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Analisis Struktur dalam Semiotik 



Kajian Semiotik dalam Sastra 

• Strukturalisme: 

• mencari pola struktur yang digunakan dalam beberapa karya,  

• kajian plot (perkembangan narasi),  

• kajian karakterisasi,  

• kajian poetik,  

• kajian pola stuktur pembentukan karya,  

• kajian bagaimana struktur sebuah karya mengikuti pakem struktur karya yang serupa. 

• Identifikasi makna tanda dalam karya sastra yang menunjang pemahaman makna 

 

Hal terpenting yang harus diingat sebelum mulai meneliti: 

• Corpus yang dipergunakan harus karya sastra. 

• Proses penggalian makna tetap didasarkan pada Codes  



Analisis Struktur pada Kajian Sastra  
(Structure Oriented Semiotics) 

131. A tsar, three daughters (α). The daughters go walking (β³), overstay in the 
garden (δ¹). A dragon kidnaps them (A¹). A call for aid (B¹). Quest of three 
heroes (C↑). Three battles with the dragon (H¹–I¹), rescue of the maidens (K4). 
Return (↓), reward (w°). (Propp 128) 

 

αβ³δ¹A¹B¹C↑H¹–I¹K4↓w° 

 

Taken from: 

Propp's Morphology of the Folktale (orig. Russian pub. 1928;  

English trans. 1958) 



Identifikasi Makna Tanda dalam Karya Sastra 

Success is Counted Sweetest (By Emily Dickinson) 

Success is counted sweetest 
By those who ne'er succeed. 
To comprehend a nectar 
Requires sorest need. 
 
Not one of all the purple Host 
Who took the Flag today 
Can tell the definition 
So clear of Victory 
 
As he defeated--dying-- 
On whose forbidden ear 
The distant strains of triumph 
Burst agonized and clear!  

 



Kupu-kupu di Antara Pohon Jati dan Bambu 

Cerpen Arif Hidayat (Suara Merdeka, 20 November 2011) 

 

Kadang-kadang sering terbayang juga masa tua. Masa saat aku mungkin 

mengenang yang telah kulewati sambil menanti ajal, sambil kubayangkan 

juga ruhku akan terbang seperti kupu-kupu. 

(halaman 1) 

 



Mungkin usia nenek itu setara dengan pohon jati yang berada di 

pekarangan rumahnya. Dari rumahku, aku menatap pohon jati yang mulai 

meninggi kembali, walau dalam beberapa kali dipangkas ranting-rantingnya 

dengan alasan angin bakal merobohkan. Batang bawahnya, dua pelukanku 

tak cukup. Akar-akarnya seperti tulang raksasa yang dibaringkan. Kuat 

mencengkeram bumi. Dan dari sebuah pintu teralis, seorang pembantu 

berlari-lari kecil sambil bergegas dengan nafas yang tersengal-sengal. Ia 

keluar dari sana dan menghampiriku. Wajahnya seputih awan yang 

mendung. Tangannya agak gemetar. Ada yang ingin disampaikan dari mata 

yang menatapku dengan serius, tapi sopan. (halaman 1) 

 



Kalau kau berkunjung di pagi, kau juga akan menemukan seorang nenek 

yang menyapu daun-daun kering sambil meneteskan air mata di dekat 

pohon jati dan beberapa bambu kecil berbaris. Ia akan merenung di situ, 

bergumam sendiri, kemudian tersenyum dan berbalik sambil menaburkan 

percikan air yang harum ke segala penjuru arah. Ciumlah aromanya. 

Benarlah seperti berada dalam cerita musim semi, di mana segala kebajikan 

doa akan tumbuh dan membuat hati merasa senang karena kesejukan 

pohon-pohon dari daun, juga sisa embun yang tetap bertahan di situ. 

(halaman 2) 

 



Keledai 

Cerpen Dedy Tri Riyadi (Koran Tempo, 6 April 2014) 

 

“Yang aku dengar dari orang-orang itu cuma satu hal saja, dan itu berkenaan 

dengan keledai, hewan yang aku ternakkan. Katanya, orang kaya sulit 

masuk surga. Ibarat seekor keledai hendak melewati lubang jarum.”  

(halaman 4) 

 


