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ABSTRACT 

Every literary work,especially novels written by the author, there are real events or just imaginary events that exist in 

the author’s mind and are poured into his work. The event can be an event experienced by the author it can also be an 

event that has been seen or heard by the author. In the novel Fateless karya Imre Kertesz there is an event that has 

been experienced during his life by the author and the event has meaning. This research is a type of qualitative 

research. The method of data collection in this study uses the method of documentation. The focus of this research 

problem is to find out the form of events experienced by the characters and the meaning of the events experienced by 

the characters. The data were obtained from a novel by Imre Kertesz with the title Fateless using a semiotic appoach. 

The semiotic theory used is the theory of Roland Barthes. The result of this research is that the events experienced by 

the characters occur when there is a transition from one state to another, and from one activity to another. The 

character experiences events starting from he hasn’t entered, until he arrives at the concentration camp to work and 

finally gets out of the concentration camp. The events in Imre Kertesz’s novel Fateless are included in functional 

events, because these events affect the development of the plot, and the story will be different or less logical if one of 

these events is omitted. The meaning of the events experienced by the characters is divided into two, namely, denotative 

meaning and connotative meaning. The meaning of denotation is the actual meaning, and is objective. The meaning 

of connotation is to create a link of thought for the reader and has another meaning, and is subjective. 
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ABSTRAK 

Setiap karya sastra, khususnya novel yang ditulis oleh pengarang terdapat peristiwa yang nyata atau hanya khayalan 

yang ada dalam pikiran pengarang dan dituangkan dalam karyanya. Peristiwa tersebut bisa kejadian yang dialami 

oleh pengarang, bisa juga suatu kejadian yang pernah dilihat atau didengar oleh pengarang. Dalam novel Fateless 

karya Imre Kertesz terdapat suatu peristiwa yang pernah dialami semasa hidupnya oleh pengarang dan peristiwa 

tersebut terdapat maknanya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Fokus masalah penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk 

peristiwa yang dialami oleh tokoh dan makna dari peristiwa yang dialami oleh tokoh. Data diperoleh dari sebuah 

novel karya Imre Kertesz dengan judul Fateless menggunakan pendekatan semiotika. Teori semiotika yang dipakai 

yaitu teori dari Roland Barthes. Hasil dari penelitian ini yaitu, peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi peralihan 

dari keadaan ke keadaan yang lain, dan dari aktivitas ke aktivitas yang lain. Tokoh mengalami peristiwa mulai ia 

belum masuk, sampai tiba di kamp konsentrasi untuk bekerja dan akhirnya keluar dari kamp konsentrasi. Peristiwa 

dalam novel Fateless karya Imre Kertesz termasuk dalam peristiwa fungsional, karena peristiwa tersebut berpengaruh 

dalam perkembangan plot, dan cerita akan menjadi lain atau kurang logis bila salah satu dari peristiwa tersebut 

dihilangkan. Makna peristiwa yang dialami oleh tokoh terbagi menjadi dua yaitu, makna denotasi dan makna konotasi. 

Makna denotasi merupakan makna yang sebenarnya dan tidak memiliki makna lain, serta bersifat objektif. Makna 

konotasi yaitu, menimbulkan tautan pikiran bagi pembaca dan memiliki makna lain, serta bersifat subjektif. 

Kata Kunci: makna, peristiwa, semiotika 
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PENDAHULUAN 

Karya sastra adalah gambaran cerita kehidupan yang terjadi di masyarakat. Sebuah karya sastra 

berisi tentang kehidupan nyata yang dialami ataupun dilihat, dan juga bisa berisi tentang imajinasi 

pengarang. Banyak macam-macam karya sastra yang bisa dinikmati pembaca, salah satunya yaitu novel. 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2019:12) kata novel berasal dari bahasa Inggris novel dan inilah 

yang kemudian masuk ke Indonesia berasal dari Italia novella. Secara harfiah novella berarti sebuah barang 

baru yang kecil, dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. 

Menurut Luxemburg (dalam Nurgiantoro, 2019:173-175) setiap novel yang ditulis oleh pengarang 

terdapat makna dari peristiwa yang dialami oleh tokoh. Peristiwa merupakan peralihan dari suatu keadaan 

ke keadaan yang lain, dari suatu aktivitas ke aktifitas yang lain. Dalam memahami makna dalam suatu cerita 

atau bahasa, pembaca perlu menguasai ilmu atau kajian tentang makna. Ilmu atau kajian yang membahas 

tentang makna salah satunya ialah semiotika. Hal tersebut cocok jika dikaitkan dengan penerapan teori 

Rolan Barthes.  

Menurut Barthes dan Kurniawan (dalam Sobur, 2020:15) semiotika adalah suatu ilmu atau metode 

analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari 

jalan dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, 

semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal 

(things). Memaknai (tosinify) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to 

communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana 

objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. 

Sedangkan menurut Peirce (dalam Sobur, 2020:16) semiotika adalah suatu hubungan diantara tanda, objek 

dan makna. Jenis atau tipe makna dapat dibedakan berdasarkan kriteria dan sudut pandangnya, namun pada 

penelitian ini hanya akan membahas tentang makna denotatif dan makna konotatif dari peristiwa yang 

dialami oleh tokoh. Makna denotatif merupakan makna kata atau kelompok kata yang didasarkan pada 

penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang sedang didasarkan atas konvensi tertentu; 

bersifat objektif, sedangkan makna konotatif adalah sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas 

perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan pendengar (pembaca) 

(Sobur, 2020:263). 

Sedangkan menurut Peirce (dalam Sobur, 2020:16) semiotika adalah suatu hubungan diantara 

tanda, objek dan makna. Jenis atau tipe makna dapat dibedakan berdasarkan kriteria dan sudut pandangnya, 

namun pada penelitian ini hanya akan membahas tentang makna denotatif dan makna konotatif dari 

peristiwa yang dialami oleh tokoh. Makna denotatif merupakan makna kata atau kelompok kata yang 

didasarkan pada penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang sedang didasarkan atas 

konvensi tertentu; bersifat objektif, sedangkan makna konotatif adalah sebuah atau sekelompok kata yang 

didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan pendengar 

(pembaca) (Sobur, 2020:263). 

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah novel karya Imre Kertesz dengan judul Fateless. 

Novel Fateless merupakan novel yang menceritakan tentang pemuda berumur belasan tahun bernama 

George Koves harus masuk ke dalam kamp konsentrasi. George harus mengalami hal yang tidak sewajarnya 

ia alami diusianya, ia harus melihat dan juga merasakan sakit yang teramat sangat di tubuhnya akibat 

pekerjaan yang terpaksa ia kerjakan. Penelitian ini mengkaji tentang peristiwa yang dialami oleh tokoh dan 

makna dari peristiwa yang dialami oleh tokoh. 

Kajian Teori 

Semiotika 

Menurut Cobley dan Janz (dalam Ratna, 2013:97) semiotik berasal dari kata seme, bahasa Yunani, 

yang berarti penafsir tanda. Literatur lain menjelaskan semiotik berasal dari kata semeion yang berarti tanda. 

Pengertian lebih luas tentang semiotik sebagai teori yaitu studi sistematis mengenai produksi dan 

interpretasi tanda, bagaimana cara kerjanya, apa manfaatnya terhadap kehidupan manusia. Kehidupan 

manusia dipenuhi oleh tanda, dengan perantaraan tanda-tanda manusia dapat berkomunikasi dengan 

sesamanya, sekaligus mengadakan pemahaman yang lebih baik terhadap dunia. 



Menurut Barthes dan Kurniawan (dalam Sobur, 2020:15) semiotika adalah suatu ilmu atau metode 

analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari 

jalan dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika, atau dalam istilah Barthes, 

semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal 

(things). Memaknai (tosinify) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to 

communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana 

objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. 

Menurut Littlejohn (dalam Sobur, 2020:16) suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, 

dan makna (meaning) ialah hubungan antara suatu objek atau idea dan suatu tanda. Konsep dasar ini 

mengikat bersama seperangkat teori yang amat luas berurusan dengan simbol, bahasa, wacana, dan bentuk-

bentuk nonverbal, teori-teori yang menjelaskan bagaimana tanda berhubungan dengan maknanya dan 

bagaimana tanda disusun. Secara umum, studi tentang tanda merujuk kepada semiotika (Sobur, 2020:16).  

Semiotika merupakan bagian dari ilmu semantik, keduanya menguraikan pengertian tentang 

perwujudan makna yang ingin disampaikan. Ada beberapa jenis atau tipe makna yang dapat dibedakan dari 

kriteria dan sudut pandangnya. Berdasarkan jenis semantiknya dapat dibedakan antara makna leksikal dan 

makna gramatikal, berdasarkan ada tidaknya referen pada sebuah kata/leksem dapat dibedakan adanya 

makna refrensial dan makna nonrefrensial, berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata dapat 

dibedakan adanya makna denotatif dan makna konotatif, berdasarkan ketepatan maknanya dikenal adanya 

makna kata dan makna istilah atau makna umum dan makna khusus. Lalu berdasarkan kriteria lain atau 

sudut pandang lain dapat disebutkan adanya makna-makna asosiatif, kolokatif, reflektif, idiomatik, dan 

sebagainya (Chaer, 2013:59-60). Namun dalam penelitian ini hanya membahas makna denotatif dan makna 

konotatif. Berikut pembahasan tentang makna denotatif dan makna konotatif. 

Makna Denotatif 

Makna denotatif (sering juga disebut makna denotasional, makna konseptual, atau makna kognitif 

karena dilihat dari sudut yang lain) pada dasarnya sama dengan makna refrensial sebab makna denotatif ini 

lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, 

pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Jadi makna denotatif ini menyangkut informasi-informasi 

faktual objektif. Lalu karena itu makna denotasi sering disebut “makna sebenarnya” umpamanya kata 

perempuan dan wanita kedua kata ini mempunyai makna denotasi yang sama, yaitu manusia dewasa bukan 

laki-laki. Dalam beberapa buku pelajaran, makna denotasi sering disebut makna dasar, makna asli, atau 

makna pusat; dan makna konotasi disebut sebagai makna tambahan. Penggunaan makna dasar, makna asli 

atau makna pusat untuk menyebut makna denotasi rasanya tidak menjadi persoalan (Chaer, 2013:65-67). 

Menurut Lyons (dalam Sobur, 2020:263) denotasi adalah hubungan yang digunakan di dalam 

tingkat pertama pada sebuah kata yang secara bebas memegang peranan penting di dalam ujaran. Sedangkan 

menurut Berger (dalam Sobur, 2020:263) makna denotasi bersifat langsung, yaitu makna khusus yang 

terdapat dalam sebuah tanda, dan pada intinya dapat disebut sebagai gambaran sebuah petanda. Harimurti 

Kridalaksana (dalam Sobur, 2020:263) mendefinisikan denotasi (denotation) sebagai “makna kata atau 

kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang sedang 

didasarkan atas konvensi tertentu; sifatnya objektif. 

Makna Konotatif 

Pembedaan makna denotatif dan konotatif didasarkan pada ada atau tidak adanya “nilai rasa” pada 

sebuah kata. Setiap kata yang disebut kata penuh, mempunyai makna denotatif, tetapi tidak setiap kata itu 

mempunyai makna konotatif. Sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai 

“nilai rasa”, baik positif maupun negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa maka dikatakan tidak memiliki 

konotasi. Tetapi dapat juga disebut berkonotasi netral (Chaer, 2013:65). 

Konotasi (connotation, evertone, evocatory) diartikan sebagai “aspek makna sebuah kata atau 

sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara 

(penulis) dan pendengar (pembaca) (Sobur, 2020:263). 

Menurut DeVito (dalam Sobur, 2020:263) jika denotasi sebuah kata adalah definisi objektif kata 

tersebut, maka konotasi sebuah kata adalah makna subjektif atau emosionalnya. Ini sejalan dengan pendapat 

Arthur Asa Berger (dalam Sobur, 2020:263) yang menyatakan bahwa kata konotasi melibatkan simbol-



simbol, historis, dan hal-hal yang berhubungan dengan emosional. Dikatakan objektif sebab makna 

denotatif ini berlaku umum. Sebaliknya, makna konotasi bersifat subjektif dalam pengertian bahwa ada 

pergeseran dari makna umum (denotatif) karena sudah ada penambahan rasa dan nilai tertentu. Jadi, sebuah 

kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai “nilai rasa”, baik positif maupun 

negatif (Sobur, 2020:263-264). 

Novel 

Menurut Abrams kata novel berasal dari bahasa Inggris novel yang kemudian masuk ke Indonesia 

berasal dari bahasa Italia novella (yang dalam bahasa Jerman: novella). Secara harfiah novella berarti sebuah 

barang baru yang kecil, dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa (dalam 

Nurgiyantoro, 2019:12). Istilah novella dan novella mengandung pengertian yang sama dengan istilah 

Indonesia novelet (Inggris novelette), yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak 

terlalu panjang, namun juga tidak terlalu pendek. Jenis-jenis novel ada tiga yaitu: novel serius, novel 

populer, dan novel teenlit (Nurgiantoro, 2019:12). 

Sedangkan menurut Rokhmansyah (dalam Manna, 2020:19) novel merupakan salah satu bentuk 

dari sebuah karya sastra. Pada dasarnya novel menceritakan hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupan 

manusia sehingga jalan hidup tokoh cerita yang ditampilkan dapat berubah. 

Unsur-Unsur dalam Karya Sastra 

Menurut Stanton dan Chatman (dalam Nurgiyantoro, 2019:29) sebuah novel merupakan sebuah 

totalitas, suatu kemenyeluruhan yang bersifat artistik. Sebagai sebuah totalitas, novel memunyai bagian-

bagian, unsur-unsur, yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan saling menggantungkan. 

Jika novel dikatakan sebagai sebuah totalitas itu, unsur kata dan bahasa merupakan salah satu bagian dari 

totalitas itu, salah satu unsur pembangun cerita itu,salah satu subsistem organisme itu. Kata inilah yang 

menyebabkan novel, juga sastra pada umumnya, menjadi berwujud. Berikut penjelasan tentang unsur-unsur 

dalam karya sastra. 

Unsur Intrinsik 

Unsur intrinsik (intrinsic) adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-

unsur inilah yang menyebabkan suatu teks hadir sebagai teks sastra, unsur-unsur secara faktual akan 

dijumpai jika orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang (secara 

langsung) turut serta membangun cerita. Kepaduan antarberbagai unsur intrinsik inilah yang membuat 

sebuah novel berwujud. Atau sebaliknya, jika dilihat dari sudut kita pembaca, unsur-unsur (cerita) inilah 

yang akan dijumpai jika kita membaca sebuah novel. Unsur yang dimaksud untuk menyebut sebagian saja 

misalnya, peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, bahasa atau gaya 

bahasa, dan lain-lain (Nurgiyantoro, 2019:30). 

Unsur Ekstrinsik 

Menurut Wellek dan Werren (dalam Nurgiyantoro, 2019:30-31) sebagaimana halnya unsur 

intrinsik, unsur ekstrinsik juga terdiri dari sejumlah unsur. Unsur ekstrinsik antara lain adalah keadaan 

subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang kesemuanya 

itu akan memengaruhi karya yang ditulisnya. Pendek kata, unsur biografi pengarang akan turut menentukan 

corak karya yang dihasilkannya. Unsur ekstrinsik berikutnya adalah psikologi, baik yang berupa psikologi 

pengarang (yang mencakup proses kreatifnya), psikologi pembaca, maupun penerapan prinsip psikologi 

dalam karya. Keadaan dilingkungan pengarang seperti ekonomi, politik dan sosial juga akan berpengaruh 

terhadap karya sastra, dan hal itu merupakan unsur ekstrinsik pula. Unsur ekstrinsik yang lain misalnya 

pandangan hidup suatu bangsa, berbagai karya seni yang lain dan sebagainya. 

Penokohan  

Istilah tokoh menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, misalnya sebagai jawaban terhadap 

pertanyaan: “Siapakah tokoh utama novel itu?”, atau “Ada berapa orang jumlah tokoh novel itu?”, dan 

sebagainya. Watak, perwatakan dan karakter menunjuk pada sifat dan sikap tokoh seperti yang ditafsirkan 

oleh pembaca, lebih menunjuk pada kualitas pribadi seorang tokoh. Penokohan dan karakterisasi sering juga 

disamakan artinya dengan karakter dan perwatakan menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu 

dengan watak (-watak) tertentu dalam sebuah cerita (Nurgiantoro, 2019:247). 



Abrams, Baldic (dalam Nurgiyantoro, 2019:247) menjelaskan bahwa tokoh adalah orang yang 

menjadi pelaku dalam cerita fiksi atau drama, sedang penokohan (characterization) adalah penghadiran 

tokoh dalam cerita fiksi atau drama dengan cara langsung atau tidak langsung dan mengundang pembaca 

untuk menafsirkan kualitas dirinya lewat kata dan tindakan. 

Peristiwa  

Menurut Luxemburg  (dalam Nurgiyantoro, 2019:173-175) peristiwa dapat diartikan sebagai 

peralihan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, peralihan dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lain. 

Berdasarkan pengertian itu, kita dapat membedakan kalimat-kalimat tertentu yang menampilkan peristiwa 

dengan yang tidak. Misalnya, antara kalimat-kalimat yang mendeskripsikan tindakan tokoh dan 

mendeskripsikan ciri-ciri fisik tokoh. Peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam sebuah cerita fiksi 

pastilah banyak sekali, namun tidak semua peristiwa tersebut berfungsi sebagai pendukung plot. Peristiwa 

dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori tergantung dari mana ia dilihat. Dalam hubungannya dengan 

pengembangan plot atau perannya dalam penyajian cerita, peristiwa dapat dibedakan menjadi tiga jenis 

yaitu peristiwa fungsional, peristiwa kaitan dan peristiwa acuan. 

Peristiwa Fungsional 

Menurut Luxemburg (dalam Nurgiyantoro, 2019:173-175) peristiwa fungsional adalah peristiwa-

peristiwa yang menentukan dan atau memengaruhi perkembangan plot. Urutan-urutan peristiwa fungsional 

merupakan inti cerita sebuah cerita fiksi yang bersangkutan. Dengan demikian, kehadiran peristiwa-

peristiwa itu dalam kaitannya dengan logika cerita merupakan suatu keharusan. Jika sejumlah peristiwa 

fungsional ditinggalkan atau dihilangkan, hal itu akan menyebabkan cerita menjadi lain atau bahkan menjadi 

kurang logis. 

Metode 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Arikunto (2014:11) penelitian 

kualitatif adalah data-data yang digunakan berupa kata-kata atau kalimat, bukan deretan angka, peneliti 

adalah instrumen utama dalam penelitian, lebih mementingkan proses daripada hasil, hal ini disebabkan 

bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. 

Penelitian kualitatif bersifat ilmiah, dimana peneliti memiliki peran yang sangat penting sebagai 

instrumen kunci. Penelitian ini tidak dapat dimanipulasi dalam menganalisis objek, dan data harus sesuai 

dengan apa yang ada (Qomariyah, 2019:23). Penelitian ini mengkaji bentuk peristiwa yang dialami oleh 

tokoh dan makna dari peristiwa yang dialami oleh tokoh. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu metode dokumentasi. Arikunto 

(2014:23) mengatakan bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara dalam mencari data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan, transkripsi, buku dan majalah yang berhubungan dengan objek penelitian guna 

menjawab permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi adalah 

teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis. Peneliti mengumpulkan data ini dalam 

novel Fateless karya Imre Kertesz. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik baca, dan teknik catat. 

 

Hasil 

Peristiwa yang Dialami Oleh Tokoh 

Atau mungkin dia hanya ingin aku berada di 

dekatnya dalam kesempatan ini, hari terakhirnya 

sebelum ia diceraikan dari rumah 

(MK/R1/D.01/4). 

Pada kutipan di atas merupakan data peristiwa yang dialami oleh tokoh ketika ia berjalan untuk 

pulang dari sekolah menuju toko milik ayahnya, karena ayahnya menyuruhnya pergi ke toko miliknya dan 

ia sudah menunggu di sana.  



Data tersebut merupakan bentuk peristiwa yang dialami oleh tokoh karena merupakan peralihan 

dari suatu keadaan dan aktivitas ke keadaan dan aktivitas yang lain. Keadaan tokoh yang merasakan cemas 

dan aktivitas ketika berada di sekolah, berjalan terburu-buru dan sampai tiba di rumahnya untuk beristirahat. 

Tak lama kemudian dia melepas topi itu sehingga 

kau bisa melihat rambut seputih saljunya yang 

indah dan mulai menipis, dan sanggul kecilnya 

yang dibuat dari kepangan tipis 

(MK/R1/D.02/25). 

Kutipan di atas merupakan bentuk peristiwa yang dialami oleh tokoh, ketika ia menyambut 

keluarga dari ibu tirinya untuk bertamu di rumahnya untuk bertemu dengan ayahnya sebelum ayahnya pergi 

ke kerja paksa. 

Data di atas adalah bentuk peristiwa karena tokoh mengalami peralihan dari suatu aktivitas ke 

aktivitas yang lain. Aktivitas tokoh yang menunggu mengalami peralihan untuk menyambut tamu dari 

keluarga ibu tirinya, dan menyiapkan suguhan. 

“Yahudi dari Budapest”, bisa menjadi alat tawar 

menawar dalam upaya Jerman mendapatkan 

keuntungan dari sekutu dengan mempertaruhkan 

nyawa kami (MK/R1/D.03/28). 

Pada kutipan di atas merupakan rumusan masalah yang pertama yaitu bentuk peristiwa yang 

dialami oleh tokoh, ketika pamanya bercerita tentang keadaan yang akan terjadi atau pernah terjadi di 

sebuah kamp kerja paksa. 

Data di atas adalah bentuk peristiwa karena terdapat peralihan keadaan yang dirasakan oleh tokoh, 

yaitu keadaan cemas, kasihan dan khawatir kepada kehidupan ayahnya saat berada di kamp kerja paksa.  

Bus tiba-tiba berhenti, dan aku mendengar suara 

di luar memberi perintah yang kemudian 

disampaikan padaku oleh para penumpang 

Yahudi dalam bus, mereka harus turun. Yah, 

pikirku, mereka mungkin ingin melakukan 

pemeriksaan silang dan melihat keabsahan surat-

suratku (MD/R1/D.04/66). 

Pada data di atas peristiwa dialami tokoh ketika berada di dalam bus menuju kantor tempat ia 

bekerja seperti biasanya, namun bus yang dinaikinya berhenti karena polisi meminta para penumpang 

Yahudi turun dari bus. Untuk melakukan perjalanan melebihi batas orang-orang Yahudi harus 

mendapatkan surat izin baik dari tempatnya bekerja maupun dari pemerintahan, polisi terkadang 

memeriksa lalu meminta surat izin tersebut. 

Data di atas merupakan rumusan masalah yang pertama yaitu bentuk peristiwa yang dialami oleh 

tokoh, karena kutipan tersebut merupakan peralihan dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lain, yaitu tokoh 

berada di dalam kereta namun ketika polisi memintanya untuk turun dan berpindah ke tempat orang-orang 

yang sudah berkumpul di samping polisi itu untuk menunggu penumpang lain. 

Mereka membawa kami makin jauh ke dalam 

jalan labirin Gedung kelabu, makin jauh ke dalam 

halaman yang sangat luas dan tertutup batu 

kerikil. Di mataku adalah halaman pangkalan 

militer (MD/R1/D.05/90). 

Pada data di atas peristiwa dialami oleh tokoh dibawa polisi/penjaga ke sebuah tempat yang belum 

pernah didatangi sebelumnya, semua orang-orang Yahudi dibawanya semakin jauh ke dalam jalan labirin, 

halaman yang sangat luas dan tertutup seperti tempat pangkalan militer. Polisi/penjaga hanya membawa 

orang-orang yang beragama Yahudi saja, setelah menjegatnya di bus menuju tempat tujuannya. 

Data merupakan rumusan masalah yang pertama yaitu bentuk peristiwa yang dialami oleh tokoh, 

peristiwa yang dialaminya dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Keadaan yang dirasakan tokoh cemas 

dan khawatir akan kehidupan selanjutnya yang akan dijalaninya. 



Kemudian dia berbalik kembali ke arah penjaga, 

dan dengan suara menggelegar yang mengisi 

seluruh halaman, dia memerintahkan agar mereka 

membawa “seluruh kelompok Yahudi” itu ke 

kandang-kandang kuda untuk dikurung 

semalaman, tempat yang menurutnya sangat 

cocok untuk kami (MD/R1/D.06/92). 

Pada kutipan data peristiwa yang dialami yaitu, semua orang agama Yahudi berkumpul di halaman, 

dan penjaga dengan suaranya yang menggelegar sampai terdengar di seluruh halaman, penjaga 

memerintahkan agar seluruh orang-orang Yahudi memasukkannya ke kandang-kandang kuda untuk 

semalaman, dikiranya tempat yang sangat cocok untuk mereka berada di sana. 

Data di atas merupakan bentuk peristiwa yang dialami oleh tokoh karena ia diperlakukan tidak 

baik dan disuruh tidur di kandang kuda bersama orang-orang Yahudi lainnya, dan merupakan peralihan dari 

suatu keadaan yang dialami tokoh. Keadaan yang dirasakan tokoh tidak senang dan tidak nyaman dengan 

keadaan yang sedang dialaminya. 

Di atas kereta api, satu hal yang paling kami 

inginkan adalah air. Soal makanan: menurut 

perhitungan kami, persediaan cukup untuk waktu 

lama, tapi kami tidak punya apa pun untuk 

menggelontor dan menelannya, dan itu tidak 

menyenangkan (MD/R1/D.07/93). 

Pada data di atas peristiwa dialami tokoh berada di dalam kereta bersama rombongan Yahudi 

lainnya, tidak diberi air sama sekali oleh penjaga di kereta api. Sedangkan makanan menurut perkiraannya 

cukup selama perjalanan, karena tidak diberi air tenggorokan tidak lancar ketika menelan makanan, hal itu 

tidaklah menyenangkan bagi mereka. 

Kutipan data di atas merupakan peristiwa yang dialami oleh tokoh karena peralihan dari suatu 

keadaan ke keadaan yang lain, ia harus menahan haus dengan waktu yang tak ditentukan, hal yang tak 

pernah diduganya. 

Makna Dari Peristiwa yang Dialami Oleh Tokoh 

Para penumpang Yahudi dalam bus harus turun. 

Orang-orang Yahudi yang ingin berjalan keluar 

dari batasnya harus membawa surat-surat. 

George turun untuk menunjukkan surat yang 

dibawanya dari tempat ia bekerja. Namun surat 

itu diabaikan polisi, dan ia harus bergabung 

dengan rombongan lainnya yang juga dicegat 

(MD/R2/D.04/66). 

Makna data tersebut merupakan makna denotasi, yang memiliki arti sesungguhnya atau 

sebenarnya, yaitu seluruh penumpang yang beragama Yahudi yang ada di dalam bus dipaksa untuk turun 

oleh polisi yang mencegat dan bergabung dengan orang-orang di pinggir jalan yang terlebih dahulu di 

cegatnya. 

Setelah semua orang Yahudi turun, mereka 

dibawa menuju tempat yang belum mereka 

ketahui, seperti halaman pangkalan militer 

(MD/R2/D.05/90). 

Data di atas merupakan makna denotasi, yang memiliki makna yang sesungguhnya dan tidak 

meiliki makna lain, yaitu semua orang Yahudi yang dicegat oleh polisi dibawa ke suatu tempat yang belum 

mereka ketahui, namun tempat itu seperti halaman pangkalan militer. 

Sebelum sampai ke kamp konsentrasi, orang-

orang Yahudi dibawa ke kandang-kandang kuda 

untuk tidur, tempat yang pantas menurut orang 



Jerman, karena esok hari harus meneruskan 

perjalanannya (MD/R2/D.06/92). 

Data di atas merupakan makna denotasi, yang memiliki arti yang sebenarnya, karena tidak ada 

makna tambahan. Yakni, mereka tidur di kandang-kandang kuda untuk menunggu hari esok, sebelum 

dibawa ke kamp konsentrasi untuk bekerja. 

Selama melakukan perjalanan menaiki kereta api, 

orang-orang Yahudi tidak diberi sedikit pun air 

untuk menghilangkan rasa hausnya dan harus 

bisa menahannya, untuk makanan (bekal yang 

dibawa) masih cukup sampai tiba di tujuan 

(MD/R2/D.07/93). 

Makna data tersebut merupakan makna denotasi, data di atas memiliki makna yang sesungguhnya 

dan tidak memiliki makna lain, yaitu selama di perjalanan tidak diberi air sama sekali, kalau untuk makanan 

masih ada bekal yang dibawa dan cukup sampai tiba nanti. 

Sebelum masuk kamp kerja paksa, ayahnya ingin 

ia berada di sampingnya, untuk menemani hari 

terakhirnya sebelum ayahnya diceraikan dari 

rumah (MK/R2/D.01/4). 

Makna data di atas merupakan makna konotasi yaitu makna tambahan, pada hari terakhirnya 

sebelum diceraikan dari rumah, makna tersebut adalah hari sebelum ayahnya pergi dari rumahnya dan tidak 

tahu kapan akan kembali ke rumah lagi. Namun makna lainnya dapat diartikan seperti diusir dari rumah. 

Orang tua dari ibu tirinya sampai di rumah dan ia 

melepas topi sehingga kelihatan rambut seputih 

salju yang mulai menipis, dan sanggulnya yang 

kecil terbuat dari kepangan (MK/R2/D.02/25). 

Data tersebut adalah makna konotasi, makna tambahan atau memiliki makna lain. Makna konotasi 

pada data peristiwa itu ialah kelihatan rambut seputih salju yang mulai menipis, yang makna lainnya adalaha 

rambut yang sudah beruban dan menipis. 

Orang yang beragama Yahudi dan berasal dari 

Budapest bisa tawar menawar dengan Jerman 

untuk mendapatkan keuntungan. Dengan 

mempertaruhkan nyawa kami (MK/R2/D.03/28). 

Data di atas tersebut adalah makna konotasi yaitu memiliki makna lain atau tambahan, yang ada 

pada: dengan mempertaruhkan nyawa kami. Makna tersebut adalah menukar nyawa atau hidupnya dengan 

bekerja di tempat itu tanpa digaji dan tidak tahu kapan akan selesainya, namun ada makna lain yaitu rela 

mati. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, maka kesimpulan dari penelitian mengenai 

makna peristiwa dalam novel Fateless karya Imre Kertesz: pendekatan semiotika tersebut dari dua rumusan 

masalah yang dianalisis. Yang pertama tokoh mengalami peristiwa mulai ia belum masuk kamp konsentrasi 

sampai masuk untuk bekerja di kamp konsentrasi dan keluar dari kamp konsentrasi. Peristiwa yang dialami 

tokoh mengalamai suatu peralihan dari keadaan dan aktivitas ke keadaan dan aktivitas yang lain, seperti ia 

yang semula duduk di atas bus, harus berdiri dan turun dari bus menuju ke pinggir jalan. Peristiwa dalam 

novel Fateless karya Imre Kertesz termasuk dalam peristiwa yang pertama yaitu, peristiwa fungsional, 

karena peristiwa dalam novel Fateless karya Imre Kertes berpengaruh dalam perkembangan plot, dan cerita 

akan menjadi lain atau kurang logis bila salah satu dari peristiwa tersebut dihilangkan. Makna peristiwa 

yang dialami oleh tokoh terbagi menjadi dua yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi 

dari peristiwa yang dialami oleh tokoh, salah satunya pada data yang memiliki makna denotasi yaitu setelah 

semua orang Yahudi turun, mereka dibawa menuju tempat yang belum mereka ketahui, seperti halaman 

pangkalan militer, data tersebut bermakna denotasi karena tidak ada makna tambahan dari data itu. Makna 

konotasi dari peristiwa yang dialami oleh tokoh, yaitu ayahnya ingin ia berada di sampingnya, untuk 



menemani hari terakhirnya sebelum ayahnya diceraikan dari rumah. Data tersebut memiliki makna lain yang 

berarti keluar dari rumah dan juga bisa diartikan bahwa ia diusir dari rumah. 

Saran 

Fokus masalah penelitian ini hanya mengenai bentuk peristiwa dan makna dari peristiwa yang 

dialami oleh tokoh dalam novel Fateless karya Imre kertesz. Penulis berharap adanya penelitian selanjutnya 

terhadap novel Fateless karya Imre Kertesz ini. Saran peneliti bagi dunia pendidikan dalam penelitian ini 

dapat dijadikan pedoman dalam pembelajaran khususnya bahasa dan sastra Indonesia. Penelitian ini dapat 

dijadikan sumber pengetahuan jika melakukan penelitian karya sastra. 
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