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ABSTRACT 
 

 

 

 Penulis memilih untuk membahas Light in August karya William Faulkner 

karena novel tersebut mempunyai teknik narasi yang menarik. Novel tersebut 

membahas pengasingan diri seseorang  di tengah masyarakat dan keluarganya 

melalui sudut pandang yang berbeda, baik melalui pendekatan sosial maupun 

pendekatan  psikologis. 

 Light in August  menceriterakan seseorang yang bernama Joe Christmas. 

Ia berdarah campuran, setengah darah kulit putih dan setengah lagi darah kulit 

hitam. Sejak kecil ia tinggal di panti asuhan, kemudian ia diadopsi oleh keluarga 

yang “religius”, tetapi hal ini justru membuat dia semakin menderita. Ia selalu 

mengalami penyiksaan dan hukuman dari ayah angkatnya meskipun ia tidak 

melakukan kesalahan. Hal tersebut membuat dirinya merasa tidak pernah dicintai, 

diperhatikan, maupun dihargai oleh keluarganya sendiri, ditambah lagi ia merasa 

dikucilkan oleh masyarakat karena ia berdarah setengah kulit hitam sebab pada 

waktu itu masyarakat sangat tidak menerima orang kulit hitam atau yang berdarah 

campuran. Hal ini semakin menambah penderitaannya.  

William Faulkner menggunakan teknik narasi yang menarik dan 

melibatkan pembaca sehingga para pembaca dapat turut  merasakan penderitaan 

Joe Christmas. Ketika ia ditangkap dengan tuduhan melakukan pembunuhan, 

pembaca juga dibawa untuk mengikuti pengalaman masa lalu Joe Christmas agar 
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pembaca dapat mengerti kepribadian Joe Christmas. Dengan demikian, hubungan 

antara karakter Joe Christmas dengan pembaca menjadi lebih dekat. 

  Setelah menganalisis novel tersebut, penulis mengambil kesimpulan 

bahwa novel tersebut membahas keterasingan seseorang dari masyarakat dan 

keluarganya dari sudut pandang yang berbeda sehingga menghasilkan efek yang 

berbeda pula. William Faulkner menggunakan teknik narasi dengan memakai 

beberapa orang narator dengan kepribadian mereka masing-masing dan juga 

menggunakan gaya bahasa yang berbeda.  

Teknik narasi yang digunakan mampu menarik pembaca untuk ikut 

terlibat di dalam cerita. Selain itu, pembaca juga dapat menangkap pesan dari 

pengarang bahwa dalam hidup ini seseorang membutuhkan kasih sayang, 

perhatian, dan pengertian dari masyarakat, terutama dari keluarganya. Penulis 

berpendapat bahwa Light in August sangat menarik untuk dibaca dan dianalisis. 
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