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MOTTO 

 ّلله من أكرب عوامل جناحكن حسن عالقتك ابإ

Sesungguhnya hubungan baikmu dengan Allah merupakan senjata utama atas 

kesuksesanmu 
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ABSTRAK 

Penelitian dengan judul Dehumanisasi dalam Novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah 

Karya Ibrahim Nasrallah bertujuan untuk mengetahui dehumanisasi dalam novel 

Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah Karya Ibrahim Nasrallah berdasarkan analisis 

semiotika Roland Barthes pada tataran denotasi, konotasi, dan mitos. Penelitian 

ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena dehumanisasi yang telah ada di sekitar 

masyarakat, berupa fenomena penolakan jenazah covid-19 di Indonesia di masa 

awal pandemi menyebar, serta kisah dalam novel dengan latar masa depan di 

tempat yang tidak diketahui keberadaannya, menceritakan gambaran terburuk 

manusia masa depan hingga mengarah pada fenomena dehumanisasi yang 

tersampaikan melalui makna tersirat. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif, dengan  teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Adapun metode 

analisis adalah metode deskriptif analisis dengan mendeskripsikan fakta-fakta 

kemudian menganalisa objek materialnya dari kutipan-kutipan teks novel. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat tiga puluh lima kutipan dengan pembagiannya 

menjadi dua kelompok yaitu perilaku dehumanisasi dan faktor penyebab 

dehumanisasi dalam novel dengan sub-bab sebagai berikut : Perilaku 

dehumanisasi yaitu: Tindakan Kekerasan, Hilangnya Sikap Empati, Menghina 

atau Merugikan Orang Lain. Adapun Faktor Penyebab Terjadinya Dehumanisasi 

yaitu: Dominasi Penguasa Terhadap Masyarakat dan Kecanggihan Teknologi. 

Mitos yang terdapat dalam novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah diantaranya, yaitu : 

1) Bila tidak satu pemahaman, bukanlah bagian dirinya atau komunitas, 2) Solusi

penyelesaian masalah dengan tindak kekerasan, 3) Keegoisan seseorang 

melibatkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi, 4) Validitas eksistensi 

seseorang berada pada perbedaan, 5) Seorang salinan ialah penjahat identitas, 6) 

Sebaik-baik tempat bagi pelaku perkelahian adalah kuburan, 7) Masalah manusia 

terselesaikan dengan jalan debat dan penyerangan terhadap lawannya, 8) 

Keinginan manusia berlandaskan nafsu belaka dan cenderung memaksa orang 

lain, 9) Manusia bila di posisi terpuruk tidak dapat membedakan mana benar dan 

salah. 

Kata kunci : Semiotika, Roland Barthes, Dehumanisasi, Novel Ḥarbu al-Kalbi 

aṡ-Ṡaniyah, Ibrahim Nasrallah.  
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 امللخص

إلبراهيم نصراّلله إىل معرفة  حرب الكلب الثانيةرواية اليهدف هذا البحث، الذي حيمل عنوان إزالة اإلنسانية يف 

السيميائي لروالن ابرت. الدافع وراء هذا البحث بناًء على التحليل  حرب الكلب الثانيةرواية الإزالة اإلنسانية يف 

يف  Covid-19هو وجود ظاهرة نزع اإلنسانية اليت كانت موجودة حول اجملتمع على شكل ظاهرة رفض جثة 

إندونيسيا يف األايم األوىل النتشار الوابء، وكذلك القصص يف الرواايت مع اخللفية املستقبلية يف مكان غري 

هذا البحث ر املستقبل تؤدي إىل ظاهرة نزع الصفة اإلنسانية اليت تنقلها املعاين الضمنية. معروف أسوأ صورة لبش

هو حبث نوعي، مع تقنيات مجع البياانت وهي التوثيق. طريقة التحليل هي طريقة التحليل الوصفي بوصف 

ة أن هناك مخسة وثالثون وأظهرت نتائج الدراساحلقائق مث حتليل الكائن املادي من اقتباسات النص يف الرواية. 

اقتباساً مقسمة إىل جمموعتني، ومها السلوك إلزالة اإلنسانية والعوامل املسببة إلزالة اإلنسانية يف الرواية، مع الفصول 

الفرعية التالية: السلوك إلزالة اإلنسانية، وهي: العنف، وفقدان التعاطف، إهانة اآلخرين أو إيذائهم. أما العوامل 

األساطري الواردة يف الرواية ىل إزالة اإلنسانية، وهي: هيمنة احلكام على جمتمعهم والتطوهر التكنولوجي.اليت تؤدي إ

( حلول حلل ٢إذا مل يكن تفاهم، فهو ليس جزءًا من نفسه أو من جمتمعته،  (١: منها  حرب الكلب الثانية

( صحة وجود املرء على ٤الشؤون الشخصية، ( أاننية الفرد تتضمن أمورًا تتعلق ابلعمل يف ٣املشكالت ابلعنف، 

( يتم حل املشكالت ٧( أفضل مكان ملرتكيب القتال هو القرب، ٦( النسخة من جمرمة اهلوية، ٥االختالف، 

( تستند الرغبات البشرية إىل جمرد الشهوة ومتيل إىل إجبار ٨اإلنسانية من خالل مناقشة ومهامجة خصومهم، 

 .ميكن متييزمها هو الصواب واخلطأ كونون يف الركود ال( عندما البشر  ي٩اآلخرين، 

السيميائية، روالن ابرت، إزالة اإلنسانية، رواية حرب الكلب الثانية، إبراهيم  الكلمات الرئيسة:
.  نصراّلله
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 

22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal\ 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 sa’ s\ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha’ h} Ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ Zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 s}a>d s} Es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad} d} De (dengan titik di bawah) ض

 t}a’ t} Te (dengan titik di bawah) ط

 z}a’ z} Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع
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 Gain G Ge غ

 fa’ F Ef ف

 qa>f Q Qi ق

 ka>f K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 ha’ H Ha ه

Hamza ء

h 

‘ Apostrof 

 ya’ Y Ye ي

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta’aqqidi>n متعقدين

 Ditulis ‘iddah عدة

C. Ta’ marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة  Ditulis Hibah 

جزية  Ditulis Jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)
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Bila diikuti dengan kata sandang ‚al‛ serta bacaan kedua itu  terpisah,  

maka  ditulis dengan h 

كرامة األولياء  Ditulis Kara>mah al-auliya>’ 

2. Bila ta’ marbutah hidup hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah,

dan dammah ditambahi t. 

 Ditulis Zaka>tul fit}ri زكاة الفطري

D. Vokal Pendek 

Kasrah Ditulis I 

Fathah Ditulis A 

Dammah Ditulis U 

E. Vokal Panjang 

Fathah + alif 

جاهلية 

Ditulis 

Ditulis 

a> 

ja>hiliyyah 

Fathah + ya’ mati 

 يسعى 

Ditulis 

Ditulis 

a> 

yas’a> 

Kasrah + ya’ mati 

 كريم

Ditulis 

Ditulis 

i> 

kari>m 

Dammah + wawu 

mati 

 ىضورف

Ditulis 

ditulis 

u> 

furu>d} 
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F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya’ Mati 

 بينكم 

Ditulis 

ditulis 

Ai 

Bainakum 

Fathah + wawu mati 

 قول 

Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaulun 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

أأنتم  Ditulis a’antum 

أعدت Ditulis u’iddat 

 Ditulis la’in syakartum لئن شكرتم 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

 Ditulis al-Qur’a>n القران

 Ditulis al-Qiya>s القياس

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyah  yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ’<Ditulis as-sama السماء

الشمس  Ditulis asy-syams 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 {Ditulis z}awi> al-furu>d ضورفلاي وذ

السنة  لهأ Ditulis ahl as-sunnah 
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A. LATAR BELAKANG 

Sastra menurut Yohanes Sehandi adalah ekspresi pengalaman mistis dan 

estetis manusia melalui media bahasa sebagai kreativitas yang bersifat 

imajinatif. Pengarang dalam menciptakan karyanya selalu melibatkan unsur 

imajinatif dan kreatif, dan mampu menjadikan sastra sebagai media hiburan 

maupun media ktritik.1  

Tidak menutup kemungkinan pada saat karya sastra diciptakan, 

pengarang menyisipkan suatu simbol agar dapat dengan mudah diterima dan 

dijangkau masyarakat luas serta menghindari aparat pemerintah yang 

berusaha menyekal peredarannya. Hal ini menimbulkan adanya maksud 

tersirat yang ingin disampaikan pengarang.2 Oleh karenanya perlu memahami 

karya sastra dengan rinci sehingga dapat mengetahui makna tersirat tersebut. 

Simbol yang digunakan pengarang juga mewakili gaya bahasa yang 

digunakan dalam karya sastranya. 

Wolf turut menyatakan bahwa sastra adalah produk sosial bahkan 

merupakan bagian dari institusi sosial. Karya sastra dikatakan sebagai simbol 

verbal, memposisikan sastrawan dalam tiga peran, yaitu menanggapi realitas, 

1 Yohanes Sehandi, Mengenal 25 Teori Sastra (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm 6. 
2 Erwin Wibowo, “Makna Semiotik Dalam Novel Anomie Karya Rilda A. Oe. Taneko,” 

Jurnal Jentera : Jurnal Kajian Sastra 6 No. 2 (November 2017): 129–41, 

https://doi.org/10.26499/jentera.v6i2.472. 
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berkomunikasi dengan realitas, dan menciptakan kembali realitas. Dalam hal 

ini masyarakat ikut menentukan dalam menciptakan karya sastra.3  

Salah satu tokoh ternama yang membahas mengenai simbol yaitu Roland 

Barthes, Ia dikenal sebagai seorang pemikir strukturalis yang getol 

mempraktikkan model linguistik dan semiologi Saussurean. Barthes secara 

panjang lebar mengulas sistem pemaknaan tataran ke dua yang dibangun di 

atas bahasa sebagai sistem yang pertama. Sistem ke dua ini oleh Barthes 

disebut dengan konotatif. Dalam hal ini area penting yang dirambah Barthes 

dalam studinya tentang tanda adalah peran pembaca (the reader). Konotasi 

meski merupakan sifat asli tanda, juga membutuhkan keaktifan pembaca agar 

dapat berfungsi. Sumbangan Barthes sangat berarti bagi penyempurnaan 

semiologi Saussure yang berhenti pada penandaan dalam tataran denotatif 

yang terdiri dari penanda dan petanda, pada saat bersamaan tanda denotatif 

juga merupakan penanda konotatif.4  

Dalam pandangannya Barthes mengungkapkan istilah “The Author is 

Dead” yaitu “kematian pengarang” dan memiliki maksud bahwa dalam 

menganalisis suatu karya sastra seorang pembaca hanya melihat pada unsur 

karya sastra itu sendiri tanpa melibatkan kehadiran pengarang. Bagi Barthes 

                                                           
3 Mohammad Affan, “Arab Spring dalam Sastra Arab: Ekspresi dan Representasi,” Jurnal 

Al-Irfan: Journal of Arabic Literature & Islamic Studies Vol.1 No.1 (September 2018): 73–96, 

https://doi.org/10.36835/al-irfan.v1i1.3222. 
4 Alex Sobur and Yasraf Amir Piliang, Semiotika komunikasi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006) hlm 55. 
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istilah ini memberikan ruang kepada pembaca (reader) sebagai sosok yang 

sangat penting dalam pembacaan serta pemaknaannya terhadap karya sastra.5 

Karya sastra sarat akan makna konotasi di balik makna pertamanya 

denotasi, maka kepekaan pembaca dalam membaca dan memahami teks 

sastra sangat diharapkan untuk mengungkapkan makna tersirat dalam alur 

cerita, sehingga pembaca dapat memahami makna dengan rinci dalam karya 

sastra tersebut. Beberapa simbol karya sastra yang sarat akan makna tersirat 

diantaranya berupa gambaran dehumanisasi.  

Dehumanisasi yaitu ketika tidak manusiawi, orang dilihat dan 

diperlakukan sama dengan non-manusia. Misal, ketika orang Afrika-Amerika 

direpresentasikan sebagai kera, atau model fashion berubah menjadi botol bir, 

atau penyandang disabilitas yang disamakan dengan parasit. Mereka 

diperlakukan seperti binatang, atau benda daripada orang. Dehumanisasi 

dapat muncul dengan cara yang lebih halus, dengan orang melihat atau 

memperlakukan orang lain sebagai tidak sepenuhnya manusia.6  

Fenomema dehumanisasi telah banyak ditemui di sekitar masyarakat, di 

antaranya terlihat dalam jurnal Jambura Law Review mengenai dehumanisasi 

penerapan hukum pidana secara berlebihan di Indonesia oleh Ramdhan 

Kasim, artikel ini menjelaskan penerapan hukum pemidanaan di Indonesia 

                                                           
5 Wening Udasmoro, Buku Ajar Pengkajian Sastra Bagaimana Meneliti Sastra ? 

Mencermati Metodologi Dasar dalam Penelitian Sastra (Yogyakarta: Program Studi Sastra 

Perancis Fakultas Ilmu Budaya UGM, n.d.) hlm 43. 
6 Sarah J. Gervais, Objectification and (de)Humanization: 60th Nebraska Symposium on 

Motivation, Nebraska Symposium on Motivation, v. 60 (Nebraska Symposium on Motivation, 

New York ; Heidelberg: Springer, 2013), hlm 35. 
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menimbulkan “Dekonstruksi Pidana dan Pemidanaan”, dekonstruksi ini yaitu 

pertama terjadi over kapasitas lapas dan rutan, kedua pengaturan hukuman 

mati yang sangat masif, ketiga kebijakan hukum yang berlebihan pada 

penghinaan di media sosial, keempat dalam penyelidikan kriminal penyidik 

mencari bukti dengan kejahatan (penyiksaan), kelima inkonsistensi hak atas 

perkara cuma-cuma (prodeo).7 

Dehumanisasi terlihat di masa katastrofi ini, pandemi covid-19, yang 

dialami oleh seluruh manusia di dunia. Pandemi ini juga memunculkan 

fenomena penolakan jenazah yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia 

bahkan penolakan juga terhadap tenaga medis yang menangani jenazah 

covid-19, karena masih banyak orang belum menerima pemakaman jenazah 

tersebut lantaran takut tertular terhadap virus berbahaya ini. Realitas 

menunjukkan bahwa masyarakat mulai panik dan ketakutan, sehingga banyak 

masyarakat berpikir bahwa seseorang yang terpapar virus ini harus dihindari, 

dan demi menghindarinya nilai moral mulai dilanggar oleh sebagian 

masyarakat.8 

Dengan memperhatikan fenomena dehumanisasi yang telah ada di sekitar 

masyarakat, beberapa karya sastra juga turut memperlihatkan fenomena 

dehumanisasi dengan gaya bahasa dan imajinasi pengarangnya. Bahkan cerita 

yang disuguhkan pengarang dikemas secara menarik dengan menampilkan 

                                                           
7 Ramdan Kasim, “Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan 

(Overspanning van Het Straftrecht),” Jambura Law Review 2, no. 1 (January 8, 2020): 1–29, 

https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402. 
8 Maula Sari and Abd Wahid, “Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis 

Di Indonesia,” Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis 2, no. 1 (July 5, 2020): 61–76, 

https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1352. 
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cerita fiksi ilmiah meliputi ruang angkasa, penemuan robot, atau cerita 

dengan latar masa depan.9  

Salah satu novel Arab yang menceritakan latar masa depan dan sarat 

akan simbol atau makna tersiratnya novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah. Novel 

ini menceritakan tentang masa depan manusia yang gelap. Diceritakan dalam 

novel tokoh yang bernama Rashid, merupakan seorang yang menentang 

rezim di lingkungannya. Namun seiring berjalannya waktu, Rashid justru 

menjadi seorang ekstrimis materialistis dan tidak bermoral. Bekerja sebagai 

direktur rumah sakit al-Aman, rumah sakit besar, sukses, dan berada 

dilingkungan terbaik ibu kota. Ia memiliki hubungan gelap dengan sekretaris 

pribadinya Muram. Suatu ketika Rashid mengajaknya untuk melakukan 

perjalanan luar negeri. Perjalanan ini merupakan perjalanan menyenangkan 

bagi Rashid karena dia akan mengubah paras sekretaris menyerupai paras 

istrinya, Salam.  

Kisah dalam novel, bermula dari perbedaan pendapat, adanya 

pengkhianatan oleh salah seorang pembeli pada penjual dalam pembayaran  

hewan anjing, hingga kemudian menyulut terjadinya perang antar sesama 

manusia dan meluas ke berbagai penjuru. Fenomena pencampuran musim 

menjadi satu musim panjang diselimuti kegelapan tanpa adanya intensitas 

cahaya. Dari fenomena alam ini muncullah persamaan antar satu individu 

dengan individu lainnya.  

                                                           
9 “Fiksi Ilmiah,” Onbarro.com, 2018, https://id.conbarro.com/ciencia-ficcin-980053, 

diakses pada hari Jumat, 27 Agustus 2021, pada pukul 11:07.  
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Persamaan dari sisi fisik maupun karakter yang terjadi hingga kemudian 

memicu adanya perang anjing kedua. Pada akhir cerita digambarkan bahwa 

masa depan manusia cenderung brutal dan tidak mencerminkan nilai humanis 

dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Maka tak heran bila 

terdapat kalimat kutipan dalam novel berbunyi “salah satu dari mereka 

bertanya, apa yang sungguh di inginkan manusia?”. Terlihat ungkapan 

kalimat tersebut sebagai bentuk kekecewaan mengenai kehidupan manusia di 

masa depan.  

Ibrahim Nasrallah sastrawan Palestina terkenal dengan berbagai karyanya 

dari puisi, novel, dan beberapa buku lainnya. Tema yang cenderung 

disuguhkan pada pembaca berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan melalui 

bahasa sastra dengan filsafat kosmis. Semua karya yang ditulisnya merupakan 

hal yang dia impikan untuk ditulis, sesuai dengan pengalamannya dengan 

semua yang dia baca, lihat, dengar, rasakan, cintai, dan ketahui tidak 

berangkat dari ruang hampa semata.10  

Nasrallah telah memenangkan Penghargaan Internasional untuk fiksi 

Arab edisi kesebelas pada tahun 2018. Diumumkan, seperti tradisi, pada 

malam Pameran Buku Internasional Abu Dhabi, novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-

Ṡaniyah merupakan novel yang dipuji oleh para juri sebagai “visi yang luar 

biasa tentang masa depan dengan gambaran dystopia di negara tanpa nama.” 

Saat mengumumkan pemenang, ketua juri Ibrahim Al Saafiin turut memuji 

                                                           
, أخبار األدب ”,ملصر األدب أخبار جملة يف الوالدة" حبكم نرثها اليت هي اهلوايت أفقر:  إبراهيم نصر هللا" ليم سليمان,عبداحل 10

 .٢٠١٩يونيو  ٣٠، ١٤٤٠من شوال  ٢٦األحد، 



7 

 

novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah sebagai novel dengan menggunakan teknik 

yang diambil dari fantasi dan fiksi ilmiah. “Ini memperlihatkan 

kecenderungan kebrutalan yang melekat dalam masyarakat,” katanya, 

“membayangkan saat nilai-nilai manusia dan moral telah dibuang dan segala 

sesuatu diizinkan bahkan jual beli jiwa manusia”.11 

Sebagaimana terlihat dalam novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah pada 

halaman 77 terdapat kalimat ة الوقت في المساومة عإضا  jika kita mengamati, 

kalimat tersebut menggunakan pemaknaan awal yaitu “kita kehilangan waktu 

karena tawar-menawar ini”. Namun sesungguhnya jika kita mencermati 

kembali kalimat di atas dengan pemaknaan tataran kedua maka yang 

dimaksud ialah “kehilangan kesempatan berharga akibat perdebatan panjang 

satu sama lain”. Dari sini peran pembaca diperlukan untuk dapat mengetahui 

secara rinci makna tersirat dalam novel.12  

Selain memperlihatkan perilaku dehumanisasi, novel ini juga 

menceritakan kecanggihan teknologi di masa depan sehingga memberikan 

kemudahan bagi umat manusia, namun teknologi juga turut menjadi ancaman 

bagi manusia. Ancaman kecanggihan teknologi ini menjadi penyebab 

terjadinya dehumanisasi di sekitar masyarakat.  

                                                           
11 “Ibrahim Nasrallah Wins Arabic Fiction Prize with Novel of Dystopian Extremists,” 

The Guardian, June 25, 2021, https://www.theguardian.com/books/2018/apr/25/ibrahim-nasrallah-

wins-arabic-fiction-prize-novel-dystopian-extremists-second-war-of-the-dog, di akses pada hari 

Jumat, 27 Agustus 2021 pada pukul 11:09. 
 https://t.me/ktabpdf.(2016)الدار العربية للعلوم انشرون,  حرب الكلب الثانية ،إبراهيم نصر اللّ  12
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Realitanya banyak pabrik berskala besar yang kini lebih memilih 

menggunakan mesin dalam kegiatan produksinya dibandingkan 

menggunakan tenaga kerja manusia sehingga banyak dari mereka 

dirumahkan. Teknologi yang seharusnya menjadi alat dalam membantu 

pekerjaan manusia justru kini menjadi suatu mekanisme yang memperbudak 

dan menyingkirkan manusia itu sendiri.13 

Begitu pula dalam novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah teknologi yang 

semakin canggih justru menjadi senjata pemusnah manusia lainnya oleh 

pihak-pihak yang berkuasa karena adanya penjagaan ketat di beberapa titik 

jalan. Dikisahkan dalam novel beberapa manusia mulai terlihat mirip dengan 

manusia tertentu. Kemiripan tersebut bukan hanya dari parasnya bahkan dari 

sisi karakteristiknya. 

Untuk dapat membedakan antar satu orang dengan orang lainnya, maka 

penguasa membuat penjagaan ketat di beberapa titik jalan agar setiap orang 

yang melintasi mampu menunjukkan dan membuktikan bahwa dirinya tidak 

serupa dengan orang lain. Jika ia berhasil meyakinkan para petugas bahwa ia 

adalah dirinya maka ia bebas dan dapat melanjutkan perjalanan. Namun, bagi 

siapa yang tidak mampu membuktikan, maka secara kejam petugas penjagaan 

akan menyiksa dan membunuh orang tersebut dengan senjata canggih 

mereka. 

                                                           
13 Zainul Muhibbin and Choirul Mahfud, “Penguatan Spiritualitas untuk Menghadapi 

Fenomena Dehumanisasi Akibat Teknologi Maju dan Industrialisasi,” Prosiding SEMATEKSOS 

3"Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0", no. 5 (2018): 266–71, 

https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4445. 
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Adapun penelitian tesis dengan judul “Dehumanisasi dalam Novel Ḥarbu 

al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah Karya Ibrahim Nasrallah (Studi Semiotika Roland 

Barthes)” ini akan membahas dehumanisasi manusia dan faktor penyebab 

terjadinya dehumanisasi yang tersampaikan melalui makna tataran kedua/ 

makna tersirat dalam novel Harbu al-Kalbi as-Saniyah. Dengan 

menggunakan pisau analisis semiotik Roland Barthes, maka dapat diketahui 

seluruh makna yang merupakan dehumanisasi dan faktor penyebab 

dehumanisasi, manusia masa depan.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Dengan penjelasan latar belakang di atas maka penelitian ini memiliki 

bahasan  mengenai gambaran distopia manusia masa depan yang berfokus 

pada 

1. Bagaimana dehumanisasi dalam novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah karya 

Ibrahim Nasrallah ? 

2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya dehumanisasi dalam novel Ḥarbu 

al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah karya Ibrahim Nasrallah ?  

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dehumanisasi dalam novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah 

karya Ibrahim Nasrallah.  

2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dehumanisasi dalam novel 

Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah karya Ibrahim Nasrallah. 
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

khazanah keilmuwan mengenai dehumanisasi dan faktor penyebab 

terjadinya dehumanisasi dalam novel yang dihadirkan melalui tanda, oleh 

karenanya menggunakan semiotika dapat mengetahui makna denotasi, 

makna konotasi dan mitos. Penelitian ini berobjek pada karya sastra novel 

Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah karya Ibrahim Nasrallah, dengan 

mempertimbangkan masih sedikit adanya pembahasan perihal novel karya 

Ibrahim Nasrallah di UIN Sunan Kalijaga. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana 

dehumanisasi dan faktor penyebab terjadinya dehumanisasi dalam novel 

Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah karya Ibrahim Nasrallah. 

 

D. KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian mengenai manusia masa depan serta kajian dalam novel Ḥarbu 

al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah karya Ibrahim Nasrallah telah dibahas oleh beberapa 

peneliti terdahulu, diantaranya :  

Tesis oleh Desire Custers alumni dari University Louvain di Belgia tahun 

2019 dengan judul penelitiannya “Arab Science Fiction as Vehicle for 

Criticism The Case of Ibrahim Nasrallah’s Harb al- Kalb al- Thaniyyah”. 

Peneliti menggunakan objek material novel Arab Harb al- Kalb al- 
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Thaniyyah serta objek formal yaitu teori Ian Campbell“Arabic Science 

Fiction” (Fiksi Ilmiah Arab) berupa Double Estrangement (Keterasingan 

Ganda). Tesis ini menganalisis bagaimana fiksi ilmiah Arab kontemporer 

(sci-fi) dapat digunakan untuk mengekspresikan kritik sosial dan politik di 

dunia Arab. Fokus keterasingan ganda dalam novel ini pada tiga tema : kritik 

politik dan sosial, warisan budaya dan agama Arab, dan kemajuan teknologi. 

Adapun hasil penelitian dari tesis adalah keterasingan tingkat pertama 

yang ditunjukkan dalam novel Harbu al-Kalbi as-Saniyah berupa mengkritik 

lingkungan sosial dan politiknya melalui kecenderungan manusia melakukan 

kekerasan jika terdapat suatu perbedaan atau persamaan. Kedua, novel 

menggambarkan adanya polarisasi sosial yang digunakan untuk keuntungan 

pribadi, baik oleh politisi atau warga sendiri. Ketiga, novel mengkritik orang-

orang yang mengubah aliansi ketika itu sesuai dengan kepentingan mereka, 

menunjukkan bahwa bukan keyakinan yang mendorong mereka menjadi 

bagian dari suatu kelompok, akan tetapi kepentingan materialistik belaka. 

Pada keterasingan tingkat kedua yaitu diskontinuitas antara perkembangan 

teknologi masa lalu dan masa kini. Kemajuan teknologi dalam novel menjadi 

senjata untuk menindas warganya.14 

Penelitian kedua dalam Jurnal Studies in Arabic Narratology oleh 

Faramarz Mirzaei, Ahmad Arefi, dan Eisa Mottaghi Zadeh dengan judul 

pembahasan “From Negation in Syntax to Negation of Revolutionary Values 

                                                           
14 Desiree Custers, “Arabic Science Fiction as Vehicle for Criticism (The Case of Ibrahim 

Nasrallah’s Harbu Kalbi Tsaniah)” (Belgie, KU LEUVEN Faculty Of Arts, 2018), Arabic Science 

Fiction as Vehicle for Criticism/Arabische Science Fiction: een literaire lens om de Arabische 

Wereld te zien/ اخليال العلمي العريب كأداة للنقد (wordpress.com). 
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Aesthetic Analysis of Negation in Ebrahim Nasrallah’s The Second Dog 

War”. Penelitian menggunakan objek material novel Harbu al-Kalbi as-

Saniah karya Ibrahim Nasrallah disertai dengan penggunaan objek formal 

teori estetika gaya bahasa negasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

berupa mengapa penulis menggunakan gaya bahasa negasi lebih banyak dari 

gaya sintaksis lainnya dan bagaimana kesesuaian antara gaya bahasa negasi 

dengan tiga tingkatan bahasa dalam novel. Melalui pembahasan peneliti, teks 

novel ini memiliki pandangan atau visi pesimis dan ditutupi oleh struktur 

sintaksis yang sesuai dengannya. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan 

gaya bahasa negasi apa dan bagaimana dalam teks novel yang digunakan 

hingga menjadikannya sebagai novel dengan visi pesimisme.  

Dalam hal ini diketahui bahwa dari gaya bahasa negasi ini merupakan 

bentuk negasi nilai revolusioner. Fokus penelitian berada pada visi pesimis 

yang berlaku dalam novel meliputi tiga tingkat bahasa novel: narasi, dialog, 

dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan adanya suatu konsisten antara 

alat negasi dan pandangan pesimis. Gaya bahasa negasi tersebutkan sebanyak 

1759 kali dengan rasio 52%. Hal ini sesuai dengan visi pesimistis yang 

berlaku dalam novel dengan tiga tingkat bahasa tersebut dan akibat dari 

korupsi kekuasaan tirani otoritas palestina. Dalam novel tersebut terdapat 

para tokoh oportunis yang melakukan tindakan negatif untuk mencapai 

kepentingannya.15 

                                                           
15 Faramarz Mirzaei, Ahmad Arefi, and Eisa Mottaghi Zadeh, “From Negation in Syntax 

to Negation of Revolutionary Values Aesthetic Analysis of Negation in Ebrahim Nasrallah’s The 

Second Dog War,” Studies In Arabic Narratology 1, no. 2 (August 1, 2020): 84–119, 

https://doi.org/10.29252/san.1.2.84. 
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Beberapa artikel di berbagai media Arab telah membahas mengenai novel 

Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah, di antaranya yaitu artikel yang terdapat di laman 

www.sasapost.com sejak dipublish tanggal 26 April 2018 pukul 18:00 ditulis 

oleh Asma Ramadhan penulis Mesir. Ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Politik pada tahun 2009 dan tertarik pada sastra dan seni. Artikelnya 

yang berjudul “ البوكر»ديستوبيا إبراهيم نصر هللا المخيفة التي حصدت «.. حرب الكلب الثانية ”. 

Novel mengisahkan dalam suasana fantasi aneh salah satu kota di masa 

depan, banyak hal mulai berubah dari masa lalu, seperti matahari berhenti 

untuk bersinar secara permanen, menimbulkan adanya pengumpulan empat 

musim menjadi satu musim yang panjang, peningkatan kematian burung dan 

hewan, seolah fenomena alam berubah menjadi tidak beraturan.  

Peristiwa perang anjing kedua dimulai dengan aksesi (persetujuan) negara-

negara di dunia, atau sisanya yang terlibat perjanjian berdasarkan 

penghapusan masa lalu dan penghapusan lengkap memori orang. Hal ini 

dilakukan demi mengendalikan masalah dengan cara yang ketat. Visi para 

penguasa didasarkan pada fakta bahwa penghapusan masa lalu akan dapat 

mencegah setiap upaya masa depan memberontak terhadap mereka dan 

sejarah akan berhenti terulang kembali. Namun, apa yang diprediksikan 

penguasa pada saat itu tidak sesuai dengan masa kemudian.  Justru sejarah 

tidak terulang kembali, namun manusialah yang mengulangi kembali 

kesalahan yang sama. Novel Arab lainnya yang termasuk fiksi ilmiah 

tersalurkan melalui almarhum penulis Mesir Ahmed Khaled Tawfiq dengan 

judul novelnya “يوتوبيا” diterbitkan pada tahun 2008 dan Mohammed Rabi’ 

http://www.sasapost.com/
https://www.goodreads.com/book/show/3503947
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melalui novelnya “عطارد” yang mencapai daftar pendek pada Booker Award 

pada tahun 2016.16  

Artikel lainnya oleh Ahmed Bougarby, peneliti dari Maroko, mengenai 

novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah di laman media Al-Quds Al-Arabi pada 20 

Oktober 2020 dengan judul tulisannya “ بين المعلن … «حرب الكلب الثانية»رواية 

 Dalam tulisannya ini ia memberitahu tentang perang anjing .”والمسكوت عنه

pertama dan kemudian tentang yang kedua, antara yang pertama dan yang 

kedua penulis menyederhanakan manifestasi dan fenomena yang para kritikus 

berbeda dalam menggambarkan. Beberapa dari mereka, menganggap novel 

berupa imajinasi ilmiah, dipandu oleh penemuan novel dan penemuan ilmiah 

yang luar biasa. Beberapa lainnya menganggap “novel distopia”, karena 

dominasi, ketidakadilan, korupsi, dan lain-lain yang mereka 

mengklarifikasikannya di antara novel-novel masa depan.  

Novel “The Second Dog of War” dicirikan sebagai komposit dan 

berdasarkan plot. Karakter yang dibayangkan merujuk pada keinginan novelis 

untuk mengelilingi subjeknya dari berbagai perspektif dan dalam bentuk yang 

paling lengkap (tulisan satir, narasi, petikan etnografis, realitas sejarah, fiksi 

bebas.  

"Perang Anjing Kedua" antara tragedi dan lelucon: Filosofi novel 

didasarkan pada dualitas tragedi dan lelucon, dan penulis telah mencoba 

untuk melihat segala sesuatu yang jatuh dalam hidup tidak di luar kerangka 

                                                           
 ”,البوكر»ديستوبيا إبراهيم نصر هللا املخيفة اليت حصدت «.. حرب الكلب الثانية"أمساء رمضان,  16

www.sasapost.com," 2018, https://www.sasapost.com/dog-war-ii-cyberpunk-from-the-idea-of-

human-brutality/, diakses pada hari Jumat 27 Agustus 2021 pada pukul 11:12. 

https://www.goodreads.com/book/show/23429820
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dualitas ini, tetapi lucu adalah bentuk kehadirannya yang ditandai dengan 

hubungan tumpang tindih dan pencampuran antara kedua pihak yang 

berlawanan, tragedi yang terjadi pada beberapa orang adalah lelucon, dan 

sebaliknya, dan kadang-kadang, «yang terbuka sebagai lelucon tidak akan 

kurang dari tragedi», tetapi kadang-kadang satu insiden seperti mata uang dua 

sisi, wajah lucu, dan yang tragis.17 

Penelitian dehumanisasi terdapat dalam naskah drama 12 angry men karya 

Reginald Rose yang menceritakan dua belas juri yang menangani 

pengambilan keputusan dalam sidang kasus pembunuhan, saat seorang anak 

kecil diduga menjadi terdakwa dengan si anak bergantung kehidupannya 

dalam persidangan untuk menentukan nasib bersalah atau tidak bersalah. 

Beberapa perdebatan terjadi selama persidangan.  

Pada awalnya kedua belas juri seluruhnya menetapkan status bersalah pada 

anak kecil tersebut, sedangkan juri ke-8 beranggapan tidak bersalah dengan 

sejumlah bukti yang dia kemukakan. Meski juri ke-8 berbeda seorang diri 

pada pendapatnya dengan juri lainnya, ia tetap berani dalam mempertahankan 

keputusannya dengan menunjukkan serangkaian bukti dan fakta dalam 

persidangan, hingga setelah beberapa perdebatan panas dan beberapa 

perubahan keputusan oleh juri lainnya yang turut mengikuti juri ke-8, 

akhirnya keputusan akhir dari persidangan menetapkan bahwa sang anak 

kecil dinyatakan tidak bersalah. Sebelumnya dalam persidangan tersebut 

terlihat bahwa terdakwa mengalami dehumanisasi yaitu dalam persidangan 

                                                           
 ”,di 20,www.alquds.co.uk, 20 ,"بني املعلن واملسكوت عنه… «حرب الكلب الثانية»رواية "أمحد بوغريب,  17

akses pada hari Jumat 27 Agustus 2021 pada pukul 11:14. 
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keputusan juri yang cenderung tidak beralasan dalam menentukan bersalah 

hanya berdasarkan kasus dan hanya mengikuti suara terbanyak.18  

Dehumanisasi juga terdapat dalam Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan 

Sastra Indonesia Universitas Pamulang 2019 oleh Puri Bakthawar dengan 

judul artikel “Masa Depan dan Dehumanisasi: Kajian Perbandingan Cerpen 

Distopia Amerika dan Indonesia”. Fokus pembahasan dalam artikel ini pada 

pola naratif distopia yang ditampilkan kedua cerpen, persamaan dan 

perbedaan pola naratif. Hasil penelitian  menunjukkan persamaan pola naratif 

dalam kedua cerpen mengenai isu-isu yang diangkat dengan mengarah pada 

fenomena dehumanisasi. Hal ini terlihat dalam cerpen “2BRO2B” karya Kurt 

Vonnegut yang mengisahkan latar masa depan dengan situasi katastrofis, saat 

permasalahan populasi manusia yang semakin membengkak dan dapat 

berujung pada permasalahan sosial seperti kemiskinan, kerusakan alam, dan 

kekurangan pangan.  

Oleh karenanya demi mengatasi permasalahan tersebut otoritas politik 

menerapkan undang-undang yang menyatakan bahwa setiap kelahiran satu 

bayi harus ditebus atau diganti dengan satu orang yang sukarela untuk mati 

demi menekan jumlah populasi agar tetap pada standar stabil. Akibat dari 

peraturan undang-undang ini, justru memunculkan fenomena dehumanisasi 

yang dialami oleh setiap masyarakat. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk 

dapat hidup bersama keluarganya. Menjelang kelahiran bayi mereka seolah 

                                                           
18 Daffa Nur Aldyth and Moh. Syamsur Marek, “Fenomena Pascakebenaran Dalam 

Membentuk Wawasan Dan Dehumanisasi  Persidangan Di Naskah Drama 12 Angry Men Karya 

Reignald Rose” dalam Prosiding Seminar Nasional HISKI-MLI 2019 Indonesia Di Tengah 

Pascahumanisme: Merumuskan Model Humanisme Baru, 1st ed. (Kampus I Mrican, Yogyakarta: 

HISKI Komisariat USD Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, 2019). 
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narasi teror dari peraturan terus membayangi para orangtua hanya demi 

menyelamatkan buah hati mereka, seolah cerita dalam cerpen kehidupan 

masing-masing individu hanya diatur dan ditentukan oleh para penguasa 

belaka.19 

Selanjutnya penelitian Tesis dengan teori Roland Barthes oleh Indra Dita 

Puspito alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  tahun 

2017 dengan judulnya “Analisis Semiotika Makna Cinta Dalam Komunikasi 

Antarbudaya Pada Film Assalamualaikum Beijing”. Peneliti memaparkan 

rumusan masalah yaitu : apa makna pesan cinta komunikasi antarbudaya 

dalam Film Assalamualaikum Beijing dan bagaimana makna denotasi, 

konotasi, dan mitos yang merepresentasikan cinta antar budaya. 

Dengan melihat melalui berbagai pendekatan teori dan implementasinya 

terhadap objek penelitian, maka kesimpulan peneliti terhadap masalah yaitu 

Sign dan Code (tanda-tanda dan kode) yang terdapat pada makna pesan cinta 

adalah pada tanda-tanda verbal maupun non verbal di dalam adegan latar 

belakang budaya Cina yang tervisualisasi dalam sekuen atau pada 

pertengahan cerita. Pemilihan sign dan code berfokus pada adegan Asma 

yang jatuh cinta kembali. Melalui kajian semiotika, peneliti setidaknya 

menemukan tanda dan kode yang signifikan terhadap tujuan penelitian dalam 

adegan penjara yang dirangkum dalam tabel denotasi dan konotasi.20  

                                                           
19 Puri Bakthawar, “Masa Depan dan Dehumanisasi: Kajian Perbandingan Cerpen 

Distopia Amerika dan Indonesia,” Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Universitas 

Pamulang Vol 1, No 2 (2019): 109–17. 
20 Indra Dita Puspito, “Analisis Semiotika Makna Cinta Dalam Komunikasi Antarbudaya 

Pada Film Assalamualaikum Beijing” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 

www.repository.uinjkt.ac.id. 
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Adapun penelitian novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah saat ini hendak 

memberikan tesis berupa dehumanisasi manusia dan faktor penyebab 

terjadinya dehumanisasi yang terdapat dalam novel Harbu Kalbi Tsaniyah 

yang merupakan keadaan distopia manusia masa depan sehingga dapat 

memberikan suatu peringatan bagi manusia di kehidupan sekarang.        

                                           

E. KERANGKA TEORI 

1. SEMIOTIK ROLAND BARTHES 

Dalam buku Elemen Of Semiology karya Roland Barthes menjelaskan 

unsur-unsur semiologi yang disajikan di sini merupakan turunan dari 

bahasa konsep-konsep analitik yang kita pikirkan secara apriori agar 

menjadi cukup umum untuk memulai penelitian semiologis dengan cara 

ini. Kita mengusulkan dan membentangkan suatu terminologi dengan 

harapan bahwa ia akan memberikan kerangka awal (walaupun sifatnya 

sementara) untuk dimasukkan ke dalam heterogenitas fakta-fakta 

signifikan. Apa yang kita lakukan adalah memberikan suatu prinsip 

klasifikasi terhadap permasalahan yang ada.  

Unsur semiologi, di sini akan di kelompokkan dalam empat bagian 

pokok yang dipinjam dari linguistik struktural :  

a) Langue (Language) dan Parole (Speech) 

b) Penanda (Signifier) dan Petanda (Signified) 

c) Sintagma (Syntagm) dan Sistem (System)  



19 

 

d) Denotasi (Denotation) dan Konotasi (Connottation).21  

  

1) Langue dan Parole 

Langue bisa disederhanakan sebagai language dikurangi parole: ia 

merupakan suatu institusi sosial dan sekaligus suatu sistem nilai. 

Tanda juga terkait dengan aspek institusional dan sistematik, karena 

langue merupakan sistem nilai yang sifatnya kontraktual (sebagian 

arbitrer atau, lebih tepatnya, unmotivated), maka ia menolak 

modifikasi-modifikasi yang sifatnya individual, dan konsekuensinya 

ia merupakan suatu institusi sosial.   

Bertentangan dengan langue yang merupakan institusi dan sistem, 

parole pada dasarnya merupakan suatu tindakan seleksi dan 

aktualisasi yang sifatnya individual, ia pertama-tama terbentuk dari 

“kombinasi yang dengannya subjek pembicara dapat menggunakan 

kode bahasa untuk mengungkapkan pikiran pribadinya”, dan yang 

kedua oleh “mekanisme psiko-fisik yang dengan demikian 

memungkinkan orang untuk menampilkan kombinasi-kombinasi 

tersebut.”22  

Langue dan parole, masing-masing istilah ini mempunyai definisi 

yang utuh hanya dalam proses dialektis yang menyatukan keduanya: 

tidak ada langue tanpa parole, demikian juga tidak ada parole di luar 

lange. Langue tidak berada secara sempurna kecuali dalam “massa 

                                                           
21 Roland Barthes, Elements of Semiology Roland Barthes (New York: Hill and Wang A 

Division of Farrar, Straus, Giroux, 1968), hlm 12. 
22 Ibid., hlm 14-15. 
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yang berbicara”; orang tidak dapat menggunakan parole kecuali 

telah memiliki langue sebelumnya. Namun sebaliknya, langue hanya 

dimungkinkan oleh parole yang mendahuluinya. Secara historis, 

fenomena parole selalu mendahului fenomena langue (parole-lah 

yang menjadikan langue berkembang). Pendeknya, langue 

merupakan produk dan sekaligus instrumen parole.23 

 

2) Penanda dan Petanda 

Penanda, sifat penanda mengesankan kira-kira sifat yang sama 

dengan petanda: ia semata-mata sebuah relatum, yang definisinya 

tidak dapat dipisahkan dari definisi petanda. Satu-satunnya 

perbedaan adalah bahwa penanda merupakan mediator: materi 

adalah sesuatu yang perlu untuknya. Adapun klasifikasi penanda tak 

lain adalah strukturalisasi yang sebenarnya dari suatu sistem. Apa 

yang harus dilakukan adalah memotong pesan yang “tak ada habis-

habisnya” yang dikonstitusikan oleh seluruh pesan yang muncul 

pada tataran korpus yang dikaji ke dalam unit-unit signifikan dengan 

cara uji komutasi.  

Petanda, dalam linguistik, sifat petanda muncul dalam diskusi-

diskusi yang memfokukan terutama pada tingkat “realitas”-nya; 

                                                           
23 Ibid., hlm 15-16. 
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semua sepakat untuk menekankan fakta bahwa petanda bukanlah 

suatu “objek”, melainkan representasi mental dari “objek” tersebut.24 

3) Sintagma dan Sistem  

Sintagma, sintagmatik adalah dapat didefinisikan sebagai suatu 

kombinasi (yang bervariasi) tanda (yang berulang): kalimat yang 

diujarkan adalah jenis sintagma, oleh karenanya sintagma memiliki 

kemiripan-kemiripan dengan parole.  

Sistem mengkonstitusikan aksis kedua dari Langue. Saussure 

sudah melihatnya dalam bentuk rangkaian bidang-bidang asosiatif, 

yakni bentuk yang ditentukan oleh suatu afinitas bunyi (education, 

saturation) dan bentuk yang ditentukan oleh afinitas dalam makna 

(education, upbringing). Masing-masing bidang adalah laksana toko 

yang berisi istilah-istilah bersifat potensial (karena hanya salah satu 

dari istilah-istilah yang diaktualisasikan dalam wacana yang hadir): 

Saussure menegaskan kata istilah (dia mengganti istilah ini dengan 

kata,yang merupakan unit sintagmatik), karena menurutnya “segera 

setelah kita menggunakan ‘istilah’ di samping ‘kata’, gagasan sistem 

memasuki pikiran kita”. 

Istilah –istilah bidang (atau paradigma) pada saat yang bersamaan 

harus similiar dan disimilar, termasuk suatu unsur yang sifatnya 

umum dan unsur yang sifatnya variabel: ini merupakan kasus yang 

                                                           
24  Ibid., hlm 42-48. 
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terjadi pada taraf penanda dengan education dan saturation, dan 

pada taraf petanda dengan education dan upbringing.25 

4) Denotasi dan Konotasi 

Denotasi  

Akan diingat bahwa setiap sistem penandaan terdiri dari bidang 

ekspresi (E) dan bidang isi (C) dan bahwa penandaan bertepatan 

dengan hubungan (R) dari dua bidang: ERC. Mari kita sekarang 

menganggap sistem seperti itu ERC pada gilirannya menjadi elemen 

belaka dari sistem kedua, yang dengan demikian lebih luas daripada 

yang pertama: kita kemudian berurusan dengan dua sistem 

penandaan yang saling terkait tetapi tidak terhubung satu sama lain,  

atau terhuyung-huyung. Tetapi penurunan ini dapat terjadi dalam dua 

cara yang sama sekali berbeda tergantung pada titik penyisipan 

sistem pertama ke dalam yang kedua, dan oleh karena itu dapat 

menghasilkan dua himpunan yang berlawanan.  

Dalam kasus pertama, sistem pertama (ERC) menjadi bidang 

ekspresi, atau penanda, dari sistem kedua: R ERC atau yang lain. 

Kasus inilah yang disebut Hjelmslev sebagai semiotika konotatif, 

sistem pertama adalah bidang denotasi dan sistem kedua (lebih lebar 

dari yang pertama) bidang konotasi. Oleh karena itu kita akan 

mengatakan bahwa sistem berkonotasi adalah di sistem yang bidang 

ekspresinya dibentuk oleh sistem penandaan: kasus-kasus konotasi 

                                                           
25  Ibid., hlm 62 dan 71. 
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yang umum tentu saja akan terdiri dari sistem-sistem kompleks di 

mana bahasa membentuk sistem pertama (ini, misalnya, kasus 

sastra).  

Dalam kasus turunan kedua (berlawanan), sistem pertama (ERC) 

menjadi, bukan bidang ekspresi, seperti dalam konotasi, tetapi 

bidang isi, atau petanda, dari sistem kedua = 2 RC ERC atau yang 

lain: ER (ERC). Ini adalah kasus dengan semua meta bahasa: bahasa 

meta adalah sistem yang bidang isinya sendiri dibentuk oleh sistem 

penandaan, atau yang lain, itu adalah semiotika yang 

memperlakukan semiotika.26 

Konotasi  

Fenomena konotatif belumdipelajari secara sistematis (beberapa 

indikasi akan ditemukan dalam Prolegomena karya Hjelmslev). 

Namun masa depan mungkin milik konotasi linguistik, karena 

masyarakat terus berkembang, dari sistem pertama yang bahasa 

manusia memasoknya, sistem signifikan tingkat kedua, dan elaborasi 

ini, yang sekarang dinyatakan dan sekarang disamarkan, sangat 

dekat dengan antrolpologi sejarah yang nyata. Konotasi, sebagai 

sebuah sistem sendiri, terdiri dari penanda, petanda dan proses yang 

menyatukan yang pertama dengan yang terakhir (petanda), dan 

merupakan inventarisasi dari tiga elemen ini yang pertama-tama 

harus dilakukan seseorang untuk setiap sistem.  

                                                           
26  Ibid., hlm 89-90. 
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Penanda konotasi, yang akan kita sebut konotator, terdiri dari 

tanda-tanda (penanda dan petanda bersatu) dari sistem yang 

dilambangkan. Secara alami, beberapa tanda yang dilambangkan 

dapat dikelompokkan bersama untuk membentuk satu konotasi – 

asalkan yang terakhir memiliki satu petanda konotasi; dengan kata 

lain, satuan-satuan sistem berkonotasi tidak harus memiliki ukuran 

yang sama dengan sistem yang dilambangkan: fragmen besar dari 

wacana yang dilambangkan dapat merupakan satu kesatuan sistem 

berkonotasi (inilah kasusnya, misalnya, dengan nada teks, yang 

terdiri dari banyak kata, tetapi tetap mengacu pada satu petanda). 

Apapun caranya “menutup” pesan yang dinotasikan, konotasi tidak 

menghabiskannnya: selalu ada ‘sesuatu yang dilambangkan’ (jika 

tidak, wacana tidak akan mungkin) dan konotasi selalu dalam 

analisis terakhir terputus-putus dan tersebar. Tanda-tanda, 

dinaturalisasi oleh bahasa yang dilambangkan yang membawa 

mereka. Adapun petanda konotasi, karakternya sekaligus umum, 

global dan beragam. Bahasa Perancis yang ditandakan; sebuah buku 

dapat merujuk pada sastra yang ditandatangani, memiliki 

komunikasi yang sangat baik dengan budaya, pengetahuan, sejarah, 

dan melalui mereka.27 

 

 

                                                           
27  Ibid., hlm 90-92. 
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Mitos Roland Barthes  

Dalam buku Mythology karya Roland Barthes telah banyak 

pembahasan rinci tentangnya, berikut ulasannya :  

Mitos adalah Tipe Wicara  

Mitos adalah cara penandaan (signification), sebuah bentuk. Sebab 

mitos adalah tipe wicara, segala sesuatu bisa menjadi mitos asalkan 

disajikan oleh sebuah wacana. Mitos tidak ditentukan oleh objek 

pesannya, namun oleh cara dia mengutarakan pesan itu sendiri: memang 

mitos memiliki batas-batas formal, namun semua itu tidak begitu 

‘substansial’. Lantas benarkah segala sesuatu bisa menjadi mitos? Ya, saya 

percaya, sebab alam semesta ini begitu subur bagi dugaan dan saran. 

Segala objek di dunia ini dapat pindah dari keberadaan yang diam dan 

tertutup kepada keberadaan oral, yang terbuka untuk ditafsirkan oleh 

masyarakat, sebab tidak ada hukum, baik alamiah maupun tidak, yang 

melarang orang berbicara tentang pelbagai hal.28 

Mitos Sebagai Sistem Semiologis  

Dalam mitos, kita mendapati pola tiga dimensi: penanda, petanda, 

dan tanda. Namun mitos adalah sistem khusus, karena dia terbentuk dari 

serangkaian rantai semiologis yang telah ada sebelumnya: mitos adalah 

sistem semiologis tingkat kedua. Tanda (yakni gabungan total antara 

                                                           
28 Roland Barthes, Mythologies Roland Barthes (New York: The Noonday Press, 1972), 

hlm 107-108. 



26 

 

konsep dan citra) pada sistem pertama, menjadi penanda pada sistem 

kedua.29 Sebagaimana tergambar dalam pola berikut :  

 

 

Bahasa  

    

 

 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahawa dalam mitos terdapat dua 

sistem semiologis, dimana salah satu sistem tersebut disusun 

berdasarkan keterpautannya dengan yang lain: sistem linguistik, 

bahasa (atau mode representasi yang dipandang sama dengannya) 

disebut dengan istilah bahasa-objek, sebab ia adalah bahasa yang 

digunakan mitos untuk membentuk sistemnya sendiri, dan mitos itu 

sendiri, disebut dengan istilah metabahasa, karena ia adalah bahasa 

kedua, tempat dimana bahasa pertama dibicarakan.30 

Borjuasi sebagai Perusahaan Saham Bersama 

Mitos senada dengan sejarah dalarn dua hal: bentuk-nya, yang 

hanya termotivasi secara relatif; konsepnya,  yang hakikatnya memang 

                                                           
29  Ibid., hlm 110. 
30  Ibid., hlm 113-114. 
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historis. Oleh sebab itu kita membayangkan sebuah kajian mitos secara 

diakronis, apakah kita menempatkannya di bawah retrospeksi (yang 

berarti membentuk suatu mitologi historis) ataukah kita melacak 

mitos-mitos hari kemarin sampai dengan bentuk-nya hari ini (yang 

berarti membentuk sejarah prospektif). Jika di sini saya tetap 

mempertahankan sketsa sinkronis mitos kontemporer, itu semua 

karena sebuah alasan objektif: masyarakat kita adalah ladang istimewa 

bagi penandaan mitis.31  

Mitos adalah Wicara yang Dide-Politisasi 

Dalam pembahasan ini kita kembali kepada mitos. Semiologi telah 

mengajarkan pada kita bahwa mitos memiliki tugas memberikan 

sebuah justifikasi alamiah kepada kehendak sejarah, dan membuat 

kemungkinan tampak abadi. Kini proses ini benar-benar bagian dari 

ideologi burjois. Jika masayarakat kita secara objektif adalah ladang 

yang subur bagi penandaan mitis, maka hal itu dikarenakan mitos 

secara formal merupakan instrumen yang paling sesuai bagi 

pembalikan ideologis yang mendefinisikan masyarakat ini: pada semua 

level komunikasi manusia, mitos mengoperasikan pembalikan anti-

fisis menjadi pseudo-fisis.   

Apa yang dipasok dunia ke dalam mitos adalah realitas historis, 

yang didefinisikan oleh cara-cara dimana manusia memproduksi atau 

menggunakannya, kendati ini pun akan kembali dengan cepat; 

                                                           
31  Ibid., hlm 137. 
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sedangkan apa yang dikembalikan oleh mitos pada gilirannya adalah 

citra alamiah dari realitas ini.32 

Keniscayaan dan Batas-batas Mitologi 

Berdasarkan prinsip bahwa manusia di dalam sebuah masyarakat 

borjuis pasti akan terjerambab ke alam yang keliru, maka di bawah 

hubungan-hubungan sederhana dan apa adanya dia berupaya 

menemukan kembali alienasi yang dipaksakan oleh hubungan-

hubungan tersebut. Maka penyingkapan yang diakibatkan oleh proses 

ini adalah tindakan politis: didasarkan pada gagasan bahasa yang 

bertanggung jawab, mitologi dengan demikian memostulatkan 

kebebasan yang terakhir ini (bahasa). Dalam pengertian mitologi akur 

dengan dunia, bukan sebagaimana adanya dia, akan tetapi sebagaimana 

keinginannya untuk menciptakan dirinya sendiri. Mitos apapun, 

dengan derajat generalitas tertentu, pada dasarnya bersifat ambigu, 

karena dia mewakili kemanusiaan mereka yang meminjamnya, mereka 

pada dasarnya tidak memiliki apa-apa.33 

 

2. DEHUMANISASI 

Sebelum peneliti membahas mengenai dehumanisasi, peneliti akan 

menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari humanis, humanisasi, dan 

humanisme.  

                                                           
32  Ibid., hlm 142. 
33  Ibid., hlm 157. 
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Kata humanis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai tiga 

makna. Pertama, humanis adalah orang yang mendambakan dan 

memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik 

berdasarkan asas-asas perikemanusiaan, pengabdi kepentingan umat 

sesama manusia. Kedua, humanis ialah seseorang yang menganut suatu 

paham yang menganggap manusia sebagai objek terpenting dalam 

kehidupan. Ketiga, penganut suatu aliran yang menganggap studi sastra 

dan budaya (Yunani, Latin) sebagai unsur dasar yang utama bagi 

pendidikan dan ilmu pengetahuan.  

Adapun humanisasi mempunyai arti pemanusiaan, penumbuhan rasa 

perikemanusiaan : proses memahami tentang kemanusiaan ini harus 

ditumbuhkan, sejak seorang anak dibangku pendidikan dasar. 

Pada kata humanisme mempunyai arti yaitu suatu paham atau aliran 

yang bertujuan menghidupkan kembali rasa perikemanusiaan, mencita-

citakan pergaulan hidup yang lebih baik, menganggap manusia sebagai 

objek studi terpenting (bukan alam atau Tuhan). Paham aliran ini lahir 

pada zaman Renaissance yang menjadikan sastra klasik sebagai dasar dari 

seluruh peradaban.34 

Secara etimologi kata humanisme sebagaimana disebutkan oleh Tony 

Davis “The root word is quite literally, humble (humilis), from the latin 

humus, earth or ground hence homo, earth-being, and humanus, earthy 

human. The contrast, from the outset, is with other earth-creatures 

                                                           
34 Indonesia and Pusat Bahasa (Indonesia), eds., Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, Ed. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 561. 
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(animal, plants), and with another order of beings, the sky-dwellers or 

gods (dues/divus,divinus)” 

Secara harfiah humanis sama dengan kata “humilis” yang berarti 

kesederhanaan dan kerendahan hati, dari bahasa latin “humus” yang berarti 

tanah atau bumi. Berawal dari kata tersebut muncul homo yang berarti 

manusia dan humanus yang menunjukkan sifat “membumi” dan 

“manusiawi”. Hal ini dapat sebutkan bahwa humanisme adalah persoalan 

manusia yang memiliki sifat manusiawi.35 

Secara terminologis humanisme ialah aliran filsafat yang menyatakan 

bahwa tujuan pokok yang dimilikinya adalah untuk keselamatan dan 

kesempurnaan manusia yaitu memandang manusia sebagai makhluk 

mulia, prinsip-prinsip yang disarankannya didasarkan atas pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan pokok yang bisa membentuk oleh species manusia.36  

 

Pengertian Dehumanisasi  

Kemudian setelah mengetahui pengertian dari humanisme selanjutnya 

peneliti memaparkan pada pengertian dehumanisasi. Dehumanisasi 

menurut Giora Netzer adalah perilaku atau proses merendahkan seseorang 

dan hal lainnya. Definisi terapan tersebut merujuk sebagai pandangan atau 

perlakuan orang lain seperti orang yang kekurangan kemampuan mental 

                                                           
35 Tony Davies, Humanism, The New Critical Idiom (London ; New York: Routledge, 

1997), hlm 125-126. 
36 Ali Shari’ati, Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat, terj Al-Ihsan, Al-Islam Wa 

Madaris Al-Gharb, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), 

https://www.goodreads.com/book/show/7044793-humanisme, hlm 39. 
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yang mereka miliki sebagai manusia.37 Adapun menurut Erik Enge 

pengertian dehumanisasi dalam bukunya Dehumanization as The Central 

Prerequisite for Slavery yaitu setiap tindakan atau pikiran yang 

memperlakukan seseorang dengan kurang manusiawi, hal ini dinamakan 

dehumanisasi.38 

Dehumanisasi yaitu ketika tidak manusiawi, orang dilihat dan 

diperlakukan sama dengan non-manusia. Misal, ketika orang Afrika-

Amerika direpresentasikan sebagai kera, atau model fashion berubah 

menjadi botol bir, atau penyandang disabilitas yang disamakan dengan 

parasit mereka diperlakukan seperti binatang, atau benda daripada orang. 

Dehumanisasi dapat muncul dengan cara yang lebih halus, dengan orang 

melihat atau memperlakukan orang lain sebagai tidak sepenuhnya 

manusia.39 

Dehumanisasi oleh Sophie Oliver dalam jurnal Humiliation, 

Degradation, Dehumanization: Human Dignity Violated mengatakan bila 

suatu proses yang tidak manusiawi terhadap orang lain seperti genosida, 

penyiksaan, marginalisasi sosial, politik, eknonomi, dan hal yang 

berhubungan dengan martabat manusia. Gambaran dehumanisasi yang 

                                                           
37 Giora Netzer, ed., Families in the Intensive Care Unit: A Guide to Understanding, 

Engaging, and Supporting at the Bedside, 1st ed. 2018 (Cham: Springer International Publishing : 

Imprint: Springer, 2018), https://doi.org/10.1007/978-3-319-94337-4, hlm 134. 
38 Erik Enge, Dehumanization as the Central Prerequisite for Slavery, 2015, https://nbn-

resolving.org/urn:nbn:de:101:1-201508132658, hlm 3. 
39 Gervais, Objectification and (de)Humanization, (New York: Springer, 2013), hlm 63. 
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merupakan pengucilan moral, yaitu dengan suatu individu atau kelompok 

dikecualikan dari komunitas manusia.40 

Psikolog Nick Haslam dalam artikelnya menunjuk pada fenomena 

menempatkan orang lain dengan menunjukkan atau memberikan atribut 

“yang tidak diinginkan olehnya” yaitu atribut tidak manusiawi. Haslam 

mengidentifikasi dua “metafora ketidakmanusiawian” yang sering terjadi 

menjadi bagian dari proses dehumanisasi aktif : metafora kebinatangan 

dan metafora mekanistik. Istilah pertama metafora kebinatangan, Haslam 

menyatakan bahwa proses dehumanisasi terjadi di mana orang-orang 

dianggap kurang dalam karakteristik manusia seperti rasionalitas, 

kesopanan, kehalusan, kepekaan moral, mereka terlihat secara implisit atau 

eksplisit seperti binatang. 

Istilah kedua Haslam, “sifat manusia”, dikaitkan denga kualitas, seperti 

respons emosional, kehangatan interpersonal, individualitas yang 

mengarah pada dehumanisasi, di mana orang dianggap sebagai “objek atau 

seperti robot”.41 

Penyebab dari Dehumanisasi  

Adapun hal yang menyebabkan dehumanisasi adalah pengalaman, 

diskriminasi, maupun kekerasan yang dialami di masa lalu. Orang yang 

menerima perlakuan tidak manusiawi pada masa kecil akan cenderung 

                                                           
40 Paulus Kaufmann et al., eds., Humiliation, Degradation, Dehumanization: Human  

Dignity Violated, Library of Ethics and Applied Philosophy, v. 24 (Dordrecht ; New 

York: Springer, 2011), https://doi.org/10.1007/978-90-481-9661-6. 
41 Nick Haslam, “Dehumanization: An Integrative Review,” Personality and Social 

Psychology Review 10, no. 3 (August 2006): 252–64, 

https://doi.org/10.1207/s15327957pspr1003_4. 
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melakukan hal tidak manusiawi yang sama atau bahkan lebih parah pada 

saat ia dewasa. Sebagaimana kita ketahui pada hakikatnya setiap manusia 

adalah makhluk yang memiliki kebebasan dan derajat yang sama dalam 

kehidupan bermasyarakat. Namun terkadang seseorang merasa lebih 

unggul, memiliki kekuasaan lebih dari orang lain maka akan berujung 

melakukan diskriminasi pada seseorang atau suatu kelompok. 

Diskriminasi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam keseharian 

karenanya akan berlanjut pada penindasan hingga menimbulkan 

dehumanisasi.42  

Seseorang yang memiliki kekuasaan dengan mudah melakukan 

tindakan yang mengarah pada dehumanisasi, bahkan melalui perantara 

kecanggihan teknologi, sebagaimana dalam penelitian “Konsepsi Manusia 

Menjadi Tuhan Dalam Novel 1984 karya George Orwell” diceritakan 

dalam novel 1984 kecanggihan teknologi sebagai media bagi penguasa 

untuk mengawasi segala kegiatan masyarakatnya dengan menghadirkan 

polisi pikiran, rekayasa cyborg, dan rekayasa benda non-organik berupa 

teleskrin. Teknologi tersebut menjadikan Bung Besar serta partainya 

semakin berkuasa dengan kediktatorannya dengan menjadikan privasi 

individu di negara tersebut semakin sempit bahkan hanya sebagai fantasi 

belaka karena seluruh aktivitas masyarakat baik dari perkataan atau 

                                                           
42 Evelyn Ochi, “Mengenal Dehumanisasi, Kemampuan Tidak Memanusiakan Manusia 

yang Perlu Diwaspadai,” Lifestyle Journal By Sociolla, Oktober 2018, https://journal-sociolla-

com.cdn.ampproject.org/v/s/journal.sociolla.com/lifestyle/guide-lifestyle/mengenal-

dehumanisasi/amp/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh

=16183669931913&amp_ct=1618368419198&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.c

om&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fjournal.sociolla.com%2Flifestyl

e%2Fmengenal-dehumanisasi, diakses pada hari Jumat, 27 Agustus 2021 pada pukul 11:25. 
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tindakan diawasi secara langsung oleh penguasa, serta menjadikan 

masyarakat tersebut kehilangan hak kebebasannya dalam berbuat 

sesuatu.43  

F. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dehumanisasi dalam novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah karya 

Ibrahim Nasrallah merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, 

tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri.44  

Menurut Lofland dalam Moleong mengemukakan bahwa data dalam 

penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan. Kata-kata 

dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara mengamati 

atau mewawancarai. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah novel 

Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah. 

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai 

macam sumber lainnya. Data sekunder pada penelitian ini berupa buku, 

jurnal, dan tesis yang berkaitan dengan teori semiotika Roland Barthes dan 

pembahasan dehumanisasi.45 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, 

dengan menelusuri dan memperoleh data yang diperlukan melalui kutipan 

                                                           
43 Moh. Fikri Zulfikar and Septian Adi Kurniawan, “Konsepsi Manusia Menjadi Tuhan 

Dalam  Novel 1984 Karya George Orwell” dalam Prosiding Seminar Nasional HISKI-MLI 2019 

Indonesia Di Tengah Pascahumanisme: Merumuskan Model Humanisme Baru, 1st ed. (Kampus I 

Mrican, Yogyakarta: HISKI Komisariat USD Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, 2019). 
44 Lexy J Moleong, Metologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm:6. 
45  Ibid., hlm: 157. 
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teks yang telah tersedia. Kutipan teks berhubungan dengan fenomena 

dehumanisasi yang diperoleh melalui makna denotasi, makna konotasi, dan 

mitos.46 

Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode 

deskriptif analisis yaitu suatu penelitian dengan mendeskripsikan fakta-fakta 

kemudian tahapan selanjutnya menganalisa objek material. Pada penelitian 

ini, peneliti secara rinci mendeskripsikan kutipan teks novel yang merupakan 

dehumanisasi dengan menganalisa kutipan tersebut menggunakan pisau 

analisis semiotika Roland Barthes pada tataran makna denotasi, makna 

konotasi, dan mitos.47  

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Suatu penelitian tentu memiliki suatu sistematika atau tahapan yang 

memberikan pemahaman dalam menjelaskan runtutan secara detail dan rinci 

penelitian tersebut, baik yang berasal dari penelitian lapangan maupun 

penelitian pustaka. 

Adapun Bab I memberikan pemaparan terkait latar belakang masalah, 

kemudian dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan terakhir sistematika 

penulisan. 

                                                           
46 Mahi M Hikmat, Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra 

(Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu, 2011), hlm: 83. 
47 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra, Cet. 4 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 53. 
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Dalam Bab II berisi biografi pengarang dan karya-karyanya, sinopsis 

novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah. 

Dalam Bab III menjelaskan atau membahas terkait hasil penelitian seorang 

peneliti setelah menggunakan teori dan objek kajian penelitiannnya. Bab ini 

juga menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan. 

Kemudian pada bab IV yaitu penutup, yang terdiri dari simpulan dan 

saran. Simpulan ini memberikan jawaban hasil penelitian sesuai dengan latar 

belakang masalah serta rumusan masalah yang dikehendaki, kemudian 

memberikan saran demi kebaikan akademis untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Penelitian dalam novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah menggunakan analisis 

semiotik Roland Barthes pada tataran makna denotasi, makna konotasi, dan 

mitos, memperoleh 35 kutipan dengan pembagiannya menjadi dua kelompok 

yaitu perilaku dehumanisasi dan faktor penyebab terjadinya dehumanisasi 

dalam novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah dengan sub-bab sebagai berikut : 

Gambaran /Perilaku dehumanisasi : Tindakan Kekerasan, Hilangnya Sikap 

Empati, Menghina atau Merugikan Orang Lain. Adapun Faktor Penyebab 

Terjadinya Dehumanisasi yaitu: Dominasi Penguasa Terhadap 

Masyarakatnya dan Kecanggihan Teknologi. 

Sedangkan mitos yang terdapat dalam novel Ḥarbu al-Kalbi aṡ-Ṡaniyah, 

diantaranya yaitu : 1) Bila tidak satu pemahaman, bukanlah bagian dirinya 

atau komunitas, 2) Solusi penyelesaian masalah dengan tindak kekerasan, 3) 

Keegoisan seseorang melibatkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi, 4) 

Validitas eksistensi seseorang berada pada perbedaan, 5) Seorang salinan 

ialah penjahat identitas, 6) Sebaik-baik tempat bagi pelaku perkelahian adalah 

kuburan, 7) Masalah manusia terselesaikan dengan jalan debat dan 

penyerangan terhadap lawannya, 8) Keinginan manusia berlandaskan nafsu 

belaka dan cenderung memaksa orang lain, 9) Manusia bila di posisi terpuruk 

tidak dapat membedakan mana benar dan salah, 10) Manusia berada pada 

keraguan dalam menjalani lika-liku kehidupan, 11) Siapa yang berkuasa, dia 
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berkehendak atas segala aturan, 12) Unsur materil lebih utama daripada 

keselamatan nyawa seseorang, 13) Menghilangkan kesempatan dihadapannya 

hanya demi mengejar sesuatu tidak pasti, 14) Perkataan dusta dijadikan 

sebagai media meraup keuntungan pribadi atau kelompok, 15) Kesepakatan 

bagi manusia terjadi bilamana memberikan keuntungan pasti, 16) 

Perumpamaan bahasa di jadikan media kritik masyarakat terhadap penguasa, 

17) Nama samaran di gunakan untuk menyebut seorang di kagumi atau yang 

dibenci, 18) Kebohongan di lakukan demi mencapai kepentingan pribadi, 

namun merugikan orang lain, 19) Mengutarakan banyak alasan sebagian 

tanda dari  tidak bertanggung jawab, 20) Tirani kekuasaan yang ditunjukkan 

oleh para penguasa dari pusat pemerintahan, 21) Senang bila orang lain 

menderita. Dan sedih bila melihat orang lain berbahagia, 22) Materi kini 

menjadi tujuan utama daripada melaksanakan tanggung jawab, 23) Jalan 

mudah atau jalan pintas lebih disegani orang daripada menempuh jalan sulit, 

24) Keserakahan meliputi manusia oleh perasaan ketidakpuasaan akan 

sesuatu, 25) Karakteristik pribadi seseorang terlihat dari sikapnya pada 

lingkungan atau masyarakat, 26) Ketidakadilan dari suatu aturan instansi 

dengan melihat sisi kanan mendapat keuntungan dan sisi kiri mengalami 

kerugian, 27) Seseorang menjadi kuat nan tangguh ketika tidak membalas 

perbuatan buruk dengan perbuatan serupa, 28) Tawaran bantuan merupakan 

bentuk kasih sayang pada sesama manusia dengan meringankan kesulitan, 29) 

Kesombongan terlihat oleh penguasa yang mempu melakukan segala macam 

hal sesuai keinginannya, 30) Keluarga adalah tempat curahan hati dilandasi 
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rasa saling menyayangi, saling melindungi satu sama lain, 31) Kebahagiaan 

laki-laki dengan memiliki wanita, cantik fisik luar dalam, 32) 

Penyalahgunaan teknologi oleh sosok penguasa sebagai wujud dari 

kepentingan pribadinya, 33) Penyalahgunaan kecanggihan teknologi sebagai 

alat penindas, 34) Teknologi canggih menjadi media yang merenggangkan 

hubungan sosial antar sesama manusia, 35) Penggunaan berlebihan pada 

teknologi akan memberikan dampak buruk khususnya pada kesehatan 

manusia.  

 

B. SARAN 

Peneliti menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar sempurna 

dalam dunia penelitian, begitu pula halnya dengan tesis yang sederhana ini. 

Penulis berharap tulisan ini dapat berguna baik secara teoritis maupun secara 

praktis. Secara teoritis, penelitian ini cukup melengkapi pengembangan kajian 

dehumanisasi dengan pisau analisis semiotika sebagai sumbangsih pemikiran 

dan bahan rujukan bagi kalangan akademisi dan penelitian-penelitian 

selanjutnya, terlebih bagi kalangan pemerhati bahasa dan sastra Arab, sebab 

sejauh pengatahuan peneliti hingga saat ini penelitian tentang fenomena 

dehumanisasi terhadap karya sastra Arab masih jarang ada baik itu terhadap 

novel, puisi, drama ataupun yang lainnya. 

Secara praktis, peneliti berharap bagi figur publik, pemuka agama, tokoh 

masyarakat atau yang lainnya untuk ikut berpartisipasi mengembangkan isu 

fenomena dehumanisasi baik dalam karya fiksi maupun di dunia nyata. 
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Penulis berpesan bagi pembaca untuk mengkritisi tulisan ini, memberi saran 

dan kritik yang membangun bilamana penulis dalam penelitiannya terdapat 

sesuatu yang kurang sesuai, baik itu dalam cara analisis maupun lainnya.   
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