: 34). Ayah dianggap hanya 

sebagai otoritas moral atau pencari nafkah yang menjadi pendukung utama dalam 

keluarga dan tidak terlibat dalam pengasuhan anak. Dalam makalah ini, 

fatherhood yang peneliti maksud adalah mengenai involved fatherhood, sebagai 

bentuk baru dari makna fatherhood. Dalam Suwada (2014) menyatakan bahwa 

fenomena ini baru terjadi di dalam ilmu sosial dan memiliki lingkup yang sangat 

luas dan masih berlanjut.  

Fenomena kemunculan fatherhood,dengan keterlibatannya pada 

pengasuhan,tidak hanya mengubah model dari fatherhoodtradisionaldan 

merekonstruksi maskulinitas tradisional saja, akan tetapi merupakan sebuah 

refleksi dari harapan perempuan dalam emansipatoris. Ketika motherhood dan 

fatherhood  berada dalam lingkup kesetaraan gender, misalnya, keduanya akan 

didefinisikan ulang sebagai kesamaan antara pria dan wanita, bukan sebaliknya 

(Suwada, 2014).   

Di Indonesia, peran ayah dan keterlibatannya pada anak masih dianggap 

sebatas pencari nafkah dan pelindung utama dalam keluarga. Ayah jarang atau 
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tidak sama sekali dapat turun langsung dalam pengasuhan. Seorang kepala rumah 

tangga laki-laki memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas 

anggota keluarga laki-laki dan perempuan yang menjadi tanggungannya, termasuk 

budak baik laki-laki maupun perempuan (Mosse, 2007:64). Ayah dalam keluarga 

Indonesia juga masuk kedalam budaya patriarki dimana laki-laki, garis keturunan 

ayah, sangat dipentingkan perannya di dalam keluarga (Handayani, 2015) 

Beberapa novel populer Indonesia yang mengangkat tema keluarga, 

terutama hubungan antara ayah-anak seperti, Ayahku (Bukan) Pembohong (2011) 

karya Tere Liye, Ayah Mengapa Aku Berbeda (2011) karya Agnes Davonar, 

Sabtu Bersama Bapak (2014) karya Adhitya Mulya, serta Ayah karya Andrea 

Hirata (2015) masing-masing memuat sosok ayah yang mengayomi keluarga, 

mendidik anak-anaknya dengan mengacu pada nilai dan moral baik. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan fokus pada salah satu novel yang telah disebutkan 

diatas, yaitu Ayah karya Andrea Hirata. Adapun novel Ayah ini dipilih oleh 

peneliti karena berbeda dengan novel populer bertema keluarga lainnya yang 

berfokus pada pewarisan sifat melalui sudut pandang anak. Sementara itu, Andrea 

Hirata dalam novelnya mengambil dua sudut pandang sekaligus yaitu dari sisi 

ayah dan sisi anak, sehingga memunculkan cerita yang lebih kompleks dengan 

banyaknya fenomena-fenomena fatherhood di dalamnya.  

Andrea Hirata menggunakan alur maju mundur dengan sudut pandang 

orang ketiga serba tahu. Menurut Nurgiyantoro, cerita yang menggunakan sudut 

pandang orang ketiga, “dia”, pengarang menjadi narator adalah seseorang yang 

berada di luar cerita dan menampilkan para tokoh cerita dengan menyebut nama 

atau menggunakan kata ganti (Nurgiyantoro, 2002: 256). Sementara  sudut 

pandang orang ketiga serba tahu adalah cerita yang dikisahkan melalui sudut 

pandang pengarang, yang menjadi narator dengan sifat mahatahu, sehingga dapat 

menceritakan apa saja hal-hal yang menyangkut tokoh “dia” di dalam cerita 

tersebut (Nurgiyantoro, 2002). Dengan begitu, Andrea bisa menceritakan dari 

berbagai tempat dan waktu dengan tokoh-tokoh yang berbeda pula yang 
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menyebabkan penggambaran sosok Ayah dan anak berada dibanyak tokoh yang 

terlibat dalam cerita dalam alur waktu yang berbeda pula.  

PEMBAHASAN 

Metode pada analisis wacana Sara Mills mengungkapkan bahwa untuk 

menguraikan suatu wacana diperlukan dua cara yaitu melihat posisi subjek-objek 

dan posisi penulis-pembaca untuk meresepsi teks yang dianalisis. Hal ini penting 

karena fokus metode analisis dari Sara Mills melihat bagaimana posisi-posisi 

aktor ditampilkan dalam teks, apakah ayah dalam novel berada di posisi pencerita 

(subjek) atau ayah berada pada posisi yang diceritakan (objek) dalam memaknai 

peristiwa fatherhood.  

Penempatan posisi subjek-objek tersebut akan berpengaruh pada 

bagaimana makna diperlakukan dalam teks. Hubungan subjek-objek tersebut akan 

menentukan bagaimana pembaca menafsirkan teks  dan kepada siapakah pembaca 

mengidentifikasikan dirinya dalam teks. representasi fatherhood dalam novel 

Ayah karya Andrea Hirata yang akan dibagi kedalam dua sub bab. Sub bab 

pertama membahas mengenai analisis teks melalui posisi subjek-objek pada novel 

Ayah. Dilanjutkan dengan sub bab kedua membahas analisis teks melalui posisi 

penulis dan pembaca.   

 

Analisis Teks: Struktur Posisi Subjek - Objek terhadap Fenomena 

Fatherhood dalam Novel Ayah 

Analisis Sara Mills mengenai posisi subjek dan objek yang melihat siapa 

tokoh ayah yang berada dalam posisi objek dan pemaknaan fatherhood 

digambarkan melalui tokoh lain. Serta, siapa tokoh ayah yang menjadikan dirinya 

sebagai subjek dan memaknai sendiri peristiwa fatherhood di dalam dirinya. 

Perpindahan dua posisi tersebut nantinya akan berdampak pada peneliti, selaku 

pembaca novel Ayah, dalam menafsirkan dan menempatkan dirinya di dalam teks. 
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Fatherhood atau peran ayah pada keterlibatannya dalam mengasuh anak, 

diperlihatkan melalui beberapa tokoh ayah di dalam novel sebagai sosok yang 

telah memenuhi konsep pengasuhan anak menurut Pleck (2010) yaitu, Positive 

Engagement Activities, Warmth and Responsiveness,Control,Indirect Care, dan 

Process Resposibilty. 

Fenomena tersebut di tunjukkan terutama pada tokoh Sabari dalam 

mengasuh anaknya, Amiru, atau bernama panggilan Zorro. Sabari memberikan 

keterlibatanya paling banyak pada bagian positive engagement activities, serta, 

warmth and responsiveness. Sementara kegagalan atau kurangnya keterlibatan 

ayah dalam pengasuhan terllihat pada tokoh Markoni, ayah dari Lena, yang 

menerapkan metode pengasuhan otoriter kepada anak-anaknya. Markoni yang 

mendidik secara keras menyebabkan perlawanan yang dilakukan Lena 

mengakibatkan kurangnya keterlibatan Markoni, terutama, pada warmth and 

responsiveness. 

 Selain keterlibatan ayah dalam pengasuhan, dianalisis juga pengaruhnya 

kepada hasil perkembangan anak, baik dalam perilaku, psikologis maupun 

hubungan sosial. Anak dalam novel yang dianalisis perkembangannya adalah 

Zorro atau Amiru dan Marlena. Dalam bagian ini tokoh Zorro dan tokoh Amiru, 

yang merupakan satu orang, dibahas secara terpisah berdasarkan waktu 

pengasuhan dan ayah yang berbeda. Sementara tokoh Marlena dianalisis terpisah 

dalam perannya sebagai seorang ibu. 

Pada tokoh Zorro, peneliti mengambil masa saat pertama kali Zorro 

dipisahkan dengan Sabari, saat Marlena menikah dengan JonPijareli, dan terakhi, 

saat Marlena bercerai dengan JonPijareli, yang membuat Zorro hidup berpindah-

pindah tempat tinggal. Dalam masa tersebut, nilai-nilai yang diajarkan dan 

diberikan oleh Sabari, pada masa awal kelahiran Zorro, tetap mempengaruhi 

perilaku, pola berfikir serta kehidupan sosial Zorro.  

 Sementara tokoh Amiru diceritakan pada dua bagian terpisah. Pertama, 

saat pertemuan kembalinya Amiru dengan Sabari setelah 8 tahun berpisah. 
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Pengaruh Sabari dalam hal ini lebih terlihat pada pewarisan hobi atau kesamaan 

mereka dala hal berpuisi. Kedua, pengaruh Amirza, ayah tiri dari Amiru pada 

sikap serta perilakunya dalam memahami orang lain dan mencapai keinginan. 

Cerita Amirza dan Amiru dalam novel Ayah hanya berfokus pada satu masalah, 

yaitu, bagaimana cara yang Amiru lakukan untuk mengembalikan radio milik 

ayahnya yang digadaikan demi membayar biaya rumah sakit ibunya.  

Kemudian pengaruh ayah yang terakhir adalah antara Marlena dengan 

ayahnya, Markoni. Dalam bagian ini, analisis pengaruh ayah hanya peneliti 

fokuskan pada dampak metode pola asuh otoriter yang diterapkan Markoni 

semasa Lena tinggal bersamanya. Hasil dari pengasuhan tersebut berpengaruh 

dalam kondisi psikis serta sikap pemberontak Lena yang terlihat pada masa SMA, 

sebelum menikah, setelah menikah dengan Sabari, serta, pasca cerai Lena dengan 

suami-suaminya. Lena memiliki kepribadan yang cepat mengalami stress serta 

kurangnya perasaan puas dalam hidupnya. 

Selain pengaruh ayah terhadap anak, bahasan fatherhood diperluas dengan 

menganalisis juga perubahan identitas yang terjadi pada diri pria ketika menjadi 

seorang ayah. Bahasan ini dianggap sebagai bagian dari hasil peranyang di 

dalamnya turut mempengaruhi seseorang sebagai individu. Analisis yang 

dilakukan berfokus pada tokoh utama, Sabari, berdasarkan pada dalam dua 

fenomena yaitu, Sabari saat pertama kali mengasuh Zorro dan saat Sabari 

kehilangan Zorro. Peneliti menemukan adanya perubahan identitas diri Sabari 

dalam perihal emosionalisme, sensitivitas dan antusiasme dalam pengasuhan 

anak, serta penurunan dalam segi mental akibat rasa kehilangan saat dipisahkan 

secara paksa dari anaknya.  

Analisis Teks: Struktur Posisi Penulis-Pembaca terhadap Fenomena 

Fatherhood dalam Novel Ayah 

Sara Mills dalam Eriyanto menyatakan bahwa teks adalah suatu hasil 

negoisasi anatara penulis dan pembaca (Eriyanto, 2001: 203).  Ada dua hal yang 

perlu dikaji lebih lanjut, pertama, bagaimana pembacaan dominan (dominant 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

SKRIPSI                         REPRESENTASI FATHERHOOD DALAM... ALMIRA HAKIM 
 

reading) atas suatu teks. Apakah teks lebih ditunjukkan untuk pembaca 

perempuan atau laki-laki. Kedua, bagaimana teks itu ditafsirkan oleh pembaca 

yang melihat kepada siapa pembaca cenderung mengidentifikasikan dirinya dalam 

teks (Eriyanto, 2001). Cara analisis Sara Mills yang memperhatikan posisi 

pembaca sejalan dengan sirkuit budaya yang diungkapkan oleh Hall bahwa 

representasi juga berkaitan dengan proses konsumsi dan produksi makna, serta 

identitas dan juga regulasi (Yunitamurti, 2015: III-63). Novel yang termasuk 

sebagai media massa tentunya memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan 

kepada pembacanya, sementara penulis bertugas sebagai pembentuk makna dari 

nilai-nilai yang diyakininya ke dalam novel yang dibuat.   

 Penulis yang memperhitungkan posisi pembaca dilihat juga pada usaha 

penulis dalam melakukan interaksi dengan pembacanya. Mills dalam Eriyanto 

(2001) mengatakan bahwa interaksi tersebut tidak harus berupa penyapaan 

langsung, yang seakan ditujukan langsung pada pembacanya, namun juga bisa 

dalam penyapaan tidak langsung yang dimaknai sendiri oleh pembaca sebagai 

perwujudan kehadirannya pada teks. Andrea Hirata sangat pandai menggunakan 

pemilihan bahasa untuk menggambarkan karakter dan suasana hati tokoh 

(Fatmalinda et al, 2016: 993). Dengan  kekhasan pada diksi, struktur dan 

majasnya, Andrea Hirata menggunakan interaksi baik langsung maupun tidak 

langsung dengan pembacanya melalui percakapan satu arah yang seakan dia 

sedang bercerita dengan seseorang.  

Sementara pada pembacaan dominan (dominant reading), peneliti melihat 

kecenderungan posisi yang ditunjukkan untuk pembaca laki-laki. Di sisi lain, 

peneliti mencoba mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang perempuan yang 

berpotensi menjadi ibu serta membutuhkan partner dalam pengasuhan anak. 

Andayani & Koentjoro (2004) menjelaskan adanya perbedaan sifat maupun 

karakteristik antara perempuan dan laki-laki yang menghasilkan ciri khas tersediri 

dalam menjalin kedekatan dengan anak.  
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Dalam posisi pembaca-penulis, Andrea Hirata mencoba melakukan 

pembentukkan resepsi kepada pembacanya mengenai peranan ayah atau 

fatherhood dalam novel Ayah. Menyesuaikan dengan Gresley (2001) yang 

mengungkapkan jenis-jenis penelitian mengenai fatherhood  umumnya berfokus 

pada pengasuhan anak dan faktor keterlibatan ayah dalam kehidupan anak. Para 

tokoh ayah yang peneliti analisis mengenai representasi fatherhood juga berfokus 

pada kedua hal tersebut, namun dengan karakter pola asuh dan keterlibatannya 

pada kehidupan anak dengan cara yang berbeda-beda.  

Pada keseluruhan cerita, adanya pembentukan sosok ideal seorang ayah 

yang ingin Andrea Hirata ciptakan di dalam novelnya. Akan tetapi, ayah ideal 

tersebut tidak berada dalam satu tokoh ayah saja, melainkan terdapat pada tokoh 

Sabari, secara khusus, serta tokoh-tokoh ayah pendukung lainnya, secara umum. 

Masa depresi pada tokoh Sabari, serta metode pola asuh Markoni yang keras pada 

Marlena, peneliti anggap sebagai kekurangan dari sosok ideal yang ingin penulis 

sampaikan.  

Bab terakhir dalam novel ini diceritakan langsung melalui sudut pandang 

Andrea atau menggunakan sudut pandang orang pertamadengan kata ganti aku. 

Andrea menempatkan dirinya pada posisi subjek atau pencerita dalam 

menceritakan kebersamaan Sabari dan Amiru. Andrea juga bercerita mengenai 

persahabatannya dengan Amiru dan  pendapatnya akan cerita cinta Sabari dan 

Marlena yang telah tiada Terdapat puisi “Biarkan aku mati dalam keharuman 

cintamu” pada batu nisan Sabari dan “Purnama Kedua Belas” pada batu nisan 

Marlena.  

 Kebanyakan novel milik Andrea Hirata, yang diakui sebagai kisah nyata 

dari dirinya, juga sering memasukkan ayahnya pada sosok ayah yang mengayomi 

anaknya. Novel tersebut adalah, tetralogi Laskar Pelangi yang menceritakan 

perjalanan dalm pendidikan formal Andrea Hirata dari Sekolah Dasar di Pulau 

Belitung sampai S2 di Prancis. Serta novel 11 Patriot yang menceritakan sosok 

ayahnya bagi Andrea Hirata, dilihat melalui fenomena sepak bola. Jika melalui 
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novel-novel sebelumnya, cerita yang disampaikan Andrea Hirata adalah melalui 

sudut pandangnya sebagai anak, terhadap ayahnya sendiri. Sementara dalam novel 

Ayah, peneliti maknai bahwa Andrea Hirata memberikan pandangan yang terpisah 

pada dirinya mengenai hubungan tokoh ayah dan tokoh anak. Melainkan, Andrea 

Hirata menggunakan dua sudut pandang sekaligus, sehingga memunculkan cerita 

yang kompleks dengan banyaknya fenomena-fenomena fatherhood di dalamnya.  

KESIMPULAN 

Pada keseluruhan cerita dari novel Ayah karya Andrea Hirata, terlihat 

adanya pemaknaan sosok ideal seorang ayah yang ingin Andrea Hirata bentuk di 

dalam novel. Akan tetapi, adanya batasan realita dalam sosok ayah ideal yang 

diberikan oleh penulis itu sendiri. Hal tersebut dilihat berdasarkan adanya fase 

depresi dari Sabari saat kehilangan Zorro serta penggambaran metode pola asuh 

otoriter pada Markoni yang berujung pada kegagalannya dalam mendidik Lena.  

Selain itu, peneliti melihat bahwa novel Ayah memberikan ruang yang 

lebih besar pada fatherhood dibandingkan dengan motherhood. Terutama pada 

penceritaan dalam pengasuhan anak yang menurut peneliti ayah memilik peranan 

penting dan memegang penuh kendalinya atas anak. Sementara, ibu memiliki 

peran sampingan yang tidak diceritakan secara dalam mengenai keterlibatannya 

pada anak. Sehingga menurut peneliti, novel ini mencoba memunculkan 

pandangan baru pada fatherhood terutama dalam keterlibatannya dengan 

pengasuhan anak, yang selama ini masih dianggap tabu oleh masyarakat 

Indonesia.   
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