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SKRIPSI UNSUR-UNSUR SEMIOTIKA ... HILMAN MA’ARIEF 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Karya sastra merupakan sebuah bentuk hasil dari sebuah usaha dan kreatifitas 

yang pada hakikatnya ialah salah satu media penyalur informasi dengan 

menggunakan bahasa untuk menyampaikan permasalahan dalam kehidupan 

manusia. Didalamnya tentu memiliki unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sastra 

semakin berkembang dengan seiring berjalannya waktu hingga saat ini dan 

mengalami perkembangan dari sastra klasik hingga kini menjadi sastra modern 

dengan ide-ide kreatif penulis. Karya sastra modern dapat berupa drama, prosa, 

dan puisi. Prosa saat ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk misalnya cerita 

rakyat, novel, dan cerpen (cerita pendek).  

Sastra yang terdapat di dalam naskah mengandung beberapa makna tanda-

tanda, termasuk sesuatu lain yang diwakilinya, sebagai tanda-tanda nonverbal 

(Ratna, 2012: 112). Makna-makna tanda itu sendiri sebenarnya bukanlah milik 

dirinya sendiri, melainkan muncul dari sebuah konteks dimana ia dilahirkan dan 

dimana tanda itu berada (Ratna, 2012: 117). Makna sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Fisher merupakan konsep yang tidak berbentuk dan telah 

menarik perhatian para ahli filsafat dan para teoretis ilmu sosial selama kurang 

lebih 2000 tahun yang lalu (1996: 343). 
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Novel merupakan contoh salah satu dari hasil karya sastra. Dalam sebuah 

novel tentu adanya beberapa unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik yang dapat 

berupa alur, tema sebuah cerita, penokohan para tokoh di dalam cerita, dan 

latar/tempat suatu cerita yang secara umum bersifat lebih rinci dan kompleks. 

Beberapa unsur-unsur tersebut yang ada di dalam sebuah novel menjadi sebuah 

modal agar cerita yang dikemas dapat menjadi sebuah karya sastra yang sempurna.  

Sebuah novel merupakan sebuah hasil pemikiran dengan totalitas menyeluruh 

yang bersifat kreatif. Sebagai sebuah totalitas, novel memiliki bagian-bagian, 

unsur-unsur yang saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk 

memahami sebuah karya fiksi novel perlu adanya usaha mengkaji atau memahami 

dengan tujuan agar pembaca dapat mengerti dengan jelas maksud dari unsur 

tersebut.  

Dalam kajian kesusastraan secara umum dikenal dengan adanya istilah 

analisis struktural dan semiotik. Diantaranya ialah menekankan pada fungsi dan 

hubungan internal (intrinsik) yang terdapat dalam sebuah sastra, selain itu juga 

pada pemaknaan karya sastra itu yang dipandangnya sebagai sebuah sistem tanda. 

Dalam kajian semiotika merupakan sebuah usaha dengan cara pendekatan yang 

muncul lebih dari sekali, diantaranya ialah sebagai reaksi atas pendekatan struktral 

yang dianggap memiliki kelemahan (Nurgiyantoro, 2005: 35). 

Dalam kajian semiotik dapat kita ketahui bahwa ada dua bapak semiotik yang 

terkenal yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Pierce. Keduanya 

merupakan tokoh yang ahli dalam bidang semiotik yang menggunakan istilah 

semiologi namun berbeda dalam kajiannya.  
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Semiologi merupakan sebuah ilmu dalam kajian umum tentang 

tanda, “suatu ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di dalam 

masyarakat” (a science that studies the life if signs within society). 

Dengan demikian, menurut Pierce semiotika ialah suatu bagian 

dalam filsafat; sedangkan bagi Saussure semiologi adalah salah 

satu bagian yang berfokus pada disiplin ilmu psikologi sosial 

(Budiman, 2011: 3).  

Dapat dipahami bahwa semiotika adalah ilmu yang menguasai tentang sebuah 

tanda beserta hubungan-hubungannya dalam sebuah sastra dengan meninjau dari 

beberapa komponen untuk mencari makna tanda itu sendiri. Dalam penelitian ini 

penulis akan menggunakan teori semiotika yang dikemukakan oleh Pierce yang 

mencari makna-makna tanda dengan menggunakan pemikiran.  

Tanda adalah “sesuatu yang bagi seseorang berfungsi sebagai wakil dari 

sesuatu yang lain dalam hal atau kapasitas tertentu” (Pierce dalam Umberto, 2009: 

21). Maka dalam hal ini tanda memiliki pengaruh yang cukup penting sebagai 

perwakilan dari sebuah makna tertentu dengan adanya perantara sebuah 

interpretan.  

Unsur-unsur semiotik seringkali terdapat pada novel ataupun cerpen baik di 

Indonesia ataupun di Jepang. Dan juga unsur semiotik mempunyai peran yang 

cukup penting sebagai penyalur informasi dari penulis kepada pembaca. Pada 

penelitian kali ini penulis akan mencari unsur-unsur semiotik dalam simbol 

perang yang terdapat di dalam novel Jepang yaitu Eien no Zero yang diterbitkan 

pada tahun 2013. 

Dalam judul novel Eien no Zero/0 terdapat kata Zero yang memiliki makna 

tersembunyi di dalam cerita. Dapat diketahui bahwa kata ‘Zero’ ataupun ‘0’ 

memiliki arti dalam Bahasa Indonesia yang berarti ‘nol’. Angka ‘0’ merupakan 
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angka paling awal untuk melanjutkan ke angka berikutnya. Namun di dalam cerita 

Eien no Zero tidak membahas mengenai angka ataupun urut-urutan angka. 

Bahkan tidak menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan angka, 

melainkan menceritakan tentang kondisi perang yang sedang dialami oleh Jepang 

khususnya para Unit Pasukan Khusus yang berusaha hingga akhir demi membela 

negara dan melakukan misinya. Jadi dapat kita pahami bahwa ‘nol’ ataupun angka 

‘0’ di dalam judul novel memiliki makna lain untuk memaknai kata ‘Zero’.  

Di dalam cerita ini berlatarbelakang tentang peristiwa perang dunia II yang 

pada saat itu Jepang memiliki peran besar terhadap sekutu salah satunya Amerika 

Serikat. Jepang yang termasuk dalam peperangan laut terdahsyat yang melibatkan 

dua kekuatan saling menyerang yakni di satu pihak dan Jepang di pihak lain. 

Istilah perang Pasifik umumnya dikenal oleh para penulis Eropa, yakni “Pasific 

War” atau “Pasific Teather” dalam literatur Jepang mengenal perang ini dengan 

istilah “Perang Asia Timur Raya” di dalam ungkapan (Williamson Murray, Allan 

R. Millet dalam Takou, 2014).  

Istiah perang tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang memicu 

terjadinya saling menyerang. Diantaranya ialah : 

a) Keinginan Jepang untuk menguasai Asia dan mengeskploitasi harta 

kekayaan alam dari daerah jajahannya. 

b) Konflik Jepang dengan Rusia pada (1904-1905) dengan keinginan 

Rusia yang menginginkan wilayah Asia Timur untuk dibangun 

pelabuhan laut, hal ini dikarenakan wilayah perairan laut Asia Timur 
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memiliki kondisi air laut yang tenang dan tidak pernah mengalami 

kebekuan sepanjang tahun.  

c) Serangan Jepang ke Pearl Harbour pada 7 Desember 1941. Merupakan 

momen paling bersejarah dalam dunia karena pangkalan laut terbesar 

Amerika dapat ditaklukkan oleh Jepang dengan berbagai serangan.  

Serangan atas Pearl Harbour menjadi penanda dimulainya Perang Pasifik 

sebagai bagian dari Perang Dunia II (Axell and Kase dalam Hikmah, 2012). 

Perang menjadi sebuah simbol yang menggambarkan adanya aksi fisik yang 

dilakukan oleh beberapa negara yang bertujuan untuk menunjukkan superioritas 

teknologi dan industri. Selain itu perang memiliki arti permusuhan antar dua 

negara (bangsa, agama, suku, dan sebagainya); pertempuran besar bersenjata 

antara dua pasukan atau lebih (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya).  

Perang Dunia II telah dimulai di Eropa oleh NAZI Jerman pada 10 

Mei 1940. Pada perang tersebut Jerman dan Italia bersama-sama 

menghadapi Inggris, Belanda, dan Perancis serta negara kawasan 

Eropa lainnya. Perang ini merupakan jenis perang yang ruwet jika 

kita hanya berfokus pada dikotomi Barat-Timur, dan Barat-Timur. 

Perang Pasifik mencakup konflik Barat-Timur dan Timur-Timur 

(Himawan, Bantu dan Agus, 2010: 2) 

 

Perang Dunia II merupakan peristiwa bersejarah yang tidak akan pernah 

terlupakan sepanjang masa bagi dunia terutama bagi negara-negara yang perang 

terlibat di dalamnya. Negara Jepang yang termasuk negara yang terlibat di dalam 

perang dunia II tentunya ingat akan peristiwa besar bahwa mereka pernah 

menyerang sekaligus melumpuhkan pangkalan terbesar Amerika Serikat yaitu 

Pearl Harbour pada Desember 1941.  

Armada udara dipimpin oleh Laksamana Madya Chuichi Nagumo 

melaksanakan serangan udara mendadak terhadap Pearl Harbour, 
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Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. 

Pasukan Jepang menghadapi perlawanan yang tidak berarti dan 

menghancurkan pelabuhan tersebut. Amerika Serikat dengan 

segera mengumumkan perang terhadap Jepang (Himawan, Bantu, 

dan Agus, 2010: 10).  

 

Untuk mengingat peristiwa bersejarah itu seorang penulis membungkus sejarah itu 

dengan cerita yang menarik dalam sebuah novel yang berjudul Eien no Zero. 

Novel Eien no Zero merupakan hasil karya dari seorang  yang lahir di Osaka 

pada tahun 1956. Ia bernama Naoki Hyakuta yang pernah menjadi mahasiswa 

Universitas Dōshisha di Osaka namun tidak sampai lulus. Sebagai penulis siaran, 

ia menyusun beberapa program populer seperti “Detective ! Night Scoop” dalam 

channel televisi ‘ABC Terebi’ (ABCテレビ). Lalu pada tahun 2006 ia memulai 

debutnya sebagai penulis dengan menulis sebuah novel “Eien no Zero” yang 

diterbitkan oleh Ota Publishing lalu diterbitkan pada tahun 2008. Dengan 

diterbitkannya novel ini memberikan dampak yang positif karena menjadikan 

dunia membaca yang luar biasa bagi sekolah-sekolah menengah. Termasuk buku-

bukunya yang lain seperti ’Kaze no naka no Maria’ (風の中のマリア)、’Ikari 

wo Ageyo’ (錨を上げよ)、’Purizumu’ (プリズム).  

Naoki Hyakuta telah berhasil menyusun peristiwa-peristiwa bersejarah itu 

menjadi sebuah cerita fiksi yang menarik dengan adanya beberapa unsur di 

dalamnya antara lain humanisme, patriotisme, percintaan dan tentunya yang lebih 

utama ialah unsur perang.  

Dalam novel Eien no Zero bercerita tentang kisah seorang kru pilot dalam 

gabungan angkatan laut yang mendapat jabatan menjadi Sersan Pleton dalam Unit 

Serangan Khusus. Sersan Pleton merupakan seorang senior tamtama yang 
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mengkomando dalam sebuah pleton/grup di dalam militer. Tokoh utama di dalam 

cerita ini menjadi Sersan Pleton memiliki keahlian khusus yang jarang dimiliki 

oleh prajurit-prajurit lainnya yaitu dapat bermanuver dengan baik saat 

menghadapi musuh di udara. Tokoh utama yang menjadi Sersan Pleton dalam 

novel Eien no Zero ialah Miyabe Kyūzō (宮部久蔵). Dengan ketrampilannya 

dalam mengendalikan pesawat hingga mampu terbang tinggi dan menghindari 

serangan musuh, Sersan Pleton Miyabe diangkat menjadi instruktur untuk melatih 

para siswa calon pasukan Unit Serangan Khusus. 

Saat pasukan khusus Jepang berada dalam kondisi terpojok maka tindakan 

yang diambil oleh Mayor di dalam novel ialah memberikan perintah kepada Unit 

Serangan Khusus untuk melakukan taktik gila yaitu dengan melakukan 

pertarungan nol Reisen (零戦). Taktik ini merupakan strategi yang cukup ditakuti 

oleh sekutu karena dalam pertarungan ini para pasukan telah dilatih khusus serta 

hilangnya rasa takut akan kematian saat bertempur. 

Laksamana Madya Onishi Takajiro, Komandan AU Jepang ke-1 

mengemukakan sebuah strategi baru tentang Korps Serangan Khusus Tokubetsu 

Kōgekitai (特別攻撃隊). Tokubetsu Kōgekitai ialah sebuah istilah lazim yang 

digunakan oleh Armada Darat dan Armada Laut Kekaisaran Jepang. Lalu dengan 

seiringnya waktu istilah tersebut disingkat menjadi tokkōtai (特攻隊) atau tokkō 

(特攻)  (Sasaki dalam Hikmah, 2012).  
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Pesawat yang diceritakan dalam novel memiliki nama resmi yaitu Rei-shiki 

Kanjō Sentōki1 (零式艦上戦闘機) atau yang sering disebut Sentōki (戦闘機). 

Pesawat tersebut merupakan salah satu jenis pesawat yang memiliki kelebihan 

khusus dari pesawat lain yaitu dapat bermanuver dengan baik dan jangkauan 

terbang yang cukup tinggi.  

Istilah alternatif Tokkōtai atau Unit Serangan Khusus, sering digunakan untuk 

menghormati sikap ambivalen kaisar terhadap misi bunuh yang dilakukan oleh 

para pilot. Namun, apa yang sebenarnya difikirkan oleh kaisar tentang misi bunuh 

diri tersebut menjadi sebuah pertanyaan yang mengacu pada semangat para pilot 

saat akan melakukan aksinya (Correl, 2015: 57). Correl juga mengemukakan 

bahwa istilah ‘Divine Wind2’ memiliki arti yang sama dengan ‘kamikaze’ atau 

istilah yang digunakan dalam berbagai serangan biasa disebut dengan shinpu 

(2015: 57).  

Dalam diri para pilot tersebut telah tertanam rasa patriotisme yang sangat 

jelas yang terdapat dalam surat wasiat para pasukan Tokkō. Patriotisme adalah 

semangat cinta tanah air; sikap seseorang yang sudi mengorbankan segala-galanya 

untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya; nasionalisme (KBBI, 1989: 654). 

Jiwa Patriot ini merupakan semangat yang amat diperlukan bagi para tentara. 

Bukti bahwa mereka rela memberikan masa mudanya demi negara dan mereka 

juga rela mengorbankan nyawanya demi melakukan yang terbaik untuk negaranya 

dapat dilihat pada potongan kutipan dibawah.  

特攻隊員の遺書を読めば、殉教的精神は明らかだと思います。 

 
1Pesawat Tempur Kapal Induk Tipe 0 
2Angin surga/angin Illahi 
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(百田尚樹、2013: 420) 

Tokkōtaiinno isho wo yomeba, junkyōtekiseishin wa akiraka dato 

omoimasu.  

 

Jika membaca surat wasiat dari para Pasukan Khusus, Menurutku 

semangat berani mati demi ‘membela’ agama pada dirinya cukup 

jelas.  

 

Para Pasukan Khusus saling berjuang hingga akhir demi kemenangan dan 

mendapatkan suatu kehormatan tertinggi atas usahanya hingga mengorbankan 

nyawanya. Dari beberapa pasukan yang telah gugur atau dapat dikatakan berhasil 

dalam melakukan misinya mereka diangkat di  dalam sebuah berita harian/koran 

dengan sebutan ‘Gyokusai’ (玉砕)  yaitu yang artinya ‘Kematian Terhormat’ atas 

loyalitasnya dalam pertarungan nol pada saat pertempuran menghadapi musuh 

seperti pada kalimat berikut.  

都会から田舎に避難することを「玉砕」と言い、退却を「転

進」と言いました。しかし「玉砕」はもっともひどい例だと

思います。そこには死を美しいものに除えようとする意図が

あります。やがて新聞紙上に「一億玉砕」という言葉も躍る

ようになりました。 

(百田尚樹、2013: 395) 

Tokai kara inaka ni hinan suru koto wo ‘gyokusai’ to ii, taikyaku 

wo ‘tenshin’ to iimashita. Shikashi ‘gyokusai’ wa motto hidoi reida 

to omoimasu. Soko ni wa shi wo utsukushii mono ni joe yō to suru 

ito ga arimasu. Yagate shinbunshijō ni ‘ichi oku gyokusai’ to iu 

kotoba mo odoru yōni narimashita. 

 

Evakuasi dari perkotaan ke pedesaan disebut ‘evakuasi’ dan 

mundur menjadi ‘transisi’. Namun menurut saya ‘Kekalahan 

Terhormat’ adalah contoh yang buruk. Mereka berniat untuk 

mengubah menjadi kematian yang indah. Dan akhirnya istilah 

‘Seratus juta Kematian Terhormat’ telah terbit di koran. 

  

Jepang saat di akhir perang mengalami kekalahan besar dengan banyak korban 

jiwa dan kehancuran beberapa kota akibat serangan sekutu. Banyaknya pasukan 

tentara yang gugur membuat Jepang mundur dari perang dunia II. Untuk menutupi 
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kekalahan akibat jatuhnya pasukan tentara hingga jutaan nyawa Jepang mengganti 

istilah-istilah dengan berita ‘Seratus Juta Kematian Terhormat’ untuk para 

pasukan yang telah gugur saat berperang dalam sebuah berita di koran. Mereka 

ingin menutupi keadaan dan kondisi yang memprihatinkan saat itu atas kekalahan 

dengan mengangkat berita korban jiwa yang telah gugur dalam medan perang 

menjadi sebuah kematian yang indah.  

Tokoh utamanya ialah Miyabe Kyūzō. Ia adalah orang yang sangat 

menghargai hidup. Oleh karenanya ia berusaha untuk tetap selamat dan  dapat 

kembali usai berperang. Disamping itu ia memiliki kecakapannya dalam 

mengendarai pesawat saat di udara yang tidak banyak dimiliki oleh rekan-

rekannya. Ia sangat dibenci oleh rekan-rekannya karena keahlian dalam 

bermanuver saat di udara ia gunakan untuk melarikan diri dan menghindar dari 

serangan musuh. Dalam prinsip hidup Miyabe yang terpenting baginya ialah dapat 

kembali dari peperangan, karena baginya setiap orang memiliki keluarga yang ia 

cintai dan pastinya menginginkan untuk dapat kembali melanjutkan hidup 

bersama. Namun hingga akhirnya pada surat perintah dari Kaisar Angkatan Laut 

Jepang Miyabe harus berangkat ke medan perang dan melakukan misinya dengan 

baik.  

Dari beberapa kutipan di atas merupakan beberapa yang dapat berupa ikon, 

indeks, dan simbol yang termasuk dalam unsur-unsur semiotik di dalam perang 

dari isi cerita novel Eien no Zero. Dengan adanya ikon, indeks dan simbol maka 

dapat membantu pembaca untuk lebih mudah memahami dan mengerti makna-

makna sebenarnya yang diselipkan oleh penulis novel. Adanya ikon, indeks dan 
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simbol juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam kajian 

semiotika di dalam karya sastra salah satunya ialah novel. Unsur-unsur semiotik 

berbeda dengan unsur ekstrinsik ataupun intrinsik dikarenakan unsur-unsur 

semiotik merupakan beberapa unsur yang sengaja dibuat oleh penulis untuk 

menyampaikan pesan dan maknanya secara tersirat. Oleh karena itu dalam 

penelitian kali ini akan menemukan ikon, indeks dan simbol dalam perang yang 

terdapat di dalam novel Eien no Zero karya Naoki Hyakuta.  

Peneliti memilih novel ini untuk dijadikan sebagai objek penelitian dengan 

adanya alasan bahwa cerita di dalam novel Eien no Zero ini menceritakan kembali 

tentang sejarah perang dunia dalam pandangan Jepang yang dikemas secara baik 

dan alur cerita yang menarik. Dalam cerita ini Naoki Hyakuta memberikan unsur-

unsur penunjang selain berfokus pada perang yaitu unsur romance, humanisme, 

dan juga patriotisme yang membuat cerita ini semakin menarik untuk dijadikan 

objek penelitian.  

Namun peneliti hanya akan melakukan penelitian yang berfokus pada unsur 

perangnya saja dikarenakan cerita di dalam novel ini lebih menceritakan tentang 

keadaan saat perang dunia II. Peneliti memilih novel Eien no Zero sebagai objek 

penelitian dikarenakan novel ini merupakan salah satu novel yang membahas 

tentang sejarah dunia Jepang menjadi sebuah cerita yang menarik dengan adanya 

kompilasi unsur-unsur yang beragam. Selain itu peneliti menggunakan novel Eien 

no Zero sebagai objek penelitian ini ialah untuk menambah referensi penelitian 

ilmiah untuk penelitian selanjutnya.  
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1.2 BATASAN MASALAH 

Batasan masalah yang ditentukan oleh penulis yaitu melakukan penelitian 

hanya dengan mencari dan menganalisis unsur-unsur semiotika yang berfokuskan 

pada unsur perang. Karena dalam novel Eien no Zero terdapat beberapa unsur-

unsur seperti humanisme, percintaan, dan patriotisme. Dan di dalam novel ini data 

yang berhubungan dengan perang lebih banyak didapatkan. Penulis akan mencari 

beberapa unsur-unsur semiotika yang memiliki relasi dengan unsur perang lalu 

menganalisis hasil dari kutipan dengan yang ada di dalam novel Eien no Zero. 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan dalam cerita Eien no Zero dengan menggambarkan sejarah 

perang dunia II dalam pertempuran Jepang dengan Amerika Serikat maka penulis 

merumuskan permasalahan dengan bertujuan untuk menemukan beberapa 

semiotika yang terdapat di dalamnya serta menemukan makna dari unsur-unsur 

yang telah ditemukan nantinya.  

1. Apa saja unsur-unsur semiotika yang menjadi sebuah gambaran ‘Perang’ 

yang terdapat di dalam novel Eien no Zero karya Naoki Hyakuta ?  

2. Bagaimanakah makna-makna dari unsur-unsur tersebut dan seperti apakah 

makna Zero yang terdapat pada judul novel Eien no Zero ? 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dalam dilakukannya penelitian ialah untuk menjawab dari 

rumusan masalah yaitu menemukan unsur-unsur semiotik yang terkandung berupa 

Ikon, Simbol, dan Indeks serta mencari tahu makna-makna sebenarnya dalam 

perang yang terdapat di dalam novel Eien no Zero karya Naoki Hyakuta. 
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1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Selain itu penelitian ini juga memiliki manfaat yang didapatkan dari hasil 

menganalisis tentang unsur-unsur semiotik dalam perang yang dapat memberikan 

manfaat secara teoritis dan praktis. 

1.4.1  Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan perkembangan 

ilmu pengetahuan di bidang kesusastraan Jepang di Indonesia. Penelitian ini juga 

diharapkan mampu menunjukkan variasi fenomena yang ada terhadap teori yang 

sudah ada. Serta mampu memberikan manfaat akademisi untuk dijadikan sebagai 

referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan unsur-

unsur semiotikperang yang terdapat dalam novel Eien no Zero karya Naoki 

Hyakuta. 

1.4.2  Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu membantu pembaca agar 

lebih mudah dalam membaca novel Eien no Zero. Penelitian ini juga diharapkan 

mampu memberikan pengetahuan mampu memberikan pengetahuan awal bagi 

pembaca tentang makna unsur-unsur semiotik dalam perang yang terdapat di 

dalam novel. 

1.6 TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam penelitian yang akan dilakukan kali ini menggunakan tiga penelitian 

terdahulu yang memiliki keterkaitan sebagai referensi penelitian. Beberapa jurnal 

dan artikel berikut digunakan dengan tujuan untuk membantu memberikan 

gambaran tentang metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian yang 
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memiliki kesamaan dalam kajian teori semiotika. Adanya tinjauan pustaka dalam 

penelitian ini ialah untuk menghindari dari segala bentuk plagiarisme.  

Penelitian yang menggunakan novel Eien no Zero karya Naoki Hyakuta 

sebagai objek penelitian masih jarang ditemukan. Namun penelitian dengan 

menggunakan pendekatan dalam kajian teori semiotika sudah banyak dilakukan. 

Sebagai berikut merupakan beberapa penelitian, artikel dan jurnal yang 

sebelumnya akan digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian yang akan 

dilakukan. 

Sebuah jurnal dari Jurnal Literasi volume 1 nomor 2 dengan judul Semiotika 

dalam Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu Karya Tere Liye, yang ditulis 

oleh Yanti Dwi Yuliantini dan Adita Widara Putra dari Universitas Galuh pada 

Oktober 2017. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang 

ditunjang oleh teknik-teknik penelitian diantaranya yaitu: Teknik telaah pustaka 

dengan melakukan pencarian informasi dari berbagai sumber yang berkaitan 

dengan penelitian; Teknik Analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis atau 

mengkaji unsur semiotik dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu; Teknik 

Dokumentasi yang dilakukan pada dokumen berupa jurnal, artikel, buku teks, dan 

makalah; Teknik pengolahan data dengan menganalisis unsur semiotika dalam 

novel. Di dalam jurnal ini membahas tentang unsur-unsur semiotik yang terdapat 

di dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Di dalam jurnal ini penulis 

menganalisis beberapa ikon diantaranya : “Bulan” yang menandakan benda langit 

yang mengitari bumi dan bersinar pada malam hari, “Bintang” yang menandakan 

menyala seperti matahari yang tampak pada malam hari, “Kanak-Kanak” yang 
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menandakan masa prasekolah dengan usia antara 2-6 tahun, “Pohon Nyiur” yang 

menandakan tumbuhan kelapa yang berbatang keras, “Kambing” yang 

menandakan binatang pemamah biak dan pemakan rumput. Selanjutnya hasil 

analisis beberapa indeks yaitu : “Bercahaya” yang mempunyai arti bersinar karena 

adanya cahaya yang memancar, “Bergetar” yang memberikan rangsangan 

mengenai anggota badan yang disebabkan oleh ketakutan, “Neraka” yang 

memberikan pemahaman mengenai alam akhirat tempat orang kafir yang akan 

mengalami siksaan dan kesengsaraan, “Surga” yang memberikan pemahaman 

mengenai alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang sedikit memiliki 

dosa dan banyak melakukan kebaikan semasa hidupnya. Lalu hasil analisis dari 

simbol-simbolnya ialah : “Karnaval” yang mempunyai makna pawai dalam 

rangka pesta perayaan, “Gincu” yang mempunyai makna sebagai pewarna bibir, 

“Hari Raya” yang mempunyai makna hari istimewa bagi umat Islam setelah 

melalui puasa selama sebulan penuh, “Takbiran” mempunyai makna pujian 

kepada Allah dengan menyerukan takbir. Dari hasil pengkajian terhadap novel 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere Liye diperoleh beberapa 

kesimpulan diantaranya : Ikon yang terdapat dalam novel mengacu pada nama 

binatang, tumbuhan, alam semesta, dan panggilan nama untuk orang yang 

mempunyai makna sebenarnya, Indeks yang terdapat dalam novel mempunyai 

makna hubungan antara alam dengan kehidupan, kehidupan dengan keadaan, dan 

segala perbuatan manusia dengan segala balasannya di alam akhirat nanti, Simbol 

yang terdapat dalam novel bermuara pada hakikat kehidupan manusia sehari-hari. 

Di dalamnya terdapat simbol keadaan alam atau keadaan cuaca, simbol dunia, 
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perusahaan dan politik, simbol suatu tempat tinggal dan simbol gerak tubuh 

manusia.   

Namun penelitian yang ditulis oleh Yanti dan Adita terdapat kekurangan 

yaitu terlalu banyak tanda-tanda dalam ikon, indeks dan simbol yang dianalisis. 

Seharusnya cukup beberapa tanda-tanda yang diambil untuk dianalisis yang dapat 

mewakili dari tanda-tanda yang lain. Dan adapun kelebihan yang terdapat dalam 

penelitiannya ialah menganalisis dan menjelaskan secara runtut hasil analisisnya 

dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta dapat dibuktikan 

kebenarannya.   

Adapun persamaan dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

ialah kesamaan pada kajian unsur-unsur semiotika pada novel. Namun terdapat 

perbedaan dalam penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu pada objek 

material dalam novel berbahasa Jepang yang akan dikaji dan mencari unsur-unsur 

semiotik perang.  

Tinjauan pustaka selanjutnya ialah Skripsi yang berjudul Analisis Unsur-

Unsur Semiotik Terhadap Cerpen Rashomon karya Akutagawa Ryunosuke oleh 

Dhita Ayu Latifah, Mahasiswi Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 

2017. Dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif dengan analisis 

struktural terhadap objek penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan 

menganalisis melalui pendekatan teori semiotika. Penelitian ini membahas tentang 

unsur-unsur semiotik yang ada dalam cerpen Rashomon karya Akutagawa 

Ryunosuke. Dalam penelitian ini mendapatkan beberapa hasil analisis unsur-unsur 



17 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 

SKRIPSI UNSUR-UNSUR SEMIOTIKA ... HILMAN MA’ARIEF 

semiotik berupa ikon, indeks, dan simbol. Kemudian kesimpulan dari penelitian 

ini bahwa cerpen Rashomon bercerita tentang keadaan kota Kyoto pada zaman 

Heian yang kondisinya sangat buruk dikarenakan akibat adanya bencana beruntun. 

Gerbang Rashomon yang merupakan bangunan peninggalan sejarah pada masa 

kejayaan kota Kyoto kondisi saat itu menjadi menyeramkan dan tidak terawat. 

Masyarakat kota Kyoto baik dari kalangan atas hingga bawah yang masih hidup 

pada saat itu melakukan segala cara hanya untuk bertahan hidup.  

Di dalam penelitian Dhita terdapat kekurangan yaitu kurang menjelaskan 

bagian dimana bahwa dalam setiap beberapa anak tangga menuju ke atas gerbang 

Rashomon terdapat kotoran burung gagak yang cukup banyak hingga 

menimbulkan bau yang cukup kuat hingga Genin menutupi hidungnya. Dan 

beberapa kotoran tersebut seharusnya bisa digunakan untuk dijadikan simbol 

dalam penelitian bahwa kondisi kota Kyoto pada saat itu sangat buruk dan tidak 

terawat. Dan adapun kelebihan dalam penelitiannya yaitu penulis menjelaskan 

hasil analisisnya dengan cukup jelas dan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti serta penulis juga menceritakan sinopsis dari cerpen Rashomon 

sebelum masuk pada analisis. 

Adapun persamaan dalam penelitian oleh Dhita dengan penelitian ini ialah 

kesamaan dalam menggunakan teori semiotika dan menganalisis unsur-unsur 

semiotik. Dan yang membedakan ialah pada objek yang akan digunakan yaitu 

novel.  
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 Tinjauan pustaka terakhir diambil dari artikel yang berjudul “{Eien no 0 

(zero)} wo mi, Yomu Sensou wo Egakinagara, Sensou no Jissou wa Egakazu”

『永遠の０（ゼロ）』を観、読む戦争を描きながら、戦争の実相は描かず 

dalam sebuah majalah Shamintou (社民党) terbitan tahun 2014 edisi 707. Dalam 

artikel penelitian ini ditulis oleh seorang anggota Dewan Masalah Konstitusional 

dan sebagai penulis juga yang bernama Masatoshi Uchida. Di dalam artikel 

tersebut, Uchida menuliskan bahwa penggambaran perang yang ada di dalam 

cerita Eien no Zero bukan perang yang sebenarnya melainkan lebih fokus pada 

konsep ”Seisen”3 (聖戦) atau yang memiliki arti perang suci yaitu perang berani 

mati dengan tujuan membela agama.  

 Bagi para mantan anggota pasukan khusus yang diceritakan di dalam novel, 

mereka tidak peduli bahwa perang yang akan dihadapi nantinya sebuah perang 

agresif ataupun perang untuk membela diri yang terpenting jika kita telah 

memasuki medan perang, menembak musuh yang ada di depan maka itulah 

sebenarnya tugas prajurit. Selain itu para prajurit yang berangkat menuju medan 

perang dan rela mati dengan tujuan untuk melindungi keluarga tercintanya. 

Sehingga Naoki berhasil menjadikan cerita menjadi “Kisah yang Indah” dari kisah 

para prajurit-prajurit muda yang telah mati sebagai pasukan khusus.  

 Uchida juga mengatakan bahwa pertempuran nol dalam peperangan di Rabaul 

dan Guadalcanal yang menghabiskan waktu hingga delapan jam selama di langit. 

Tidak dapat dibayangkan bahwa hal itu melebihi batas kemampuan dan kekuatan 

 
3神聖な戦争。正義を守るための戦い。(日本国語大辞典２巻.2006: 922) 
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fisik manusia yang duduk di dalam kokpit dengan bertarung di atas langit. 

Sehingga hal inilah yang menjadi alasan mengapa operasi mengerikan itu bisa 

dilakukan karena banyak kemampuan yang dimiliki oleh pasukan khusus dalam 

Zero Battle. Dan salah satu contohnya ialah serangan bom yang dikendalikan oleh 

manusia atau yang disebut dengan ‘Bunga Sakura’ (桜花). Anggota Dewan itu 

juga mengemukakan bahwa ada kurang lebih sekitar seratus lima puluh orang 

yang gugur sebagai ‘Bunga Sakura’ dan lebih dari delapan ratus orang tewas 

dalam Kamikaze. Para pasukan khusus menghadapi serangan mendadak dengan 

tersenyum tanpa adanya air mata yang keluar sedkitpun. Karena bagi mereka 

kematian yang sia-sia sangat disayangkan oleh karenanya kematian di dalam 

peperangan merupakan kematian secara terhormat bagi para prajurit.  

 Dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Uchida cerita yang disuguhkan di 

dalam novel Eien no Zero memiliki beberapa pokok-pokok penting yang 

terkandung dan juga sebenarnya cerita yang ditulis oleh Naoki lebih mengarah 

pada konsep ‘Seisen’ (聖戦 ) yaitu “Perang Suci” yang dilakukan oleh para 

prajurit dengan memiliki komitmen hidup yang cukup kuat yaitu berani bertarung 

hingga mati demi agamanya dan selain itu demi melindungi keluarganya tercinta. 

Dan dari hasil artikel penelitian ini didapatkan hasil secara keseluruhan yaitu 

tentang keunggulan dari pasukan khusus angkatan laut terutama pasukan (桜花) 

atau pasukan yang menjalankan tugas perintah untuk melakukan serangan bom 

roket yang dikenal dengan istilah ‘Bunga Sakura’. Para prajurit muda yang telah 

gugur menunjukkan betapa hebatnya mereka mempersembahkan nyawanya demi 

melindungi keluarganya. 
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Terdapat kelebihan pada artikel penelitian yang ditulis oleh Uchida yaitu 

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isi cerita dari novel Eien no Zero 

yaitu dengan menjelaskan bahwa dalam cerita tersebut tidak hanya 

menggambarkan aspek perang yang sebenarnya namun lebih berfokus pada 

konsep ‘Seisen’ (聖戦) yaitu berani mati demi membela agama.  

Dan adapun kekurangannya yaitu Uchida kurang memberikan penjelasan 

mengenai pasukan khusus Kamikaze yang merupakan bagian penting 

dalam ”Tokkoutai” (特攻隊) bahwa di akhir cerita tokoh utama Miyabe gugur 

sebagai pasukan khusus Kamikaze. Selain itu artikel penelitian tersebut bukanlah 

artikel ilmiah karena penulis tidak menggunakan teori sebagai dasar penulisan 

ilmiah, melainkan berupa opini pribadi yang didapatkan setelah membaca novel 

asli lalu dimuat dalam sebuah majalah partai politik yang berjudul ‘Shamintou’ 

(社民党) atau yang berarti Majalah Sosial Demokrat. Majalah tersebut diterbitkan 

pada tahun 2014 edisi vol 707. Sehingga artikel tersebut lebih bersifat politis.  

Dengan adanya artikel penelitian berbahasa Jepang di atas memiliki manfaat 

sebagai penunjang dan sebagai referensi untuk penelitian ini. Dengan 

menggunakan artikel penelitian tersebut maka memiliki kesamaan dengan objek 

berupa novel Eien no Zero sehingga dapat membantu penulis untuk menganalisis 

data yaitu untuk mencari unsur-unsur semiotik perang dengan menggunakan teori 

C.S Pierce. Seperti yang sudah beberapa dijelaskan di dalam jurnal tersebut 

seperti ‘Bunga Sakura’ , para pemuda pasukan khusus, Zero Battle, dan “Kisah 

yang Indah” dibalik kematian para prajurit muda yang dapat menjadi referensi 
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sebagai unsur-unsur semiotik perang yang terkandung di dalam novel Eien no 

Zero. 

1.7 LANDASAN TEORI   

Ilmu Semiotika merupakan sebuah bentuk ilmu pengetahuan sosial untuk 

memahami sebuah makna yang terdapat di dalam sastra sebagai sistem hubungan 

yang memiliki bagian dari dasar dan disebut sebagai ‘tanda’. Tanda tersebut 

didefinisikan sebagai sesuatu atas dasar konvensi sosial yang terbentuk 

sebelumnya, sehingga tanda itu dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain (Eco, 

1979: 16). Secara terminologis, semiotik dapat diartikan juga sebagai ilmu yang 

mengajarkan tentang beberapa objek-objek secara luas, peristiwa-peristiwa yang 

terdapat di dalamnya, dan seluruh kebudayaan yang dianggap sebagai tanda (Eco, 

1979: 6). Diantara sekian banyak pakar tentang semiotika ada dua orang yang 

patut disebutkan secara khusus dalam hubungan nya dengan kelahiran semiotika 

modern yaitu C. S Pierce dan Ferdinand de Saussure. Kenyataan bahwa mereka 

tidak saling mengenal menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan yang penting, 

terutama dalam penerapan konsep-konsep, antara hasil karya para ahli semiotika 

yang berkiblat pada Pierce di suatu pihak dan hasil karya para pengikut Saussure 

di pihak yang lain (Sudjiman, 1992: 1).  

Bahasa adalah sistem tanda yang mengekspresikan gagasan, dan karenanya 

dapat dibandingkan dengan sistem tulisan, alphabet bagi para tuna-rungu dan 

tuna-wicara, ritus simbolik, formulasi kesopanan, sinyal militer, dan lain-lain. 

Tetapi bahasa merupakan sistem yang paling penting dari sistem-sistem lainnya 

menurut Danesi (dalam Saussure, 1916: 16).  
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Peletak dasar teori semiotik ada dua orang, yaitu Ferdinand de 

Saussure dan Charles Sanders Pierce. Saussure yang dikenal 

sebagai bapak ilmu bahasa modern mempergunakan istilah 

semiologi. Di pihak lain, Pierce yang seorang ahli filsafat itu, 

memakai istilah semiotik. Keduanya lahir dari  dua benua yang 

berbeda yaitu, benua Eropa dan benua Amerika. Mereka tidak 

saling mengenal, namun mereka sama-sama mengemukakan 

sebuah teori yang secara prinsipial tidak berbeda (Nurgiyantoro, 

2013: 66). 

Dalam hal ini menunjukkan bahwa ilmu semiotik berasal dari belahan bumi yang 

berbeda namun keduanya masih memiliki hubungan yang tidak cukup berbeda 

secara signifikan. Dan dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan teori 

yang dilahirkan oleh Pierce karena pada penelitian ini membutuhkan teori 

semiotik yang berhubungan dengan mencari makna dari unsur-unsur semiotik 

dengan pemikiran filsafat.   

1.8 METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Untuk langkah-langkahnya ialah dengan pengumpulan data 

primer yang didapatkan dari teks isi novel Eien no Zero serta ditambah dengan 

data-data sekunder dari buku-buku dan juga dengan beberapa jurnal/thesis. 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam tahap ini penulis akan melakukan pengumpulan data-data yang 

akan digunakan untuk penelitian nantinya. Untuk data primer yang digunakan 

ialah Novel Eien no Zero dari karya Naoki Hyakuta yang diterbitkan pada 15 

Juli 2009 oleh Kodansha Bunko. Novel ini terdiri dari dua belas episode. 

Tahap pertama ialah menggunakan metode pustaka melalui teknik baca yaitu 

dengan membaca keseluruhan cerita di dalam novel dengan intensif. Membaca 
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sekaligus memahami jalan cerita dan memperoleh data berupa kutipan-kutipan 

sebagai bukti penunjang penelitian. Lalu menemukan tanda-tanda dan indikasi 

yang memiliki relasi dengan unsur perang yang dapat menjadi sebuah ikon, 

indeks dan simbol.   

b. Teknik Analisis Data 

Setelah menemukan data-data yang telah didapat dan dikumpulkan sebagai 

penelitian, lalu teknik selanjutnya ialah dengan menganalisis makna dari 

unsur-unsur semiotik berupa ikon, indeks dan simbol dalam unsur perang 

dengan menggunakan teori semiotika Pierce.  

c. Teknik Pemaparan Data 

Dalam teknik untuk memaparkan data yaitu dalam bentuk memberikan 

penjelasan satu persatu dengan melampirkan kutipan-kutipan kalimat yang di 

dalamnya terdapat tanda berupa ikon, indeks dan simbol. Data yang 

ditampilkan dalam bahasa Jepang beserta hasil terjemahan dalam bahasa 

Indonesia. Hasil dalam penelitian yang ditemukan dari beberapa kutipan 

dijabarkan dalam bentuk deskripsi mengenai adanya hubungan ikon, indeks 

dan simbol dalam perang yang ada di dalam cerita.  
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1.9 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika pada penelitian ini nantinya terdiri dari empat bab. Bab I ialah 

berisi pendahuluan yang terdiri atas delapan sub bab.  

Bab 1 berisi tentang alasan penulis memilih dan mengapa penelitian ini perlu 

diadakan yang dijelaskan di dalam dari latar belakang; rumusan masalah yang 

menjelaskan permasalahan yang akan dikaji; tujuan penelitian yang menjelaskan 

tujuan dilakukannya penelitian ini; manfaat penelitian yang menjelaskan manfaat 

yag akan diperoleh dari penelitian ini; tinjauan pustaka oleh penelitian 

sebelumnya dengan objek yang berbeda dan masih jarang ditemukan dengan 

kesaman objek pada novel Eien no Zero yang bertujuan sebagai bukti originalitas 

penelitian; landasan teori yang menjelaskan secara ringkas tentang teori yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini; metode penelitian yang berisi penjelasan tentang 

bagaimana penelitian akan dilakukan nantinya dan sistematik penelitian yang 

menjelaskan bagaimana penelitian ini akan disajikan dalam sebuah laporan; dan 

sistematika penelitian yang menjelaskan tentang susunan rancangan penelitian 

pada penelitian yang akan dilakukan.  

Bab II merupakan bagian yang menjelaskan tentang teori yang akan 

digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam bab ini akan menjelaskan 

tentang pengertian semiotika, lalu akan dilanjutkan dengan menjelaskan tentang 

pengertian semiotika Charles S. Pierce yang nantinya akan digunakan sebagai 

teori dalam menemukan unsur-unsur semiotika dalam perang yang terdapat pada 

novel Eien no Zero. Dan yang selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian 
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tipologi tanda yang merupakan salah satu bagian trikotomi yang dikemukakan 

oleh Pierce.  

Bab III merupakan bagian yang berisi sinopsis dan analisis data berupa 

potongan-potongan kalimat yang menunjukkan kesesuaian dengan unsur-unsur 

semiotik dalam perang yang ada di dalam novel Eien no Zero, kemudian hasil 

kutipan akan di analisis dan dikaji dengan menggunakan teori semiotika Pierce. 

Dan yang terakhir bab IV merupakan bagian dari penutup yang terdiri atas 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran. 
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