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ABSTRAK 

ST.SATRIANA. 2022. Citra Perempuan dalam Novel ” Layangan Putus 
karya Moomy ASF dan novel Hayuri” Karya Maria Etty (Tinjauan 
Feminisme Sastra), Tesis. Jurusan Pendidikan Bahasa dan  Sastra 
Indonesia, Program pascasarjana.Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Akhir sebagai pembimbing I dan 
Haslinda sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui citra perempuan dalam novel 
Layangan Putus karya Mommy ASF dan novel Hayuri karya Maria Etty 
menggunakan kajian feminisme sastra. Metode Penelitian ini yang 
digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan pendekatan feminism 
sastra. Data penelitian ini digunakan kepustakaan dan teknik catat 
menekankan observasi dengan mencari data-data berupa catatan, 
transkip, buku, majalah, gambar, dan data-data tentang citra perempuan 
dalam novel Layangan Putus karya Mommy ASF dan novel Hayuri 
Karya Maria Etty 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa: (1) citra 
perempuan dalam  novel Layangan Putus mencakup;  citra fisis 
diantaranya berusia dua puluh tiga tahun, wajah lugu penuh senyuman, 
citra psikis perempuan digambarkan memiliki ketulusan hati 
memancarkan energy positif dilingkungan luar yang selalu menunjukkan 
pola pikir yang sehat, citra sosial digambarkan ramah, citra psikologis 
digambarkan terbebani. (2) Citra perempuan dalam novel Hayuri  karya 
Maria Etty mencakup aspek citra fisis memasuki taraf kedewasaan 
berumur tiga puluh empat tahun. Pada aspek  citra psikis menunjukkan 
sosok perempuan yang mandiri,tegar, kuat,optimis.  Aspek Citra 
perempuan sosial perempuan berperan sebagai ayah sekaligus ibu bagi 
anaknya dan mampu menyelamatkan dan memperjuangkan nasib para 
buruh dan kaumnya. Aspek citra psikologis perempuan yang sakit hati 
dan pemberani. 
 
Kata kunci : Citra Perempuan dalam novel Layangan Putus dan novel 
Hayuri 
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ABSTRACT 

ST.SATRIANA. 2022. The Image of Women in the Novel “Layangan 
Putus” by Mommy ASF and the novel “Hayuri” by Maria Etty (Review Of 
Literary Feminism), Thesisi.Departement of Indonesian Language and 
Literature Education, Postgraduate Program. Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Supervised by Muhammad Akhir and 
Haslinda. 
 This study aimed at determining the image of women in the novel 
Layangan Putus by Mommy ASF and the novel Hayuri by Maria Etty 
using literary feminism studies. The research method used was 
descriptive analysismethond and literary feminism approach. The data 
used in this research were literature and notetaking techniques 
emphasizing observation by looking for data in the from of notes, 
transcripts, books,magazines,pictures,and data about the image of 
women in the novel Layangan Putus by Mommy ASF and the novel 
Hayuri BY Maria Etty.  
 Based on the results of data analysis, it can concluded that: (1) 
the image of women in the novel Layangan Putus included; physical 
images of them were twenty-three years old, innocent faces full of 
smiles,psychological images of women were depicted as having 
sincerity, emitting positive energy in the external environment which 
always showed a healty mondset, social images were described as 
friendly,psychological images were described as burdened. (2) The 
image of women in the novel Hayuri by Maria Etty included the aspect of 
physical image entering the stage of maturity at the age of thrty-four 
years. In the aspect of psychic image, it showed the figure of a woman 
who is independent, toug,strong,optimistic. Aspects of women’s social 
image,women act as fathers and mothers for their children and were 
able to save and fight for the fate of thje workersheir people. Aspects of 
the psychological image of women who had been hurting and brave’ 
 
Keywords : The image of women in the novel Layangan Putus and the 
novel Hayuri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Karya sastra merupakan media yang digunakan oleh 

pengarang untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan  

pengalamannya. Karya sastra mencerminkan sebuah realitas 

kehidupan sosial masyarakat. Sebuah  karya sastra yang baik 

memiliki sifat-sifat yang abadi dengan memuat kebenaran-kebenaran 

hakiki yang selalu ada selama manusia masih ada. Sastra tidak 

hanya sekedar karya yang bersifat imajinatif dan pribadi, tetapi dapat 

pula merupakan cerminan atau rekaman budaya, suatu perwujudan 

pikiran tertentu  pada saat karya itu  dilahirkan.  Ada berbagai 

macam bentuk karya sastra seperti, puisi, naskah drama, 

cerpen,dan novel. 

Penulisan karya sastra, khususnya novel, didominasi oleh 

pandangan pria. Tafsiran dan penilaian dilakukan dari sudut pandang 

pria. Bahkan, karya sastra penulis perempuan pun diinterpretasikan 

dengan pandangan pria. Tentu saja, hal ini tidak sesuai dengan 

kenyataan berdasarkan kodrat perempuan. Kemudian, timbullah 

gagasan bahwa tulisan-tulisan yang berhubungan dengan 

perempuan itu hendaknya disesuaikan dengan pandangan dan 

kodrat perempuan. 
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Salah satu masalah yang sering muncul dalam karya sastra 

adalah subordinasi perempuan, perempuan dikondisikan dalam 

posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Kondisi ini membuat 

perempuan berada dalam posisi tertindas, inferior, tidak memiliki 

kebebasan atas diri dan hidupnya. Dalam hal ini berkaitan dengan 

masalah gender yang mempertanyakan tentang pembagian peran 

serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Perempuan 

dikondisikan sebagai makhluk yang lemah sedangkan laki-laki 

dikondisikan sebagai makhluk yang kuat. Akibatnya peran 

perempuan sering diabaikan dalam kehidupan publik karena 

perempuan hanya cocok dalam peran keluarga saja. 

Pembahasan mengenai perempuan selalu menjadi topik 

menarik untuk dibicarakan. Tidak hanya kepribadian ataupun 

eksistensinya saja, upaya dalam memperoleh hak-haknya sebagai 

perempuan pun menjadi salah satu bahan kajian yang layak untuk 

dijadikan sebuah topik penelitian, salah satunya adalah mengenai 

subordinasi perempuan. Perempuan yang cenderung dianggap 

lemah masih sering ditempatkan sebagai warga kelas dua setelah 

laki-laki. Paradigma semacam ini telah berkembang bahkan jauh 

sebelum Indonesia merdeka. Selama masa kolonial hingga 

kemerdekaan, perempuan selalu berada dalam posisi subordinat di 

kalangan keluarga maupun dalam kalangan masyarakat. Terlebih 

mayoritas rakyat pribumi pada masa itu banyak yang menerapkan 

sistem Patriarki dalam mengatur tatanan kehidupannya. Hal inilah 
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yang kemudian membatasi ruang gerak perempuan. Karena 

bagaimanapun dalam budaya patriarki, perempuan selalu 

ditempatkan pada tempat ke dua setelah laki-laki. 

Dengan demikian, timbullah gagasan adanya kritik fenimisme, 

yaitu kritik sastra yang disesuaikan dengan pandangan dan kodrat 

perempuan. Menurut Djajanegara (2000: 27) kritik sastra feminisme 

berawal dari hasrat para feminis untuk mengkaji karya penulis-

penulis wanita pada masa silam dan untuk menunjukkan citra 

perempuan sebagai mahluk yang berbagai cara ditekan, 

disalahtafsirkan, serta disepelekan oleh tradisi patrialkal yang 

dominan. Di samping itu, adanya paham feminisme, yaitu paham 

yang timbul di kalangan para perempuan untuk mandiri sebagai 

subjek, baik berdasarkan kodrat maupun berdasarkan kemandirian 

individu. Bahkan juga muncul kemandirian perempuan yang 

“melawan” lawan jenisnya yaitu pria, yang selalu mendominasi 

pikiran, pekerjaan, keilmuan, serta kedudukan di masyarakat. 

Masalah yang dihadapi perempuan di masyarakat 

diekspresikan oleh pengarang melalui karya sastra sehingga 

seringkali ditampilkan tokoh-tokoh perempuan dengan segala 

permasalahan hidup dan bagaimana perempuan itu menghadapi 

masalahnya sampai akhirnya6ditemukan citra seorang perempuan. 

Gambaran atau citra perempuan ini menarik diteliti karena tidak 

hanya digambarkan oleh pengarang di dalam karya sastra tetapi juga 

menjadi stereotipe perempuan di masyarakat. Tokoh perempuan 
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dalam karya sastra sering kali digambarkan sebagai tokoh yang 

mengalami ketidakadilan. Akan tetapi, tidak sedikit tokoh perempuan 

memiliki kesadaran untuk mendapatkan kesetaraan gender. 

Kajian yang khusus membahas mengenai perempuan dikenal 

dengan kajian feminisme. Menurut Djajanegara (2000: 16-17) kajian 

perempuan mencakup berbagai topik yang bertalian dengan 

perempuan, seperti sejarah perempuan, buruh perempuan, psikologi 

perempuan, lesbianisme, dan lain-lain. Pada dasarnya feminisme 

adalah gerakan untuk menuntut kesetaraan gender. Tujuannya yaitu 

agar perempuan dipandang setara dengan laki- laki sehingga kaum 

perempuan tidak akan dipandang sebagai kaum yang lemah lagi. 

Selain itu dengan adanya kesetaraan gender membuat perempuan 

tidak lagi merasakan ketertindasan dari kaum laki-laki. Inti tujuan 

feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan 

agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki. 

Meskipun perempuan diidentifikasikan dengan kelas proletar atau 

kelas yang tertindas, dan kaum laki-laki disamakan dengan kelas 

borjuis atau kelas penindas, gerakan perempuan pada umumnya 

tidak bermaksud membalas dendam dengan menindas atau 

menguasai laki-laki. 

Kritik sastra feminisme digunakan oleh para feminis untuk 

mengkaji dan menunjukkan citra perempuan dalam suatu karya 

sastra. Citra tersebut timbul karena adanya konsep gender, yaitu 

suatu sifat yang melekat pada diri perempuan. Adapun yang 
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dimaksud ‘citra perempuan’ merupakan wujud gambaran mental 

spiritual dan tingkah laku keseharian yang terekspresi oleh 

perempuan dalam berbagai aspeknya yaitu aspek fisis dan psikis 

sebagai citra diri perempuan serta aspek keluarga dan masyarakat 

sebagai citra sosial. Kata citra perempuan diambil dari gambaran- 

gambaran citraan, yang ditimbulkan oleh pikiran, pendengaran, 

penglihatan, perabaan, dan pencecapan tentang perempuan 

(Sugihastuti, 2000: 45). Pencitraan itu sendiri merupakan kumpulan 

citra (the collection of images) yang dipergunakan untuk melukiskan 

objek dalam karya sastra. Pencitraan erat kaitannya dengan sebuah 

citra karena pencitraan merupakan kumpulan dari citra tersebut. 

Gambaran mengenai perempuan dalam merepresentasikan 

kehidupannnya dalam sebuah karya prosa dan fiksi inilah yang 

kemudian disebut dengan citra perempuan (Wellek, 2014). Bila 

dilihat lebih cermat, sebenarnya kajian mengenai citra perempuan 

yang berkembang pada kalangan akademisi  pada dekade ini lebih 

merujuk pada kajian feminisme. 

Sosok perempuan selalu diangkat sebagai objek pencitraan 

dalam karya sastra seperti halnya dalam novel Layangan Putus dan 

novel Hayuri.Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji citra 

perempuan untuk mengungkapkan citra perempuan yang terdapat 

dalam novel tersebut. Alasan penulis memilih novel ini karena 

Mommy ASF dan Maria Etty dalam menuangkan citra memmiliki 

gaya bahasa yang tidak terlalu tersirat dalam penggambaran 
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tokohnya,tetapi diulas satu persatu disetiap tingkah dan perilaku 

para tokoh. Novel Layangan Putus dan Hayuri berisi perjuangan 

tokoh-tokoh perempuan untuk mencapai kesejajaran dengan tokoh 

pria sehingga bisa disebut karya sastra feminis. 

Dalam karya sastra sering dijumpai gambaran tentang 

kehidupan sosial manusia, dan melalui karyanya seorang 

pengarang menyampaikan respon dan penafsiran terhadap situasi 

dan lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat. Novel  Layangan 

Putus dan Hayuri sebagai salah satu karya naratif yang sarat 

dengan unsur-unsur ceritanya, merupakan novel yang mengangkat 

permasalahan tentang kehidupan perempuan. 

Deskripsi perempuan dapat dilihat dalam novel Layangan 

Putus sangat  nampak melalui  tokoh utamanya. seorang perempuan 

dalam novel ini diceritakan sebagai perempuan yang kuat hebat 

dalam menghadapai dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah 

tangganya. Mommy ASF memiliki pandangan feminis dalam 

novelnya dan mengajak pembaca untuk memahami pandangan 

feminis tersebut melalui tokoh Kinan. 

Citra Kinan sebagai perempuan cantik yang di peristri oleh 

Aris. Suami Kinan yang merupakan pengusaha sukses yang penuh 

kesibukan di luar bertemu seorang perempuan cantik yang bernama 

lidiya dimana pertemuan mereka berakhir dengan perselingkuhan.  

Pengarang juga mengangkat citra perempuan juga dapat 

dilihat dalam novel Hayuri karya Maria Etty.Novel ini menceritakan 
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tentang perjalanan dan perjuangan hidup tokoh perempuan yang 

bernama Hayuri dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup 

yang kompleks. Ia harus berjuang dan bertahan sebagai single 

parent bagi anaknya Amanda. Status yang disandangnya sebagai 

single parent tidak membuat Hayuri putus asa dan menyerah pada 

keadaan, tetapi menjadi pendorong semangat hidupnya meskipun 

tanpa kehadiran Russel disampingnya. Sebagai perempuan, Hayuri 

bukanlah perempuan yang lemah tapi perempuan yang kuat, tegar 

dan optimis. Sebagai perempuan muda yang berjiwa sosial tinggi, ia 

merasa iba dan prihatin terhadap nasib yang menimpa kaum buruh. 

Karena keaktivisannya dibidang sosial itulah ia mulai terjun sebagai 

relawan bagi pendampingan kaum buruh, untuk memperjuangkan 

hak-hak dan kepentingan rakyat kecil khususnya kaum perempuan. 

Di luar dugaan, ternyata demo yang dipimpinnya telah 

menyeret Hayuri ke dalam nasib yang naas. Ia harus masuk penjara 

karena dianggap sebagai dalang kerusuhan demo kaum buruh. 

Hayuri hanya ikhlas menerima semua cobaan yang harus 

ditanggungnya sendiri, karena bagi Hayuri ini adalah resiko dari 

sebuah perjuangan. Namun, di balik itu semua ia mendapatkan 

anugerah yang luar biasa, Hayuri hamil dan melahirkan bayi 

perempuan yang cantik buah cintanya dengan Russel. Dengan 

kehadiran Amanda membuat hidup Hayuri berubah, bukan lagi 

sebagai perempuan yang bergelut di arena demo tetapi sebagai 

seorang ibu di tengah-tengah keluarga. Berkat usaha dan kerja keras 
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yang dilakukannya, Hayuri mampu untuk bertahan dan berjuang 

demi kelangsungan hidupnya. 

Dua novel yang mengangkat isu perempuan ialah novel 

Layangan putus Karya Mommy ASF dan novel Hayuri karya Maria 

Etty.  

Deskripsi perempuan dapat ditelusuri dalam teks novel 

Layangan Putus tercermin melalui tokoh utama wanitanya. Tokoh 

utama perempuan dalam novel ini dicitrakan sebagai perempuan 

yang kuat menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup. 

Mommy ASF memiliki pandangan feminis dalam novelnya dan 

mengajak pembaca untuk memahami padangan feminis tersebut 

melalui tokoh Kinan 

Kinan dicitrakan sebagai ibu rumah tangga sederhana cantik 

dan sangat menyayangi keluarganya yang diperistri oleh Aris Suami 

Kinan. Aris suami kinan seorang pengusaha sukses terkenal begitu 

sayang pada istri,Aris yang sejatinya merupakan family man yang 

selalu mengutamakan keluarganya berubah drastis.Ia menjadi 

sosok lelaki yang mampu menghianati kinan dengan 

perselingkuhan. 

Kemudian deskripsi dalam Novel  Hayuri ini menceritakan 

tentang perjalanan dan perjuangan hidup tokoh perempuan yang 

bernama Hayuri dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup 

yang kompleks. Ia harus berjuang dan bertahan sebagai single 

parent bagi anaknya Amanda. Status yang disandangnya sebagai 
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single parent tidak membuat Hayuri putus asa dan menyerah pada 

keadaan, tetapi menjadi pendorong semangat hidupnya meskipun 

tanpa kehadiran Russel disampingnya. Sebagai perempuan, Hayuri 

bukanlah perempuan yang lemah tapi perempuan yang kuat, tegar 

dan optimis. Sebagai perempuan muda yang berjiwa sosial tinggi, ia 

merasa iba dan prihatin terhadap nasib yang menimpa kaum buruh. 

Karena keaktivisannya dibidang sosial itulah ia mulai terjun sebagai 

relawan bagi pendampingan kaum buruh, untuk memperjuangkan 

hak-hak dan kepentingan rakyat kecil khususnya kaum perempuan. 

Di luar dugaan, ternyata demo yang dipimpinnya telah 

menyeret Hayuri ke dalam nasib yang naas. Ia harus masuk penjara 

karena dianggap sebagai dalang kerusuhan demo kaum buruh. 

Hayuri hanya ikhlas menerima semua cobaan yang harus 

ditanggungnya sendiri, karena bagi Hayuri ini adalah resiko dari 

sebuah perjuangan. Namun, di balik itu semua ia mendapatkan 

anugerah yang luar biasa, Hayuri hamil dan melahirkan bayi 

perempuan yang cantik buah cintanya dengan Russel. Dengan 

kehadiran Amanda membuat hidup Hayuri berubah, bukan lagi 

sebagai perempuan yang bergelut di arena demo tetapi sebagai 

seorang ibu di tengah-tengah keluarga. Berkat usaha dan kerja keras 

yang dilakukannya, Hayuri mampu untuk bertahan dan berjuang 

demi kelangsungan hidupnya. 

Novel Layangan Putus  Karya Mommy ASF dan novel Surat 

Hayuri Karya Maria Etty memeliki kesamaan yakni mengangkat isu 
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perempuan yang kuat dan sabar. Baik kinan  maupun hayuri 

merupakan dua karakter tokoh yang mencitrakan perempuan 

sebagai korban laki-laki. Meski digambarkan sebagai sosok 

perempuan baik, setia, dan penyayang namun lemah dan tidak 

mampu menyelamatkan rumah tangga masing-masing.  

Dari kedua novel tersebut peneliti memilih model penulisan 

perempuan yang dipadukan pada pendekatan feminis dengan 

alasan, pertama, penulis  lebih terbuka dalam menggambarkan 

seorang tokoh perempuan karena penulis perempuan memiliki 

keterlibatan secara langsung dalam kebudayaan yang 

melengkapinya. Berbeda dengan penulis laki-laki yang tidak terlibat 

dalam kebudayaan yang melingkupi perempuan. Kedua, penulis 

perempuan lebih kompleks dalam menuangkan pemikiran mereka 

terhadap emosi,cinta,atau hubungan personal,karena mereka 

mengalami persoalan social-budaya yang hamper sama. Ketiga 

perempuan perlu membentuk sendiri persoalan budaya untuk 

menggambarkan dirinya sendiri  agar pembaca lebih tepat dan 

benar,karena dihasilkan oleh pengalaman perempuan sendiri. 

Ciri teks sastra yang bersifat feminis menunjukkan 

ketidakadilan penempatan posisi perempuan dalam ruang sosial. 

Perempuan diposisikan oleh pengarang dalam dinamika sosial, 

emosional, dan empatik yang menggugah. Teks sastra feminis 

memang ingin menunjukkan posisi perempuan melalui pengkajian 
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sistematik, mengulas posisi perempuan, dan memberikan 

pertimbangan humanis terhadap posisi perempuan. 

Menurut Sofia (2009:13) sikap dan tindakan yang dilakukan 

oleh perempuan untuk melepaskan diri dari dominasi patriaki adalah 

dengan cara memberikan pemahaman dan mengutarakan 

pendapat. Menangis bukan hal yang mutlak pada perempuan dan 

bukan merupakan gambaran bahwa perempuan itu emosional (Wolf 

dalam Sofi,2009:52) Dengan demikian, tangisan merupakan suatu 

bentuk penyadaran dan bukan bentuk kesedihan atas kesalahan 

karena terekspresikan dalam sikap yang tegas. Tangisan sebagai 

bentukpenyadaran awal dapat dilakukan oleh perempuan dengan 

memberikan pemahaman terhadap laki-laki. Ini merupakan langkah 

feminisme kekuasaan yang memandang aksinya  dapat mengubah 

dunaia dengan mempengaruhi pandangan laki-laki (Sofia,2009;52) 

Dengan mencoba memberikan pemahaman,laki-laki menjadi 

memiliki rasa saling berpartisipasi,saling memberi,saling menerima 

dan saling berkorban. 

Penelitian feminis terhadap teks novel  Layangan Putus Karya 

Mommy ASF dan novel Hayuri  Karya Maria Etty dilakukan dengan 

beberapa alasan  diantaranya; 1) kedua novel ini mengangkat tokoh 

perempuan yang dapat dianalisis dari segi citra perempuan secara 

feminis; 2) dimensi feminis dalam kedua novel sangat kompleks 

melalui tokoh-tokoh perempuan dengan beragam karakter yang 

dapat menjadi objek penelitian ilmiah; dan 3) penelitian ini akan 
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memberikan sumbangsi pemahaman tentang posisi perempuan 

dalam dinamika sosial teks novel yang menjadi objek penelitin. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul, “ Citra Perempuan dalam Novel 

Layangan Putus Karya Mommy ASF dan novel Hayuri Karya Maria 

Etty. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ialah: Bagaimanakah perbandingan citra 

perempuan dalam novel Layangan Putus Karya Mommy ASF dan 

novel Hayuri Karya Maria Etti menggunakan kajian feminisme 

sastra?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Untuk mendeskripsikan 

citra perempuan dalam novel Layangan Putus Karya  Mommy 

ASF dan novel Hayuri karya Maria Etty menggunakan kajian 

feminisme sastra. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat. Adapun 

manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoretis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan baru bagi pembaca mengenai citra perempuan 

dalam novel Layangan Putus dan novel Hayuri yang dilihat dari 

aspek fisik, fsikis, social, psikologis dengan menggunakan kajian 

feminism sastra untuk perkembangan ilmu khususnya sastra 

Indonesia dan dapat mengembangkan apresiasi terhadap kajian 

karya sastra yang berkaitan dengan citra perempuan.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang 

citra perempuan yang direpresentasikan dalam novel Layangan 

Putus dan novel Hayuri. Selain itu, dapat membantu pembaca 

untuk lebih memahami citra perempuan yang terungkap dalam 

novel Layangan Putus dan novel Hayuri, mengenai makna dan 

hakikat kehidupan manusia khususnya perempuan.   .  

 

 

E. Batasan Istilah 

Perumusan batasan istilah penelitian ini dirumuskan peneliti 

untuk menghindari multitafsir terhadap berbagai istilah yang 

digunakan. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah 

sebagai berikut: 
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a. Citra Perempuan ialah penggambaran atau cerminana sosok 

perempuan yang  dapat menunjukkan posisi sosialnya sebagai 

individu dalam kehidupan masyarakat. 

b. Novel Layangan Putus adalah karya pengarang Mommy ASF 

yang diterbitkan oleh RDM PUBLISHER. tahun 2020.  

c. NovelHayuri adalah karya pengarang Maria Etty yang diterbitkan 

PT. Grasindo tahun 2004 

Kajian feminisme sastra adalah kajian yang mengarahkan 

fokus analisis posisi perempuan dalam teks sastra. Penelitian ini 

menganalisis posisi perempuan dalam teks novel Layangan Putus 

karya Jusra Mommy ASF dan Hayuri karya Maria Etty.  
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terdahulu tentang citra perempuan dalam karya 

sastra telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Hasil-hasil 

penelitian tersebut dapat mempermudah penulis memahami secara 

komprehensif karakteristik citra perempuan dalam novel yang dikaji 

dalam penelitian ini. Hal ini dibenarkan secara akademis karena 

setiap penelitian ilmiah dapat merujuk pada penelitian sebelumnya 

dalam batasan dan mekanisme kerja keilmiahan yang etis. 

Penelitian terhadap citra perempuan dalam karya sastra 

yang telah dilakukan oleh Darmawati (2020) dalam rangka 

penyusunan tesis dengan judul  “Perbandigan Citra Perempuan 

dalam Novel Kesempatan Kedua  Karya Jusra Chandra dan Novel 

Surat Buat Themis Karya Mira W”, mendeskripsikan citra perempuan 

yang kuat menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. 

Kasido pada tahun 2013 juga melakukan penelitian tentang 

feminisme dengan judul, “ Perjuangan Kesetaraan Gender Tokoh 

Wanita dan Nilai Pendidikan Novel Gadis Kretek Karya Ratih Kumala 

(Tinjauan pendekatan Feminisme dan Nilai Pendidikan”. Fokus 

penelitian tersebut yakni mengkaji bagaimana tokoh perempuan 

dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala memperjuangkan 

kesetaraan gender. Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa,perjuangan kesetaraan tokoh wanita dalam novel Gadis  
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Kretek karya Ratih Kumala melawan bentuk ketidakadilan 

gender yang berupa stereotip,marganalisasi perempuan subordinasi 

pekerjaan dan kekerasan dalam rumah tangga. 

Penelitian tentang citra perempuan dalam karya sastra juga 

dilakukan oleh Arian Ariani (2021)  dengan judul Kajian Feminisme 

dalam Novel Dwilogi Padang Bulan dan Cinta Di dalam Gelas Karya 

Andrea Hirata mendeskripsikan kajian feminisme termanifestasikan 

dalam ketidakadilan gender terhadap Enong:(a) marganalisasi pada 

novel pertama: Enong tersisih karena dianggap tidak pantas menjadi 

pendulang timah, pada novel kedua ia dinilai tidak layak menjadi 

pemain catur melebihi kaum laki-laki sehingga ia dikucilkan. (b) 

subordinasi terhadap enong pada novel pertama ketika ia diteriaki 

maling karena dirasa menyaingi pekerja laki-laki, pada novel kedua 

ketika keduduknnya di anggap tidak pantas untuk melawan laki-laki 

bermain catur dimana seharusnya laki-laki dihormati bukannya 

dilawan: (c) streotipe pada novel pertama adalah ketika Enong 

dilabelkan sebagai perempuan yang lemah untuk bekerja di tambang 

timah, pada novel kedua ketika dia dianggap perempuan sesat 

karena telah berani melanggar syariat yaitu bertatapan dan melawan 

laki-laki dalam permainan catur: dan (d) kekerasan fisik terhadap 

Enong terjadi pada novel pertama ketika ia dikejar-kejar anjing 

dilempari dan diteriaki maling oleh sesame pendulang 

timah,adapunkekerasan non fisik terjadi pada novel kedua ketika 

enong dihadapkan pada kenyataan bahwa ia dituduh sebagai 
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perebut suami orang.padahal sebenarnya ia tidak tahu bahwa 

Matarom telah beristri ia telah ditipu.  

Dari  beberapa penelitian di atas mempunyai persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif 

dan sama-sama meneliti citra perempuan dengan kajian kritik 

sastra feminisme. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada 

objek kajian. 

 

B. Kajian Teori dan Konsep 

1. Hakikat Karya Sastra  

Sastra dalam bahasa Sansekerta yaitu shastra yang berarti 

“teks  yang mengandung instruksi” atau “pedoman”, dari kata dasar 

„Shas‟ yang berarti “instruksi” atau “ajaran” dan „Tra‟ yang berarti 

“alat” atau “sarana”. Dalam bahasa Indonesia kata ini biasa 

digunakan untuk merujuk kepada “kesastraan” atau sebuah jenis 

tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. 

Sastra adalah karya manusia yang sifatnya rekaan dengan 

menggunakan medium bahasa yang baik secara implisit maupun 

eksplisit dianggap memiliki nilai estetis atau keindahan(Haslindah, 

2019:20). 

Dijelaskan juga bahwa sastra dalam bahasa Indonesia 

berasal dari bahasa Sansekerta yang merupakan gabungan dari kata 

sas, berarti mengarahkan, mengajarkan dan memberi petunjuk. Kata 
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sastra tersebut mendapat akhiran tra yang biasanya digunakan untuk 

menunjukkan alat atau sarana. Sehingga, sastra berarti alat untuk 

mengajar, buku petunjuk atau pengajaran. Sebuah kata lain yang 

juga diambil dari bahasa Sansekerta adalah kata pustaka yang 

secara luas berarti buku (Teeuw, 2010: 22-23) 

Secara singkat dan sederhana dapat dikatakan bahwa “sastra 

adalah pembayangan atau pelukisan kehidupan dan pikiran imajinatif 

ke dalam bentukbentuk dan struktur-struktur bahasa” (Tarigan, 

2009). Wilayah sastra meliputi kondisi insani atau manusia, yaitu 

kehidupan dengan segala perasaan, pikiran, dan wawasannya. Perlu 

diingat dan disadari bahwa pengalaman sastra itu selalu berdimensi 

ganda karena melibatkan buku dan pembaca (dalam sastra tulis) 

atau pencerita dan penyimak (dalam sastra lisan). 

Sastra bukan sekedar artefak (barang mati), tetapi sastra 

merupakan sosok yang hidup. Sebagai sosok yang hidup, sastra 

berkembang dengan dinamis menyertai sosok-sosok lainnya, seperti 

politik, ekonomi, kesenian, dan kebudayaan. Sastra dianggap 

mampu menjadi pemandu menuju jalan kebenaran karena sastra 

yang baik adalah sastra yang  ditulis dengan penuh kejujuran, 

kebeningan, kesungguhan, kearifan, dan keluhuran nurani manusia. 

Sastra yang baik tersebut mampu mengingatkan, menyadarkan, dan 

mengembalikan manusia ke jalan yang semestinya, yaitu jalan 

kebenaran dalam usaha menunaikan tugas-tugas kehidupannya 

(Saryono, 2009: 16-20). 
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Lahirnya sastra adalah keinginan dasar manusia untuk 

mengungkapkan diri, menaruh minat pada sesama manusia untuk 

menaruh minat pada dunia realitas tempat hidupnya, dan pada dunia 

angan-angan yang dikhayalkan sebagai dunia nyata, dan keinginan 

dasar untuk mencintai bentuk sebagai bentuk. Dengan kata lain, 

sastra lahir dengan dorongan-dorongan asasi yang sesuai dengan 

kodrat insaniah orang sebagai manusia.  

Karya sastra dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, 

yakni karya sastra imajinatif dan karya sastra nonimajinatif. Ciri karya 

sastra imajinatif adalah karya sastra tersebut lebih menonjolkan sifat 

khayali, menggunakan bahasa yang konotatif, dan memenuhi syarat-

syarat estetika seni. Sedangkan ciri karya sastra nonimajinatif adalah 

karya sastra tersebut lebih banyak unsur faktualnya daripada 

khayalinya, cenderung menggunakan bahasa denotatif, dan tetap 

memenuhi syarat-syarat estetika seni. Pembagian genre sastra 

imajinatif dapat dirangkumkan dalam bentuk puisi, fiksi atau prosa 

naratif (novel), dan drama.  

2.  Konsep Analisis Wacana 

  Pengertian Analisis Wacana Analisis wacana adalah salah 

satu alternatif dari analisis isi selain analisis isi kuantitatif yang dominan 

dan banyak dipakai. Jika analisis kuantitatif lebih menekankan pada 

pertanyaan "apa" (what), analisis wacana lebih melihat pada "Bagaimana" 

(how) dari pesan atau teks komunikasi. Melalui analisis wacana kita bukan 

hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi juga bagaimana pesan 

suatu berita disampaikan. Lewat kata, frase, kalimat, metafora macam apa 
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suatu berita disampaikan. Dengan melihat bagaimana bangunan struktur 

kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat makna yang 

tersembunyi dari suatu teks.9 Menurut Michel Foucault, kajian analisis 

wacana tidak hanya dipahami sebagai serangkaian kata atau proposisi 

dalam teks saja tetapi kajian wacana merupakan sesuatu yang 

memproduksi suatu ide, opini, konsep, dan pandangan hidup dibentuk 

dalam 9 Alex Sobur, Analisis Teks Media, (Bandung:PT. Remaja 

Rosdakarya,2012), 68 19 suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi 

cara berpikir dan bertindak. 

Teori Sara Mills  pada wacana terutama mengenai feminism, 

bagaimana wanita ditampilkan dalam teks, baik dalam novel, gambar, foto, 

atau apapun dalam berita. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Sara 

Mills sering juga disebut dengan perspektif feminisme dengan titik 

perhatian yang menunjukkan pada bagaimana teks bias dalam 

menampilkan wanita.17 Dalam analisisya, Mills lebih memperlihatkan 

bagaimana posisi-posisi aktor di dalam teks. Posisi-posisi ini memiliki arti 

bahwa siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi 

objek penceritaan akan menentukan bagaimana struktur teks dan 

bagaimana makna yang diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. 

 

3. Fungsi Sastra 

Sastra dalam perkembangannya memiliki banyak fungsi yang 

dapat dijadikan bahan dalam pembelajaran, baik terhadap anak-

anak, remaja, maupun orang tua. Fungsi sastra harus sesuai dengan 

sifatnya yakni menyenangkan dan bermanfaat. Kesenangan yang 

tentunya berbeda dengan kesenangan yang disuguhkan oleh karya 
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seni lainnya. Kesenangan yang lebih tinggi, yaitu kontemplasi yang 

tidak mencari keuntungan dan juga memberikan manfaat keseriusan. 

Keseriusan yang menyenangkan, estetis, dan keseriusan persepsi. 

Sehingga ini berarti karya sastra tidak hanya memberikan hiburan 

kepada peminatnya, tetapi juga tidak melupakan keseriusan 

pembuatnya (Rimang, 2011: 16).  

Fungsi sastra, menurut sejumlah teoretikus, adalah 

membebaskan pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi. 

Mengekspresikan emosi berarti melepaskan diri dari emosi itu. 

Contohnya ketika penonton drama dan pembaca novel yang bisa 

mengalami perasaan lega dalam artian bisa melepaskan emosinya. 

Namun, hal ini masih dipertanyakan karena banyak novel yang ditulis 

atas dasar curahan emosi penulisnya sehingga pembaca pun bisa 

merasakan emosi yang menekan penulisnya.  

Namun, sastra sebagai unsur kebahasaan tentunya memiliki 

fungsi dan karakter khusus. Dalam kaitannya dengan kehidupan 

sosial-kemasyarakatan menurut Rimang (2011: 17) sastra memiliki 

fungsi-fungsi sebagai berikut:  

1) Fungsi rekreatif, yaitu sastra dapat memberikan hiburan yang 

menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. 

2) Fungsi didaktif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik 

pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang 

terkandung di dalamnya. 
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3) Fungsi estetis, yaitu sastra dapat memberikan keindahan bagi 

penikmat atau pembacanya karena sifat keindahannya.  

4) Fungsi moralitas, yaitu sastra mampu memberikan pengetahuan 

kepada pembaca atau peminatnya sehingga tahu moral yang 

baik dan buruk, karena sastra yang baik selalu mengandung 

moral yang tinggi. 

5) Fungsi religius, yaitu sastra pun menghasilkan karya-karya yang 

mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para penikmat 

atau pembaca sastra. 

 

4. Feminisme  Novel dalam  Karya Sastra 

Berdasarkan sudut pandang seni, Waluyo (dalam 

Nurgiyantoro, 2002) menyatakan bahwa novel adalah lambang 

kesenian yang baru yang berdasarkan fakta dan pengalaman 

pengarangnya. Susunan yang digambarkan novel adalah suatu yang 

realistis dan masuk akal. Kehidupan yang dilukiskan bukan hanya 

kehebatan dan kelebihan tokoh (untuk tokoh yang dikagumi), 

melainkan juga cacat dan kekurangannya. Lebih lanjut, beliau 

menyatakan bahwa novel bukan hanya alat hiburan, melainkan juga 

sebagai bentuk seni yang mempelajari dan melihat segi-segi 

kehidupan dan nilai baik buruk (moral) dalam kehidupan dan 

mengarahkan kepada pembaca tentang pekerti yang baik dan budi 

yang luhur. 
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Menurut Sumardjo (dalam Santosa dan Wahyuningtyas, 

2010: 47), berpendapat bahwa novel adalah produk masyarakat. 

Novel berada di masyarakat karena novel dibentuk oleh anggota 

masyarakat berdasarkan desakan-desakan emosional atau rasional 

dalam masyarakat. Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2002), menyatakan 

bahwa novel berasal dari bahasa Itali yaitu novella (bahasa Jerman: 

novella). Secara harfiah novella berarti sebuah barang baru yang 

kecil dan kemudian diartikan sebagai “cerita pendek dalam bentuk 

prosa”. Dewasa ini pengertian novella atau novella mengandung 

pengertian yang sama dengan istilah Indonesia novelet (Inggris: 

novellette) yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya 

cukupan, tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu pendek. 

Karya sastra yang disebut novellette adalah karya yang lebih pendek 

daripada novel tetapi lebih panjang daripada cerpen, katakanlah 

pertengahan dari keduanya. Menurut Siswanto, (2008), novel 

diartikan sebagai karangan prosa yang panjang, mengandung 

rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di 

sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Masalah 

yang dibahas tidak sekompleks roman. Biasanya novel menceritakan 

peristiwa pada masa tertentu. Bahasa yang digunakan lebih mirip 

bahasa sehari-hari. Meskipun demikian penggarapan unsur 

intrinsiknya masih lengkap, seperti tema, plot, penokohan, latar, gaya 

bahasa, dan amanat. 
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Stanton (2007) menyatakan bahwa fisik novel yang panjang 

akan mengurangi kepekaan pembaca terhadap bagian-bagian dari 

alur cerita. Keteledoran ini akan menjadi penghalang ketika pembaca 

berusaha memahami struktur perluasan tersebut, perlu melangkah 

mundur waktu demi waktu. Harus sadar bahwa setiap bab dalam 

novel mengandung berbagai episode. Episodeepisode dan topik-

topik tersebut dapat dilebarkan dalam satu bab karena suatu alasan 

tertentu. 

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa pada dasarnya 

kebanyakan orang mengira bahwa cara termudah untuk memahami 

dunia novel adalah dengan bertanya kepada pengarangnya. 

Kenyataannya, pandangan ini malah gagal ketika dipraktikkan. 

Sebagian besar pengarang akan menolak ketika diminta 

menjelaskan karya mereka secara mendalam, atau mungkin novel 

tersebut justru menjelaskan banyak hal, lebih dari perkiraan 

pengarang sendiri. 

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa novel adalah cerita fiksi yang mengangkat 

permasalahan yang kompleks tentang kehidupan dan tersusun atas 

unsur intrinsik dan ekstrinsik yang padu dan saling terikat dalam 

mengungkapkan setiap jalinan peristiwa yang diceritakan. 

 

5. Unsur Intrinsik 
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Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra 

yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Pada novel unsur intrinsik 

itu berupa, tema, plot, penokohan, latar, sudut pandang, gaya 

bahasa, dan amanat. 

 

a) Tema 

Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari 

sebuah novel (Nurgiyantoro, 2002). Lebih lanjut, beliau menjelaskan 

bahwa tema dapat juga disebut ide utama atau tujuan utama. 

Berdasarkan dasar cerita atau ide utama, pengarang akan 

mengembangkan cerita. Oleh karena itu, dalam suatu novel akan 

terdapat satu tema pokok dan sub-sub tema. Pembaca harus 

mampu menentukan tema pokok dari suatu novel. Tema pokok 

adalah tema yang dapat memenuhi atau mencakup isi dari 

keseluruhan cerita. Tema pokok yang merupakan makna 

keseluruhan cerita tidak tersembunyi, namun terhalangi dengan 

cerita-cerita yang mendukung tema tersebut. Maka pembaca harus 

dapat mengidentifikasi setiap cerita dan mampu memisahkan antara 

tema pokok dan sub-sub tema atau tema tambahan. 

b) Penokohan 

Unsur penokohan mencakup pada tokoh, perwatakan, dan 

bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam cerita 

(Nurgiyantoro, 2002). 

1) Tokoh 
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Tokoh rekaan dalam sebuah karya fiksi dapat dibedakan 

menjadi beberapa jenis. Pembedaan tersebut didasarkan pada sudut 

pandang dan tinjauan seperti, tokoh utama, tokoh protagonis, tokoh 

berkembang, dan tokoh tipikal. 

 

(a) Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan  

Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya 

dalam novel. Tokoh yang paling banyak diceritakan, sering hadir 

dalam setiap kejadian, dan berhubungan erat dengan tokoh-tokoh 

lain. Tokoh utama kemungkinan ada lebih dari satu dalam sebuah 

novel. Kadar keutamaannya ditentukan dengan dominasi 

penceritaan dan perkembangan plot secara utuh. Sedangkan tokoh 

tambahan merupakan lawan dari tokoh utama. Tokoh tambahan 

lebih sedikit pemunculannya dalam cerita dan kehadirannya hanya 

ada permasalahan yang terkait tokoh utama (Nurgiyantoro, 2002). 

(b) Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis  

Berdasarkan fungsi penampilannya dalam cerita tokoh dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. 

Altenberd dan Lewis (dalam Nurgiyantoro, 2002) mengemukakan 

bahwa tokoh protagonis adalah tokoh yang dikagumi dan sering 

dijadikan pahlawan yang taat dengan norma-norma, nilai-nilai sesuai 

dengan konvensi masyarakat. Berbeda dengan Protagonis, tokoh 

antagonis merupakan tokoh yang menjadi lawan dari tokoh 
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protagonis. Tokoh antagonis tidak banyak digemari karena banyak 

menganut nilai-nilai psenyimpangan. 

(c) Tokoh Sederhana dan Tokoh Bulat  

Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya memiliki satu 

perwatakan tertentu, kepribadian yang tunggal, dan tidak 

memungkinkan terjadi perubahan pandangan tentang sifat yang 

telah dianutnya. Tokoh sederhana mudah diidentifikasi oleh 

pembaca karena kedataran sifat dari tokoh tertentu ketika 

menghadapi permasalahan (Nurgiyantoro, 2002). 

Selain tokoh sederhana, terdapat pula tokoh bulat. Tokoh 

bulat atau tokoh kompleks merupakan tokoh yang memungkinkan 

memiliki watak yang bermacam-macam dan sering kali sulit diduga 

atau diprediksi. Tokoh ini memberi kejutan kepada pembaca karena 

memiliki beberapa kemungkinan tindakan dan penyikapan terhadap 

suatu permasalahan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2002). 

(d)Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang  

Berdasarkan berkembang atau tidaknya perwatakan pada 

tokoh-tokoh dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh statis dan 

tokoh berkembang. Tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami 

perubahan watak walaupun menghadapi permasalahan-

permasalahan dalam cerita (Altenberd dan Lewis dalam 

Nurgiyantoro, 2002). Tokoh berkembang adalah tokoh yang memiliki 

perkembangan watak sesuai dengan peristiwa dan alur cerita yang 

mempengaruhi tokoh tersebut (Nurgiyantoro, 2002). 
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Nurgiyantoro (2002) menjelaskan bahwa pada tokoh statis 

terdapat dua tokoh, yaitu tokoh hitam dan putih. Tokoh hitam yang 

dimaksud adalah tokoh yang berwatak jahat dan tokoh putih adalah 

tokoh yang berwatak baik. Kedua tokoh tersebut dari awal 

kemunculan hingga akhir memiliki watak maupun penyikapan yang 

tetap dan saling berlawanan. 

(e)Tokoh Tipikal dan Tokoh Netral  

Berdasarkan pencerminan tokoh dalam cerita, tokoh 

dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh 

tipikal adalah tokoh yang dicerminkan melalui status sosialnya 

seperti profesi, kebangsaan, dan sesuatu yang terkait dengan 

lembaga atau yang menggambarkan eksistensinya (Altenberd dan 

Lewis dalam Nurgiyantoro, 2002). Tokoh netral adalah tokoh yang 

hadir dalam cerita tanpa ada unsur keterkaitan status yang ada pada 

seseorang di dunia nyata. Kehadirannya berupa pelaku murni 

imajinasi pengarang dan yang mempunyai cerita dalam novel 

(Nurgiyantoro, 2002). 

c)  Plot (alur cerita) 

Plot (Alur Cerita) Alur merupakan rangkaian peristiwa-

peristiwa dalam sebuah cerita (Stanton, 2007: 26). Aminuddin (2011: 

83) juga mengungkapkan bahwa pada umumnya, alur dalam sebuah 

karya fiksi merupakan rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-

tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan 

oleh pelaku dalam suatu cerita. 
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Sebuah cerita tidak akan sepenuhnya dimengerti tanpa 

adanya pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang 

mempertautkannya alur. Alur dapat dikatakan sebuah unggung 

cerita, karena alur memiliki dua elemen yang sangat penting. Dua 

elemen tersebut yakni konflik dan klimaks (Stanton, 2007: 31). 

Keduanya merupakan unsur yang amat esensial dalam 

pengembangan sebuah plot atau alur cerita. Demikian pula dengan 

masalah kualitas dan kemenarikan sebuah cerita dalam novel. 

Konflik merupakan suatu dramatik yang mengacu pada 

pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang dan menyiratkan 

adanya aksi dan reaksi. Dengan demikian dalam pandangan hidup 

yang normal, wajar, dan factual, artinya bukan dalam cerita yang 

mengacu pada konotasi negatif atau sesuatu yang tidak 

menyenangkan. Itulah sebabnya orang lebih memilij menghindari 

konflik dan mengharapkan kehidupan yang tenang. 

Klimaks merupakan titik yang mempertemukan kekuatan-

kekuatan konflik dan menentukan bagaimana oposisi tersebut dapat 

terselesaikan. Klimaks juga merupakan suatu kondisi di mana konflik 

telah mencapai titik tertinggi, dan saat itu merupakan kondisi yang 

tidak dapat dihindari kejadiannya. Klimaks juga sangat menetukan 

arah perkembangan alur cerita. Dalam klimaks, ada pertemuan 

antara dua atau lebih hal yang dipertentangkan dan hal lain inilah 

yang menentukan bagaimana permasalahan atau konflik akan 

terselesaikan. 
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d)  Latar 

secara sederhana, latar atau setting merupakan tempat 

terjadinya peristiwa yang berupa fisik, unsur tempat, waktu, dan 

ruang. Aminuddin (2011: 67) mengemukakan bahwa sebuah latar 

bukan hanya bersifat fisikal untuk membuat suatu cerita menjadi 

logis, melainkan juga harus memiliki fungsi psikologis, sehingga 

suasana-suasana tertentu yang menggerakkan emosi atau aspek 

kejiwaan pembacanya. 

Adapun unsur-unsur latar menurut Nurgiyantoro (2002) 

dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tempat, waktu, dan sosial. 

1) Latar Tempat  

Latar tempat adalah suatu unsur latar yang mengarah pada 

lokasi dan menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi. Bila latar 

tersebut termasuk latar tipikal, akan disebutkan nama dari tempat 

tersebut. Bisa berupa nama terang seperti Yogyakarta, Jakarta, 

Madiun, atau nama inisial seperti, Y, J, M. 

1) Latar Waktu  

     Latar waktu merupakan unsur latar yang mengarah pada 

kapan terjadinya suatu peristiwa-peristiwa di dalam sebuah cerita 

fiksi (Nurgiyantoro, 2002). Waktu dalam latar dapat berupa masa 

terjadinya peristiwa tersebut dikisahkan, waktu dalam hitungan detik, 

menit, jam, hari, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Memahami latar 

waktu harus dikaitkan dengan unsur latar yang lain, karena sudah 

menjadi syarat utama bagi karya fiksi memiliki sifat yang padu. 
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2) Latar Sosial  

            Latar  sosial adalah latar yang menjelaskan tata cara 

kehidupan sosial masyarakat yang meliputi masalah-masalah dan 

kebiasan-kebiasaan pada masyarakat tersebut. Latar sosial dapat 

berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, cara 

berpikir, dan lain sebagainya (Nurgiyantoro, 2002). Penggunaan 

bahasa dan nama-nama tokoh juga dapat diidentifikasi menjadi latar 

sosial. 

e) Sudut Pandang 

Unsur intrinsik karya fiksi berikutnya adalah sudut pandang. 

Nurgiyantoro (2002) berpendapat bahwa sudut pandang adalah cara 

penyajian cerita, peristiwaperistiwa, dan tindakan-tindakan pada 

karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut 

pandang menurut Nurgiyantoro (2002) dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu sudut pandang persona ketiga, sudut pandang persona 

pertama, dan sudut pandang campuran. 

1) Sudut Pandang Persona Ketiga: Dia  

      Penceritaan dengan menggunakan sudut pandang persona 

ketiga adalah penceritaan yang meletakkan posisi pengarang 

sebagai narator dengan menyebutkan nama-nama tokoh atau 

menggunakan kata ganti ia, dia, dan mereka. 

2) Sudut Pandang Persona Pertama: Aku  

Sudut pandang persona pertama “aku” merupakan sudut 

pandang yang menempatkan pengarang sebagai “aku” yang ikut 
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dalam cerita. Kata ganti “dia” pada sudut pandang ini adalah “aku” 

sang pengarang. Pada sudut pandang ini kemahatahuan pengarang 

terbatas. Pengarang sebagai “aku” hanya dapat mengetahui sebatas 

apa yang bisa dia lihat, dengar, dan rasakan berdasarkan 

rangsangan peristiwa maupun tokoh lain (Nurgiyantoro, 2002). 

 

3) Sudut Pandang Campuran  

Sudut pandang campuran adalah sudut pandang yang 

menggabungkan antara sudut pandang orang ketiga “dia” dan sudut 

pandang orang pertama “aku”. Pengarang melakukan kreativitas 

dalam penceritaan dengan mencampurkan sudut pandang tersebut. 

Penggunaan sudut pandang ini tentu berdasarkan kebutuhan. Tidak 

semua penceritaan menggunakan sudut pandang ini, namun 

tergantung dengan efek yang diinginkan oleh pengarang saja 

(Nurgiyantoro, 2002). 

f) Gaya Bahasa  

Istilah gaya menurut Aminuddin (2000:72) diangkat dari istilah 

style yang berasal dari bahasa latih stillus dan mengandung arti 

leksikal “alat untuk menulis”. Gaya mengandung pengertian cara 

seorang pengarang menyampaikan gagasannya dengan 

menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis serta mampu 

menuansakan makna dan suasana yang dapat menyentuh daya 

intelektual dan emosi pembaca. 

g) Amanat  
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Amanat adalah pemecahan yang diberikan oleh seorang 

pengarang untuk persoalan dalam sebuah karya sastra. Amanat 

dapat disebut dengan makna. (Sadikin, 2010). Kenny (dalam 

Nurgiyantoro, 2002) juga mengemukakan bahwa amanat atau nilai 

moral merupakan unsur isi dalam karya fiksi yang mengacu pada 

nilainilai, sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan yang 

dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya (Kenny 

dalam Nurgiyantoro, 2002). 

 

6. Unsur Ekstrinsik 

Unsur Ekstrinsik menurut Nurgiyantoro (2002: 23) adalah 

unsur yang berada di luar karya fiksi yang mempengaruhi lahirnya 

karya namun tidak menjadi bagian di dalam karya fiksi itu sendiri. 

Sebelumnya Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2002: 23) juga 

berpendapat bahwa unsur ekstrinsik merupakan keadaan 

subjektivitas pengarang yang tentang sikap, keyakinan, dan 

pandangan hidup yang melatarbelakangi lahirnya suatu karya fiksi, 

dapat dikatakan unsur biografi pengarang menentukan ciri karya 

yang akan dihasilkan. Berikut unsurunsur ekstrinsik yang 

membangun novel. 

a. Unsur Biografi  

Unsur ekstrinsik novel yang pertama adalah unsur biografi 

atau latar belakang penulis. Latar belakang penulis sangat 

mempengaruhi isi dan cerita novel secara signifikan.  
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Yang dimaksud unsur biografi merupakan unsur tentang latar 

belakang penulis, di antaranya meliputi tempat tinggal penulis, 

keluarganya, latar belakang pendidikannya, lingkungannya, dan 

sebagainya. 

 

 

b. Unsur Sosial  

  Berikutnya unsur sosial juga termasuk sebagai salah satu 

unsur ekstrinsik novel. Unsur sosial atau kondisi sosial budaya 

sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika novel 

dibuat. Artinya keadaan sosial turut mempengaruhi isi dan cerita 

novel tersebut.  

Yang meliputi unsur sosial antara lain adalah kondisi politik, 

kondisi sosial, kondisi ekonomi, ideologi negara, serta lingkungan 

masyarakat sekitar dari penulis novel. 

 

c. Unsur Nilai  

 Yang terakhir ada juga unsur nilai yang menjadi salah satu 

unsur ekstrinsik novel. Yang dimaksud unsur nilai adalah nilai-nilai 

yang terkandung dalam novel. Unsur ini turut melatarbelakangi cerita 

novel dan arah ceritanya dari awal sampai akhir.  

Unsur nilai dalam novel berkaitan dengan nilai-nilai yang 

terkandung dalam novel, bisa berupa nilai agama, nilai sosial, nilai 

budaya, dan nilai moral dalam novel. 
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Feminisme berbagai aliran yang telah muncul di atas tentu 

disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak sama karena perbedaan 

sosio kultural. Akan tetapi, pada intinya ialah adanya ketimpangan 

gender antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan tersebut baik 

disadari maupun tidak terbentuk dalam berbagai model seperti 

marginalisasi, subordinasi, pelabelan (stereotipe) dan kekerasan 

(Fakih: 1999:12)  

1) Marginalisasi 

Marginalisasi ialah suatu kondisi dimana perempuan tidak 

terlalu diperhatikan keberdaannya dibandingkan laki-laki. Perempuan 

dianggap tidak penting daripada laki-laki. hal ini dapat dilihat dalam 

keadaan rumah tangga ketika laki-laki lebih diistimewakan daripada 

perempuan, pekerjaan, masyarakat maupun budaya hingga negara. 

Deskriminasi ini dapat dilandasi oleh adat istiadat maupun tafsir 

agama. 

2) Subordinasi 

Subordinasi ialah kondisi dimana pandangan umum 

memposisikan perempuan di bawah laki-laki. Maksudnya ialah laki-

laki harus berada di atas perempuan dalam segala aspek kehidupan 

bermasyarakat, baik di lingkup keluarga, lingkungan, masyarakat, 

maupun negara. Perempuan dianggap sebagai penganut apa yang 

telah diputuskan oleh laki-laki bahkan yang berkaitan dengan diri 

mereka sendiri. Hal ini dikarenakan perempuan secara umum 
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dipandang dari sisi emosional mereka tanpa memperdulikan sisi 

rasional yang dimiliki. 

3) Stereotipe 

Stereotipe atau pelabelan terjadi akibat adanya ketimpangan 

gender. Stereotipe ialah anggapan yang telah mengakar kuat dalam 

pandangan masyarakat tentang suatu hal atau kelompok tertentu. 

Stereotipe gender merefleksikan kesan yang memberi keyakinan 

atas apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau 

perempuan. 19 19 Berangkat ke kantor, selalu dilayani, tegas, 

bermain bola, dan lain sebagainya yang biasa melekat pada laki-laki 

disebut stereotipe laki-laki. Stereotipe perempuan mengacu pada 

kegiatan rumah tangga, pengasuhan, bermain pasar-pasaran, lemah 

gemulai, cengeng, dan sebagainya yang biasa melekat pada 

perempuan. Faktanya, tidak semua laki-laki dapat berlaku tegas, 

begitu pun dengan permpuan tidak selamanya selalu cengeng. Inilah 

yang dinamakan stereotipe gender yang menrugikan, baik bagi laki-

laki maupun perempuan. 

4) Kekerasan 

 Menurut Fakih (1999:21) kekerasan yang disebabkan oleh 

bias gender dapat dikategorikan menjadi delapan jenis kekerasan, 

baik psikis maupun fisik. Pertama berupa kekerasan terhadap organ 

seksual, baik berupa penyunatan, penyimpangan hubungan seksual, 

hingga penyiksaan organ seksual. Kedua kekerasan terhadap fisik, 

seperti memukul, menyiksa, dan lain sebagainya yang berkaitan 
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dengan luka fisik. Ketiga pelacuran. Kekempat pemerkosaan, 

bahkan dalam pernikahan. Kelima pornografi, baik dalam bentuk 

media cetak maupun media online. Keenam kekerasan terselubung, 

misalnya memegang atau menyentuh daerah sensitif perempuan 

tanpa kerelaan si pemilik. Ketujuh sterilisasi kepada ibu-ibu rumah 

tangga guna mendukung program keluarga berencana. Kedelapan 

pelecehan seksual, seperti melontarkan lelucon vulgar kepada 

seseorang, mengintrogasi kegiatan seksualnya, dan sebagainya. 

5) Beban kerja  

 Perempuan memiliki sifat peduli, rajin, dan menyukai 

kerapian sehingga ia dapat mengerjakan seluruh pekerjaan rumah 

tangga dengan baik dan benar. Ditambah lagi sifatnya yang peduli, 

kasih sayang, dan berjiwa pengasuh memberinya kemampuan untuk 

mengasuh anak-anak dengan baik ketimbang lakilaki. Laki-laki cukup 

melakukan satu tugasnya bekerja maka tidak ada masyarakat yang 

menyalahkannya meskipun istrinya sangat kerepotan mengasuh 

anak sambil menjalankan tugas rumah tangga. Hal ini dapat dilihat 

pada kesibukan seorang ibu di pagi hari yang sibuk menyiapkan 

sarapan, membangunkan anak-anak, hingga harus melayani sang 

suami. Terlebih lagi jika perempuan tersebut juga memliki tugas di 

luar rumah, maka tentu saja bebannya lebih besar daripada suami 

(Fakih 1999: 23).  

 

6) . Kritik Sastra feminis 
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Sastra adalah salah satu cara merepresentasikan budaya 

yang menggambarkan relasi dan rutinitas tentang gender. Teks-teks 

sastra mampu mempengaruhi stereotip gender yang lebih 

merepresentasikan kebebasan gender. Salah satu karya sastra 

populer ialah novel. Menurut Nurgiyantoro (2010:10) novel ialah 

karya fiksi yang menjelaskan mengenai aspek-aspek kehidupan 

secara lebih mendalam dan diungkapkan secara halus oleh 

pengarang. Peristiwa yang disajikan dalam novel tidak jauh dari 

kondisi masyarakat dimana pengarang berinteraksi. Novel bukanlah 

replika kehidupan nyata, tetapi semacam penggambaran fiktif dari 

gagasan pengarang terhadap masyarakat di sekitarnya. 

Di dalam novel tersebut memuat beragam gambaran 

kehidupan manusia di masyarakat, salah satunya perempuan. 

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran yang 

sama dengan laki-laki. Hanya saja peran tersebut tidak sama persis, 

melainkan sesuai dengan porsinya. Peran-peran tersebut bagi 

sebagian tokoh feminis dianggap tidak seimbang karena peran 

perempuan terlihat lebih banyak. Selain sebagai ibu rumah tangga, 

beberapa perempuan juga bekerja. Dualisme peran inilah yang 

dikritik oleh para feminis sebagai ketimpangan gender tanpa tahu 

lebih dalam akar permasalahan maupun budanyanya. Para feminis 

memandang peran yang dipikul perempuan amat berat, yaitu beban 

peran kodrati dan sosial. 
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Novel yang berkembang dewasa ini mengangkat banyak 

tema, tak terkecuali feminisme. Novel-novel feminisme dapat dikaji 

menggunakan kritik sastra feminis. Kritik sastra feminis membantu 

studi gender melalui sastra (Goodman dalam Ratna, 2007:2). Dasar 

pemikiran di dalam kritik sastra feminis ialah upaya pemahaman 

kedudukan dan peran perempuan yang tercermin di dalam karya 

sastra. Guna menemukan pemahaman yang tepat tentang 

perempuan digunakan gambaran atau citra tokoh perempuan dalam 

karya sastra. Citra ini merupakan wujud gambaran mental spiritual 

dan tingkah laku keseharian yang terekspresi oleh perempuaan baik 

sebagai citra individu maupun citra sosial (Sugihastuti, 2016: 7). 

Kritik sastra feminis adalah studi sastra yang fokus 

menganalisis perempuan. Djajanegara (dalam Wiyatmi, 2006: 113) 

mengungkapkan bahwa kajian feminisme adalah salah satu kajian 

sastra yang mendasarkan pada pandangan feminisme yang 

menginginkan keadilan dalam eksistensi perempuan. Dalam kritik 

sastra feminis ini, pengkritik memandang karya sastra dengan 

kesadaran 22 22 khusus bahwa ada jenis kelamin yang 

berhubungan dengan sastra, budaya, dan kehidupan. Pandangan ini 

dikemukakan oleh Culler yang dikenal dengan reading as a woman 

(Sugihastuti, 2016: 18). Membaca sebagai perempuan memiliki arti 

membaca dengan kesadaran membongkar praduga dan ideologi 

kekuasaan lakilaki yang patriarkhat. 
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Kritik sastra feminis memiliki beberapa tujuan antara lain 

meliputi, pertama, sebagai pijakan baru dalam menafsirkan kembali 

atau menginterpretasi ulang karya sastra di masa silam. Tujuan 

kedua sebagai sarana untuk memahami, menafsirkan, dan 

mengapresiasi nilai yang terkandung di dalam karya sastra hasil 

karya penulis wanita. Ketiga, sebagai pelengkap pijakan dan tolok 

ukur yang sudah ada untuk menentukan metode pengkajian yang 

berbeda dengan estetika lama tersebut. (Sugihastuti & Suharto, 2002 

: 68) 

Feminisme dalam sastra Indonesia modern misalnya terdapat 

dalam novel Pelabuhan Hati (1978) karangan Titis Basino dan Pada 

Sebuah Kapal (1985) karangan N.H Dini. Seorang Rani dalam novel 

Pelabuhan Hati awalnya adalah seorang wanita bahagia dan 

kecukupan bersama suami dan 4 orang anaknya. Namun, ia 

akhirnya bercerai karena suami ketahuan selingkuh dan terpaksa 

mengasuh keempat anaknya sendiri. Sebagai seorang single parent, 

dirinya selalu mengutamakan kebutuhan anak-anaknya, meskipun 

kebutuhan akan perasaannya begitu kosong dan hampa tanpa 

suaminya. Ia pun tetap tegar dan tangguh meskipun para tetangga 

selalu menilai negatif dirinya. Sosok Rani adalah citra perempuan 

metropolis kota Jakarta yang tidak mudah diremehkan. (Subardini, 

dkk, 2007: 64-74). Novel kedua menceritakan tentang kuasa seorang 

Sri sebagai 23 23 seorang istri yang tidak bisa diremehkan. Ia telah 

melaksanakan peran dan fungsinya sebagai istri dan ibu secara 
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seimbang. Selain itu, ia juga aktif di kegiatan luar rumah. (Subardini, 

dkk, 2007: 45). 

Dalam dunia sastra Indonesia banyak novel dengan 

pengarang pria, akan tetapi jarang mencitrakan perempuan selain 

sebagai wanita yang gemulai, lemah lembut, dan penuh kasih. Para 

pengarang pria mendudukkan wanita sebagai objek yang tidak 

mampu melawan kemapanan budaya, seperti budaya patriarki dan 

feodalisme pada masyarakat Jawa. Hal ini sangat kentara dalam 

novel-novel yang berlatar budaya Jawa. Realitas yang berbeda 

terlihat pada pengarang wanita yang dengan jelas mencerminkan 

semangat perlawanan dan kritik atas dominasi kekuasaan laki-laki 

terhadap posisi dan peran perempuan, baik yang diakibatkan oleh 

konstruksi sosial maupun kemapanan budaya yang menguntungkan 

bagi lakilaki (Maryanti, 2016: 2354). 

 

7) Konsep Citra Perempuan 

Penokohan yang kuat akan mengantarkan pembaca kepada 

pengimajinasian yang dibuat oleh pengarang yang dapat 

diungkapkan melalui citra yang menyerupai gambaran yang 

dihasilkan oleh hasil tafsiran pembaca pada suatu objek. Citra tidak 

dapat dilepaskan dari penokohan, sebab melalui penokohan dapat 

dilihat bagaimana citra yang dimiliki tokoh dalam sebuah cerita. 

Tokoh sebagai salah satu unsur penting dalam sebuah cerita 

diproses melalui penokohan sehingga membentuk citra tokoh yang 
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diterima pembaca. Citra tersebut dapat dilihat melalui perannya 

sebagai istri, anak, ibu, anggota masyarakat, dan lainnya. 

Kata citra mengacu pada makna gambaran pikiran. Gambaran 

pikiran adalah sebuah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai 

gambaran yang dihasilkan oleh pengangkapan pembaca terhadap 

sebuah objek yang dapat dilihat dengan mata, saraf penglihatan, dan 

daerah otak yang berhubungan atau yang bersangkutan (Sugihastuti 

dan Sofia, 2009: 24). 

Sugihastuti, 2000: 45 juga mengemukakan bahwa citra 

perempuan  ialah semua wujud gambaran mental spiritual dan 

tingkah laku keseharian yang terekspresikan oleh wanita (Indonesia). 

Kata citra wanita diambil dari gambaran-gambaran citraan, yang 

ditimbulkan oleh pikiran, pendengaran, penglihatan, perabaan, dan 

pengecapan tentang perempuan (Sugihastuti, 2000: 45). Wanita juga 

merupakan makhluk individu, yang beraspek fisik dan psikis, dan 

makhluk sosial yang beraspek keluarga dan masyarakat 

(Sugihastuti, 2000: 46). 

Citra perempuan atau wanita dibedakan menjadi dua yaitu 

citra diri perempuan dan citra sosial perempuan 

a. Citra Diri Perempuan  

Citra diri perempuan merupakan dunia yang tertera, yang khas 

dengan segala macam tingkah lakunya. Citra diri perempuan 

merupakan keadaan dan pandangan perempuan yang berasal dari 

dalam dirinya sendiri, yang meliputi aspek fisik dan aspek psikis 
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(Sugihastuti, 2000: 95). Citra diri perempuan terwujud sebagai sosok 

individu yang mempunyai pendirian dan pilihan sendiri atas berbagai 

aktivitasnya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan pribadi maupun 

sosialnya. 

 

 

1. Citra Fisik Perempuan  

Secara fisik perempuan dewasa merupakan sosok individu hasil 

bentukan proses biologis dari bayi perempuan, yang dalam 

perjalanan usianya mencapai taraf dewasa. Dalam aspek fisik ini, 

perempuan mengalami hal-hal yang khas, yang tidak dialami oleh 

laki-laki, misalnya hanya perempuan yang dapat hamil, melahirkan, 

dan menyusui anakanaknya. Realitas fisik ini pada kelanjutannya 

menimbulkan antara lain mitos tentang perempuan sebagai mother-

nature. Di dalam mitos ini wanita diasumsikan sebagai sumber hidup 

dan kehidupan, sebagai makhluk yang dapat menciptakan makhluk 

baru dalam artian dapat melahirkan anak (Sugihastuti, 2000: 95). 

2. Citra Psikis Perempuan  

Ditinjau dari aspek psikisnya, perempuan juga makhluk 

psikologis, makhluk yang berpikir, berperasaan, dan beraspirasi 

(Sugihastuti, 2000: 95). Aspek psikis perempuan tidak dapat 

dipisahkan dari apa yang disebut feminitas. Prinsip feminitas ini 

merupakan kecenderungan yang ada dalam diri perempuan. Prinsip-

prinsip itu antara lain menyangkut ciri relatedness, receptivity, cinta 
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kasih, mengasuh berbagai potensi hidup, orientasinya komunal, dan 

memelihara hubungan interpersonal. Kalau dari aspek psikis terlihat 

bahwa perempuan dilahirkan secara biopsikologis berbeda dengan 

laki-laki, hal ini juga memengaruhi pengembangan dirinya. 

Pengembangan dirinya bermula dari lingkungan keluarga, keluarga 

hasil perkawinannya. Aspek psikis perempuan saling berpengaruh 

dengan aspek fisik dan keduanya merupakan aspek yang 

mempengaruhi citra diri perempuan. Dalam aspek psikis kejiwaan 

wanita dewasa mempengaruhi citra diri perempuan, semakin 

bertumbuh baik perempuan akan semakin berkembang pula psikis 

mereka untuk menjadi dewasa. 

Citra diri perempuan tidak bisa lepas dari aspek psikis dan 

fisik. Adanya perbedaan bentuk fisik antara perempuan dan laki-laki 

mempengaruhi pola berpikir dan pola kehidupan perempuan. Aspek 

psikis menunjukkan bahwa perempuan memiliki pemikiran-

pemikiran untuk berkembang, berinspirasi, dan memiliki perasaan 

untuk merasakan keadaan dalam dirinya ataupun di luar dirinya. 

b. Citra Sosial Perempuan 

Citra sosial perempuan merupakan citra perempuan yang erat 

hubungannya dengan norma dan sistem nilai yang berlaku dalam 

satu kelompok masyarakat, tempat perempuan menjadi anggota dan 

berhasrat mengadakan hubungan antarmanusia. Kelompok 

masyarakat adalah kelompok keluarga dan kelompok masyarakat 

luas. Dalam keluarga, misalnya perempuan berperan sebagai istri, 
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ibu, dan sebagai anggota keluarga yang masing peran 

mendatangkan konsekuensi sikap sosial, yaitu satu dengan lainnya 

saling berkaitan. Citra sosial perempuan juga merupakan masalah 

pengalaman diri, seperti dicitrakan dalam citra diri perempuan dan 

citra sosialnya, pengalaman-pengalaman inilah yang menentukan 

interaksi sosial wanita dalam masyarakat atas pengalaman diri itulah 

maka perempuan bersikap, termasuk ke dalam sikapnya terhadap 

laki-laki. Hal penting yang mengawali citra sosial perempuan adalah 

citra dirinya (Sugihastuti, 2000: 143).  

Citra perempuan dalam aspek sosial dibedakan menjadi dua, 

yaitu citra perempuan dalam keluarga dan citra perempuan dalam 

masyarakat. 

1) Citra Perempuan dalam Keluarga  

Sebagai perempuan dewasa, seperti tercitrakan dari aspek 

fisik dan psikisnya, salah satu peran yang menonjol darinya adalah 

peran perempuan dalam keluarga. Citra perempuan dalam aspek 

keluarga digambarkan sebagai perempuan dewasa, seorang istri, 

dan seorang ibu rumah tangga (Sugihastuti, 2000: 132). 

2) Citra Perempuan dalam Masyarakat  

Selain peran dalam keluarga citra sosial perempuan juga 

berperan dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial dalam 

kehidupannya memerlukan manusia lain. Demikian juga bagi 

perempuan, hubungannya dengan manusia lain itu dapat bersifat 

khusus maupun umum tergantung pada bentuk sifat hubungan itu. 
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Hubungan manusia dalam masyarakat dimulai dari hubungannya 

antarorang termasuk hubungan antarperempuan dengan seorang 

laki-laki (Sugihastuti, 2000: 132). 

Citra sosial perempuan menunjukkan bagaimana perempuan 

berperan dalam kehidupannya, yaitu berperan dalam keluarga dan 

masyarakat. Perempuan mengambil bagian dalam keluarga sebagai 

ibu, kakak, adik, istri, sedan gkan dalam masyarakat perempuan 

tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain. 

 

c. Kerangka Pikir 

Berdasarkan pembahasan kerangka teoretis di atas, maka 

penulis akan mengemukakan kerangka pikir sebagai bahan 

pertimbangan untuk kelancaran penelitian ini. Karya sastra terdiri 

dari tiga jenis yaitu puisi, prosa, dan drama. Salah satu jenis karya 

sastra yang dilihat dari bentuknya adalah prosa. Prosa merupakan 

salah satu genre sastra yang berupa cerita rekaan atau khayalan 

pengarang, salah satunya yaitu novel. 

Karya sastra merupakan ungkapan pribadi manusia yang 

berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan 

dalam suatu bentuk gambaran kehidupan, yang dapat 

membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam 

bentuk tulisan. ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, 

pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk 
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gambaran kehidupan, yang dapat membangkitkan pesona dengan 

alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan.  

Novel merupakan salah satu genre karya sastra yang 

kompleks. Sebagai mimesis realitas kehidupan masyarakat, novel 

menghimpun banyak problematika kehidupan manusia dalam 

kehidupan. Novel Layangan Putus karya Mommy ASF dan novel 

Hayuri karya Maria Etty merupakan novel yang menyuarakan posisi 

perempuan sehingga dapat dianalisis dengan menggunakan kritik 

sastra feminisme.  

Citra perempuan dalam novel Layangan Putus karya Mommy 

ASF dan novel Hayuri karya Maria Etty akan ditelaah secara intrinsik 

maupun ekstrinsik dengan maksud untuk menemukan bacaan 

menyeluruh tentang kompleksitas citra perempuan di dalam novel 

yang dikaji dengan menggunakan kritik sastra feminisme. Tujuan dari 

penggunaan pendekatan kritik feminisme ialah untuk memotret posisi 

dan perjuangan tokoh perempuan. Lebih detail, kerangka pikir 

penelitian ini dapat diamati pada uraian bagan kerangka pikir 

sebagai berikut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

penggunaan metode analisis deskriptif dan pendekatan feminisme 

sastra. Metode deskriptif merupakan analisis yang dilakukan dengan 

cara mendeskripsikan fakta-fakta menggunakan narasi bahasa, 

sedangkan pendekatan feminisme sastra digunakan untuk 

mendeskripsikan citra perempuan dalam teks novel yang diteliti. 

Melalui metode penelitian desktriptif dengan menggunakan sastra 

tersebut, peneliti bermaksud mendekripsikan  perbandingan citra 

perempuan dalam novel Layangan Putus Karya Mommy ASF dan 

novel Hayuri Karya Maria Etty . 

 

B. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data pada penelitian ini berupa keterangan yang dijadikan 

objek kajian, yaitu setiap kata, kalimat, kalimat ungkapan yang 

mendukung aspek fisik, psikis, dan sosial yang menggambarkan citra 

perempuan dalam novel Layangan Putus Karya Mommy ASF dan 

novel Hayuri karya Maria Etty. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah novel 

Layangan Putus Karya Mommy ASF dan novel Hayuri Karya Maria 

Etty. Selain itu, sebagai penunjang penelitian ini penulis juga 

melengkapinya dengan buku-buku teori sastra dan hasil penelitian 

ilmiah yang berkaitan dengan feminisme, beberapa hasil penelitian 

mengenai feminisme, serta bahan artikel dan jurnal. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian tidak dianggap sebagai 

tahapan tersendiri, melainkan suatu proses yang berlangsung secara 

bersama antara pengidentifikasian dan penyelesaian. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik 

kepustakaan dan teknik catat.  

Teknik kepustakaan menekankan observasi sumber-sumber 

pustaka yang  digunakan dalam penelitian dalam bentuk dokumen 

yang digunakan untuk mencari data-data berupa catatan, transkip, 

buku, majalah, gambar, dan data-data yang bukan angka-angka. 

Sedangkan teknik catat adalah teknik lanjutan yang dilakukan 

peneliti untuk mencatat teks citra perempuan dalam novel Layangan 

Putus Karya Mommy ASF dan novel Hayuri Karya Maria Etty. 
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D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  pembacaan feminsime sastra dengan menitikberatkan 

pembacaan terhadap posisi perempuan. Langkah kerja analisis 

penelitian ini antara lain sebagai berikut.  

1. peneliti membaca intensif teks novel yang diteliti secara 

berulang-ulang;  

2. mencari data serta mengklasifikasi data sesuai dengan hal-hal 

yang berkaitan dengan citra perempuan yang diteliti oleh penulis 

melalui studi pustaka;  

3. melakukan analisis struktur secara keseluruhan novel Layanga 

Putus Karya Mommy ASF dan novel Hayuri Karya Maria Etty 

untuk memperoleh gambaran detail bentuk data citra perempuan 

yang dibutuhkan sebagai bahan penelitian; 

4. mendeskripsikan data citra perempuan dalam novel yang dikaji 

menggunakan pendekatan feminisme sastra; 

5. peneliti kemudian menelaah kembali deskripsi data yang 

diuraikan untuk melakukan perbandingan data citra perempuan 

yang terkandung dalam kedua teks novel yang diteliti;  

6. selanjutnya peneliti menganalisis bagaimana model representasi 

yang muncul dalam novel ini dengan menggunakan perangkat 

analisis kritik feminisme; dan 

7. peneliti merumuskan kesimpulan terhadap seluruh rangkaian 

penelitian dan temuan hasil penelitian. 
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Tahapan proses analisa data di atas merupakan rumusan 

yang bersifat fleksibel dan dapat diubah pada saat dilakukan 

observasi pustaka dan pengkajian mendalam selama proses 

penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan 

terhadap dibutuhkan langkah analitis lain selain beberapa tahapan 

analisis data di atas. 

 

E. Pengujian Keabsahan Data 

Untuk menentukan keabsahan hasil analisis data, dilakukan 

pengujian keabsahan data dengan cara triangulasi pada tahap 

analisis. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi penyidik yaitu 

teknik yang yang memanfaatkan penelitian atau pengamat yang 

memiliki kemampuan yang memadai dalam menganalisis data untuk 

keperluan pengecekan kevalidan pembahasan.  

Triangulasi dilakukan dengan cara memeriksa kembali 

keabsahan data yang diperoleh dalam kegiatan identifikasi, 

klasifikasi, analisis, interpretasi, dan deskripsi. Triangulator yang 

dipilih dalam penelitian ialah trianglator pengamat yakni kedua 

pembimbing tesis ini dipandang memiliki kompetensi keilmuan yang 

memadai terhadap topik penelitian. Triangulator merupakan mitra 

analisis selama dilakukannya penelitian ini. Hasil kegiatan triangulasi 

akan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan akhir yang 

merupakan jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan. 
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Triangulator yang dipilih dalam penelitian ini adalah  Dr. 

Haslinda, M.Pd., lahir di ujung pandang pada tanngal 20 September 

1974. Beliau dipandang memiliki kompotensi keilmuan memadai 

terhadap topic penelitian dan mengingat latar belakang beliau 

sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah dan Teori Sastra, 

Kajian Apresiasi Prosa Fiks, Kajian Apresiasi Puisi, Kajian Apresiasi 

Drama, dan Seni Peran/Teater Pada jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia di fakaltus Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

Selama menempuh pendidikan formal di perguruan tinggi, 

beliau menyelesaikan skrpisi berjudul  “Nilai Budaya yang 

Terkandung dalam Puisi Makassar” Universitas Muhammadiyah 

Makassar pada tahun 2003, judul tesis yaitu “Ekstrinsik Puisi dalam 

Kumpulan  Puisi Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia Karya Taufik 

Ismail” Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2010, dan 

judul disertasi yaitu “ Perkembangan Bahan  Ajar Kajian Apresiasi 

Prosa Fiksi Berbasis Kearifan Lokal Makassar Terintegrasi Mobile 

Learning Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar” 

Universitas Negeri Makassar pada tahun 2018.  

Sebagai pemerhati dan penggiat sastra, Dr. Haslinda, M.Pd. 

memiliki buku berjudul “Kajian dan Apresiasi Prosa fiksi Teori dan 

Aplikasinya” pada tahun 2017 setebal 241 halaman yang diterbitkan 

oleh LPP Unismuh Makassar ISBN: 976-602-8187-71-8. Salah satu 
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penelitian beliau selama kurun waktu 4 (empat) tahun berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar Kajian Apresiasi Prosa Fiksi Berbasis 

Kearifan Lokal Makassar Terintegrasi Mobile Learning Mahasiswa 

FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar” Volume 4 ISBN 2355-

2638 pada tahun 2017. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penyajian Data Penelitian 

Banyak novel - novel Indonesia modern saat ini menempatkan 

posisi perempuan mendapat perhatian penting oleh sastrawan dalam 

mengkonstruk karyanya secara khusus, posisi perempuan dalam 

karya sastra ini dapat dikaji dengan pendekatan feminisme. 

Pendekatan kajian ini mempermasalahkan posisi dan hak-hak 

perempuan dan dikotominya dalam ruang publik. 

Pendekatan kajian feminism dalam penelitian ini digunakan untuk 

memahami citra perempuan yang terefleksi dalam novel Layangan 

Putus 

Karya Mommy ASF dan novel Hayuri karya Maria Etty. Data yang 

ditemukan dalam kedua novel tersebut menggambarkan citra 

perempuan sebagai narasi yang menunjukkan posisi perempuan 

dalam kehidupan. Lebih lanjut, temuan data penelitian ini diuraikan 

sebagai berikut. 

 

1. Citra Perempuan dalam Novsel Layangan putus 

Citra perempuan dalam novel Layangan Putus dapat ditelusuri 

pada tokoh-tokoh perempuan didalam novel. Gambaran citra 

perempuan dalam novel ini merupakan sikap pribadi perempuan 

secara individu menghadapi berbagai tantangan dan problematika 
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kehidupan yang perempuan hadapi. Setelah dilakukan pembacaan 

secara intensif, maka ditemukan bahwa novel ini menggunakan 

beberapa tokoh perempuan. Data berkaitan dengan tokoh-tokoh 

perempuan ini diuraikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Identifikasi Tokoh Perempuan 
Dalam novel Layangan Putus 

No Tokoh Keterangan 

1 Kinan Tokoh Utama 

2 Lydia Antagonis 

3 Dita Protagonis 

4 Alisa Protagonis 

 

Berdasarkan uraian data tersebut, maka tokoh perempuan yang 

dapat 

diidentifikasi dalam novel sebanyak empat tokoh perempuan dengan 

masing-masing karakter penokohannya. Penokohan tersebut 

merupakan salah satu unsur intrinsik karya sastra yang digunakan 

pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam 

cerita. Dari segi teknik penggambaran tokohnya, pengarang novel 

Layangan Putus menggunakan teknik pengarang menggambarkan 

karakter tokoh secara langsung membangun unsur citra perempuan. 

Lebih detail data berkaitan dengan citra perempuan pada novel ini 

diuraikan sebagai berikut. 
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a. Citra fisik 

Gambaran tentang perempuan yang dibuat berdasarkan ciri - ciri 

fisik seperti: jenis kelamin, usia keadaan tubuh dan ciri wajah pada 

seorang perempuan. Dari penggambaran fisik ini dilakukan oleh 

pengarang secara terurai untuk membawah tokoh-tokoh novelnya 

dapat diterima dan dikenali oleh pembaca sebagaimana gambaran 

fisik manusia dalam kehidupan nyata. Penggambaran tokoh ini jika 

dilakukan dengan cara yang bervariasi akan membuat cerita novel 

lebih menarik karena mampu menyampaikan kekuatan daya visual 

yang akan memicu imajinasi pembaca. 

Penggambaran secara fisik juga digunakan dalam novel Layangan 

Putus karya Mommy ASF. Penggambaran fisk dikontruk oleh 

pengarang terutama pada citra fisik tokoh Kinan. Data berkaitan 

dengan penggambaran fisik ini dapat dilihat pada kutipan novel 

sebagai berikut. 

Data ( 1 )   “Aku menikah muda diusia dua puluh tiga tahun 
pilihanku memang, dan aku bahagia kala itu. 
Kebahagian kurasakan berlipat ganda dengan kabar 
kehamilanku. Aku terpaksa meninggalkan pekerjaan 
karena kehamilanku membuat kondis tubuh melemah.” 
(M.ASF,2020:4) 
 

Data (2) “Alhamdulillah senyumku mereka. Rasa senangku tak 
bisa kututupi. Dalam otakku dealing dengan mas Aris 
bukan hal yang muda, mas Aris tidak suka dengan 
keputusan tiba -tiba yang sepihak (M.ASF,2020:36) 

 

Berdasarkan data (1) di atas pengarang menggambarkan citra 

fisis. Tokoh utama Kinan digambarkan memiliki cirik fisik usia dua 
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puluh tiga tahun, keadaan tubuh atau kondisi tubuh dirasakan 

melemah dikarenakan kehamilannya. 

Pengarang lebih lanjut mengkonstruk citra fisis perempuan 

melalui tokoh utama Kinan pada data (2). Penggambaran objek ini 

pada bagian wajah, Kinan digambarkan memiliki senyuman mereka 

terliat pada wajahnya yang tidak bias ditutupi dengan rasa senang. 

Intensitas penggambaran ini dilakukan untuk menekankan kepada 

pembaca bahwa tokoh utama bernama Kinan dalam novel ini dapat 

diwakili satu kata yaitu “lugu”. 

Berdasarkan kutipan data tersebut menunjukkan bahwa 

pengarang tidak hanya membawa pembaca pada suatu 

penggambaran keluguan senyuman perempuan, namun perempuan 

telah menjadi objek sesuai dalam prespektif laki-laki karena narasi 

bentuk fisis tersebut dibangun melalui tokoh laki-laki bernama Aris. 

 
b. Citra Psikis 

Gambaran tentang perempuan yang dilihat dari segi psikisnya, 

seperti mentalitas, ukuran moral, dapat membedakan yang benar 

dan yang salah, temprame, keinginan, perasaan pribadi, sikap, 

perilaku, dan tingkat kecerdasan. Watak dan sifatnya terlihat dan 

berkembang lebih banyak dibandingkan dengan tokoh lainnya,seiring 

jalannya penceritaan didalam novel. 

Berkembangnya watak atau sifat suatu tokoh didalam novel 

menunjukkan bahwa adanya perkembangan masalah yang 

mengakibatkan adanya perkembangan watak yang terdapat di dalam 
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novel tersebut. Perkembangan watak biasanya terjadi pada tokoh 

utama yang didalamnya diberikan porsi kemunculannya lebih banyak 

dibanding tokoh lainnya. 

Setelah dilakukan pembacaan intensif secara menyeluruh 

terhadap novel Layangan Putus karya Mommy ASF ditemukan 

beberapa citra psikis yang dapat diidentifikasi pada tokoh perempuan 

didalam novel. Data yang berkaitan dengan hal ini lebih lanjut 

dijelaskan sebagai berikut. 

Data (3) “Hmmm….Aku mengangguk dan tidak ingin lanjut 
bicara lebih jauh pola asuh anak. Aku paham hal ini 
bisa memancing perdebatan, sudah cukup 
keberhasilan agenda membuat mas Aris setuju akan 
kepindahan anak -anak. Pertemuan hari itu berakhir 
dengan aku memahami anak-anak bermain di 
playground hotel sampai jam akhir chek out.” 
(M.ASF,2020: 38)  

 

Kesabaran menunjukkan kepribadian seseorang yang dapat 

menjadi ukuran ekspresi tulus menerima keputusan terlihat di wajah 

Kinan yang digambarkan tidak banyak bicara dan menerima 

keputusan Aris soal mengasuh anak. 

Latar pengarang menggambarkan situasi dalam kutipan tersebut 

berlangsung di hotel, tempat anak-anaknya bermain di playground. 

Ekspresi tersebut juga menunjukkan Kinan bisa bersahabat dalam 

situasi dengan ketulusan yang dimilikinya. Ketulusan dalam konteks 

ini secara tidak langsung memancarkan energi positif dilingkungan 

luar, hal inilah yang membuat Aris tidak banyak bicara. 

Data (4) “Aku bukan siapa-siapa, juga merasa tak pernah 
berbuat apa-apa untuk mereka. Tapi Allah begitu 
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baiknya mengelilingiku dengan orang-orang yang 
sangat baik pula. Waktu begitu pendek dan tak 
semua sahabat bisa kupamiti. Namun, hadiah demi 
hadiah terus berdatangan, air mata dan pelukan 
membanjiri disaat pertemuan kami. Aku berjanji pada 
mereka, ini bukan sebuah perpisahan.” (M.ASF, 
2020: 42)   

  

Kutipan data (4) di atas menunjukkan pola pikir yang sehat 

seorang Kinan dimana sifat baiknya dan dikelilingi oleh teman-teman 

yang baik dimana dia seorang yang terkhianati, karena memiliki sifat 

baik begitu banyak teman-teman yang perhatian dan prihatin dengan 

Kinan atas kepindahannya.  

c. Citra Sosial 

Citra sosial perempuan adalah citra perempuan yang erat 

kaitannya dengan norma dan sistem nilai yang berlaku dalam satu 

kelompok masyarakat, tempat-tempat perempuan menjadi anggota 

dan berhasrat mengadakan hubungan antarmanusia. 

Dalam novel Layangan Putus karya Mommy ASF 

menggambarkan tentang citra sosial tokoh Kinan dalam kelompok 

masyarakat luas Penggambaran sosial tokoh Kinan ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  

Data (5) “Enam belas tahun di Bali bukan waktu sebentar. Dan 
Alhamdulillah, Allah menempatkanku pada 
lingkungan sahabat yang sangat baik,dari sebelum 
aku meninkah sampai memiliki anak. Sahabat 
kuliah,teman main, teman pengajian,tetangga yang 
baik,teman-teman wali murid, mereka semua sudah 
seperti saudara bagiku.”(M.ASF,2020: 54) 
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 Dari data diatas pengarang menggambarkan jiwa sosial Kinan 

pada masyarakat dari sebelum menikah dan sampai punya anak 

bisa diterima dilingkungan tempat tinggalnya karena memiliki 

teman,tetangga yang bisa menerima kehadirannya. 

d. Citra Psikologis 

Teks novel Layanga Putus merefleksikan citra psikologis 

perempuan. Kinan merupakan tokoh perempuan yang memiliki 

struktur psikologis yang menarik dicermati. Penggambaran 

psikologis tokoh kinan ini dapat di jelaskan, sebagai berikut. 

1)  Terharu  

Terharu seorang Kinan dengan kehidupan keluarganya selama 

ini dimana Mas Aris menantikan seorang anak perempuan yang lahir 

dari rahimnya tapi semua itu tidak bisa terwujudkan sampai 

perpisahannya. Ini bisa dilihat dari kutipan novel. 

Data (6) “ Namun kusadari Mas Aris mendapatkan sisi lain  
darinya yang tidak dia dapatkan dariku. Semoga 
semua ini membuat hubungan mereka menjadi lebih 
baik dan lebih langgeng. Doaku yang terbaik untuk 
mereka, Mas Aris mendapatkan seorang bayi mungil 
perempuan. Bayi perempuan yang tidak bisa 
kuberikan, Bayi perempuan yang dulu kuharapkan 
bisa hadir dirahimku menemani par jagoan kecilku.” ( 
M.ASF,2020: 63 ) 
 

 

Keharuan Kinan mencerminkan reaksi bahwa selama 

ini Aris menginginkan bayi perempuan tanpa 

mempertimbangkan perasaan Kinan tentunya rasa haru dan 

tindakan memberikan janji untuk mempertimbangkan tersebut 
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dapat dijelaskan secara psikologis yang mencerminkan hati 

nurani seorang perempuan. 

2) Cemas 

Ekspresi cemas secara psikologis dapat dilihat pada aspek 

penggambaran yang dilakukan oleh pengarang terhadap tokoh kinan 

menghadapi prilaku suaminya. Sifat Aris yang jarang menemui dan 

berkomunikasi dengan  anak-anaknya menjadi kecemasan tersendiri 

dalam diri Kinan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan novel berikut.  

Data (7) “ Komunikasiku dengan Mas Aris yang memburuk 
membuatku tak punya tempat berdiskusi tentang 
anak-anak, aku sudah siap dengan hal ini. Tapi tetap 
saja yang membuatku cemas adalah kondisi saat 
anak-anak akan kehilangan komunikasi dengan 
daddy-nya. Amir cenderung peka dengan kondisi 
daddy-nya. Dia yang kulihat sangat gelisah. Ya, 
semoga waktu akan memperbaiki semuanya  
(M.ASF,2020:75 ) 

 

Kecemasan Kinan melahirkan reaksi dimana ia akan berjanji 

pada anak-anaknya untuk sering berkomunikasi dengan Mas Aris. 

Janji untuk mempertimbangkan pertemuannya ketika ingin 

berkomunikasi segala kemungkinana untuk mempertimnbangkan 

ucapannya terhadap anak-anaknya agar tidsk egois. 

 

2. Citra Perempuan dalam Novel Hayuri 

Seperti dapat dilihat dari kata citra, citra perempuan dalam novel 

ini berwujud mental spiritual dan tingkah laku keseharian yang 

terekspresi oleh tokoh Hayuri, yang menunjukkan wajah dan ciri 

khas perempuan. Secara umum identifikasi tokoh-tokoh perempuan 
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di dalam novel ini hanya empat orang, sebagaimana pada uraian 

sebagai berikut. 

 

 Tabel 4.2 identifikasi tokoh perempuan  

   dalam novel Hayuri   

No                Tokoh                   Keterangan 

1 Hayuri Tokoh Utama 

2 Rosdiana Ibu Hayuri 

3 Wenny Kaum Buruh 

4 Dotty Teman Hayuri 

 

Data identifikasi tokoh perempuan dalam novel Hayuri karya 

Maria 

Etty terpusat pada kehidupan  tokoh Hayuri, Lebih detail hasil 

analisis dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Citra Fisis 

 Citra fisis perempuan yang terungkap dalam novel ini adalah 

perempuan dewasa, perempuan yang sudah memasuki taraf 

kedewasaan dan mengalami perubahan dalam dirinya yaitu 

perempuan yang berperan sebagai seorang ibu bagi anaknya. 

Secara biologis perempuan dewasa dicirikan oleh tanda-tanda 

jasmani seperti dialaminya haid dan perubahan fisik lainnya seperti 

tumbuhnya bulu pada bagian tertentu, perubahan suara dan lain 

sebagainya. 
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 Dalam hal ini sebagai seorang perempuan dewasa Hayuri 

harus mengalami berbagai hal yang membuat dirinya berubah dari 

seorang gadis menjadi perempuan dewasa. Sosok Hayuri sebagai 

perempuan muda dan dewasa 34 tahun yang akhirnya jatuh cinta 

pada seorang laki-laki yang bernama Russel menandakan bahwa 

seorang perempuan dengan sendirinya akan mengalami suatu 

perubahan-perubahan dalam dirinya. Seperti Hayuri layaknya 

perempuan dewasa, ia mulai merasakan apa yang dinamakan cinta 

sejati dari seorang laki-laki. Seperti kutipan berikut. 

Data (8) “ Ia hadir menelusuk dihati. Tiba-tiba saja cinta itu 
bertumbuh subur dengan sendirinya, tanpa banyak 
pertimbangan ia menerima cinta Russel. Lelaki muda 
itu memesona jiwanya” (Hayuri, 2004:1). 

 
 Cinta yang tulus dari Russel mampu membuat hati dan hari-hari 

Hayuri menjadi lebih berwarna dan terasa indah. Dengan cinta yang 

tumbuh dari hatinya itulah rasa kasih sayang dapat terlampiaskan 

dengan mesra seperti layaknya manusia yang baru dilahirkan, Hayuri 

dan Russel pun melampiaskan hasrat cinta kasih mereka seperti 

layaknya pasangan suami istri. Hubungan yang selama ini terjalin di 

antara mereka terwujud dalam buah cinta yang manis, yang tumbuh 

dalam rahim Hayuri. Sebagaimana kutipan berikut.  

Data (9) “Sebuah persanggamaan yang akhirnya terwujud 
setelah bertahun-tahun mereka merajut kisah 
asmara. Ia menyerahkannya dengan ikhlas, meski 
telah melampiaskan hasratnya yang terkubur 
bertahun-tahun, ia sungguh memperhatikan 
keberadaan Hayuri” (Hayuri, 2004:197) 
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Hal itu juga ditunjukkan oleh Maria Etty, lewat ceritanya bahwa 

Hayuri pada akhirnya hamil dan melahirkan anak di penjara, 

kebahagiaan yang dirasakan selama ini membawa kebahagiaan 

tersendiri dan juga kesedihan. Kebahagiaannya karena ada benih 

dalam rahimnya buah cintanya dengan Russel, sedangkan 

kesedihannya karena ia harus menjalani hari-hari bahagianya di 

dalam penjara tanpa ada Russel di sampingnya. Dikisahkan bahwa 

pada awal cerita Hayuri adalah mahasiswa kampus yang aktif dan 

dinamis, karena rasa iba dan prihatin pada kaum buruh serta 

idealisme yang tinggi itulah Hayuri mulai terjun sebagai aktivis buruh 

sampai akhirnya ia harus mendekam di penjara karena demo 

memperjuangkan nasib kaum buruh telah menyeretnya ke dalam 

penjara dan ini adalah resiko dari sebuah perjuangan. 

 Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang itulah Hayuri 

melahirkan seorang bayi mungil yang cantik bernama Amanda, 

dengan keberadaan Hayuri sebagai seorang ibu yang harus 

membesarkan dan mendidik anaknya seorang diri itulah ia harus 

berperan sebagai single parent bagi anaknya. Status single parent 

yang disandangnya sekarang ini ternyata mampu menjadi pendorong 

yang kuat bagi ia untuk tetap tegar dalam menghadapi cobaan 

hidupnya. Dengan pengalaman hidup di penjara telah mengajarinya 

berbagai hal tentang kerasnya kehidupan yang harus dijalani Hayuri, 

ia harus berjuang seorang diri tanpa kehadiran laki-laki dalam 

hidupnya. Terbukti bahwa Hayuri mampu 36 menjadi seorang ayah 
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sekaligus seorang ibu bagi Amanda, semua hal yang dikerjakan 

Hayuri adalah untuk memenuhi kebutuhan anaknya agar di 

kemudian hari Amanda dapat meneruskan apa yang dicita-citakan 

oleh ibunya. 

 Sebagai seorang ayah Hayuri mampu melakukan apa yang 

dilakukan oleh laki-laki, seperti ia sanggup mencari nafkah dengan 

bekerja sebagai tenaga kerja bagi kaum buruh, seperti dalam kutipan 

berikut 

Data (10) “Hayuri menyadari, ia harus segera bekerja mencari 
uang untuk menafkahi Amanda” (Hayuri, 2004:295). 
 

Data (11) “Sebagai seorang perempuan kelak ia perlu bisa 
memperbaiki genteng bocor atau menambal ban 
mobil. Selama ini perempuan kurang diberi 
kesempatan untuk mengerjakan pekerjan laki-laki, 
sebenarnya perempuan juga bisa” (Hayuri, 
2004:304). 

 
 

Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Hayuri menunjukkan 

bahwa perempuan bukanlah makhluk yang lemah dan tak berdaya, 

tetapi makhluk yang mampu mandiri, tegar dan kuat dalam 

mempertahankan hidupnya tanpa 37 kehadiran laki-laki. Secara fisis, 

memang kodrat biologis sudah tidak dapat diubahnya, perempuan 

dalam batas denotatifnya memiliki fisik yang berbeda dengan laki-laki 

akan tetapi secara psikis dan sosial kodrat fisik itu dapat 

dikembangkannya sehingga perempuan mencapai martabat yang 

sesuai sebagai makhluk yang mempunyai potensi untuk maju 

kesegenap kemungkinan berdasarkan fisik yang dicitrakannya. Hal 

tersebut tampak pada Hayuri dalam memperjuangkan hidupnya 
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sebagai seorang single parent yang hidup di lingkungan masyarakat 

dengan berbagai permasalahan yang kompleks. 

b. Citra Psikis 

Perempuan selain sebagai makhluk individu yang terbentuk dari 

aspek fisis juga terbentuk dari aspek psikis. Bila ditinjau dari aspek 

psikis, perempuan juga makhluk psikologi, makhluk yang berpikir, 

berperasaan dan beraspirasi. Dengan mengetahui aspek fisis dan 

psikis itulah keduanya ikut mempengaruhi citra perilakunya. 

 Citra psikis perempuan yang digambarkan dalam novel ini 

adalah sosok perempuan yang mandiri, tegar, kuat, optimis dalam 

hidupnya, seorang perempuan yang menyandang predikat sebagai 

single parent, tentu saja kejiwaannya diliputi dengan perasaan yang 

penuh kecemasan dan kekhawatiran. Selain sebagai sosok 

perempuan yang tegar dan optimis, jiwa Hayuri juga sebagai individu 

yang rapuh. Sebetulnya Hayuri sendiri merasa bimbang dalam 

statusnya sebagai single parent. Hal itu tampak dalam kutipan 

berikut. 

Data (12) “Ia bertanya-tanya, 39 mampukah ia mandiri, 
sejujurnya ia merasa mampu. Tapi bila berpikir 
tentang Amanda ia gamang, anak itu butuh seorang 
ayah dan posisi ayahnya tak tergantikan”(Hayuri, 
2004:313). 

 

Secara psikis hal tersebut tampak bahwa kelemahan Hayuri 

tertutupi oleh semangat hidupnya karena ia merasa ada bersama 

ibunya serta bayang-bayang Russel dalam hidupnya membuat 

Hayuri tetap bangkit dan berjuang untuk hidup. Secara realitas jiwa 
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Hayuri benar-benar terluka, kepedihan lainnya yang menyobek 

perasaannya adalah tentang Russel. 

Data (13) ) “Ia harus mengikhlaskan relasinya pada sebuah 
ketidakpastian, ia tak tega Russel harus 
menunggunya, betapa tak 40 mudah mempunyai 
kekasih seorang terpidana” (Hayuri, 2004:212). 

 

Kebahagiaannya bersama dengan Russel harus dilalui di penjara 

seorang diri karena bagi Hayuri ini adalah resiko dari sebuah 

idealisme hidup yang harus dijalaninya. Demo yang naas telah 

menyeretnya ke dalam penjara, tetapi berkat kehadiran dan 

perhatian dari ibunyalah Hayuri mampu melewati masa-masa sulit di 

penjara walaupun tanpa ada Russel di sisinya.   

Dengan keberadaannya di penjara status Hayuri selain 

sebagai napi juga sebagai seorang ibu karena kebahagiaannya itu 

terwujud berkat lahirnya bayi mungil dari rahimnya, tetapi dibalik itu 

semua ia harus berjuang dan bertahan sebagai single parent bagi 

anaknya. Sebagai ibu muda yang berstatus single parent, 

pertahanan diri yang dibangunnya mampu membangkitkan 

semangatnya untuk tetap eksis sebagai aktivis bagi kaum buruh 

karena bagi Hayuri, ini adalah perjuangan yang harus 

diselesaikannya demi untuk menuntut hak yang melibatkan 

kepentingan rakyat kecil. 

Secara psikis, Hayuri terlihat sebagai perempuan yang tegar 

dan mandiri untuk mempertahankan hidup demi anaknya tanpa 

kehadiran laki-laki. Selain hal tersebut Hayuri adalah seorang 
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perempuan yang kejiwaannya tidak pernah diam, Hayuri seorang 

perempuan yang optimis dalam hidup bahwa apa yang dikerjakan 

dengan tulus pasti akan menghasilkan sesuatu. Sebagai seorang ibu 

ia tidak tinggal diam hanya mengurusi urusan rumah tangganya saja 

tetapi berbuat sesuatu bagi keluarganya.  

Data (13) “Perempuan memang harus berani, bukan hanya di 
dapur atau di ruang makan. Perempuan juga harus 
berani di tempat kerja…sampai di tempat tidur, 
perempuan perlu mengambil inisiatif aktif di mana 
saja” (Hayuri, 2004:304). 

 

c. Citra Sosial 

Peran dapat berarti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki 

oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan 

perempuan artinya bagian dari tugas utama yang harus dilakukan 

perempuan, ada berbagai peran perempuan yang dimilikinya sejak 

lahir sampai pada usia-usia selanjutnya, peran-peran itu merupakan 

bagian dari hidupnya. Sebagai seorang perempuan dewasa, seperti 

yang tercitrakan dalam aspek fisis dan psikisnya, salah satu peran 

yang menonjol adalah peran perempuan dalam keluarga. Peran 

perempuan dalam keluarga seperti tampak dalam novel Hayuri 

menyangkut perannya sebagai ayah sekaligus ibu bagi anaknya dan 

sebagai anggota keluarga. Seorang perempuan diibaratkan seperti 

kain putih bersih, tetapi begitu ia sudah menikah kain putih bersih itu 

tidak lagi putih karena keperawanannya telah diserahkan pada 

suaminya. 
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Tetapi bagi Hayuri tidaklah demikian, sebelum menikah ia telah 

menyerahkan keperawanannya kepada kekasihnya tercinta Russel, 

dengan segenap jiwa raga dan cinta kasihnya yang tulus suci, ia 

ikhlas menyerahkan keperawanannya itu sebagai tanda cintanya 

yang begitu besar kepada kekasihnya. Seperti kutipan berikut.  

Data (14) “Ia ingin memberikan miliknya yang paling berharga 
yang tersembunyi didalam liang 
keperempuanannya. Hayuri ingin setulus hati 
memberikan puncak kebahagiaan bagi Russel. Ia 
menyerahkannya dengan ikhlas” (Hayuri, 2004:196-
197). 

 

Hubungan Hayuri dengan anggota masyarakat boleh dikatakan 

hubungan yang penuh solidaritas karena keeksistensiannya terjun 

dalam dunia kaum buruh sebagai seorang aktivis. 

Data (15) “Hayuri makin mantap menjadi relawan buruh” 
(Hayuri, 2004:181). 

Data (16)   “Hayuri kian mengetahui kaum buruh tidak bisa 
memperjuangkan nasibnya sendirian, mereka 
membutuhkan serikat pekerja. Dengan berserikat 
posisi mereka bisa agak kuat di mata pemilik modal” 
(Hayuri, 2004:184). 

 

Dari uraian data di atas menunjukkan bahwa Hayuri mampu 

menyelamatkan dan memperjuangkan nasib para kaum buruh 

sampai pada akhirnya ia dapat bekerja sebagai tenaga kerja bagi 

kaum buruh. Semua yang dilakukannya bukan semata-mata untuk 

kepentingannya sendiri tetapi untuk kepentingan rakyat kecil. Citra 

sosial perempuan yang tercermin pada Hayuri terlihat bahwa sikap 

yang ditunjukkan adalah sikap yang positif terhadap permasalahan 

yang terjadi disekitarnya.  
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d. Citra Psikologis 

Ciri Pembeda pada novel Layangan Putus dengan novel Hayuri 

dapat dilihat juga pada aspek citra psikologis tokoh yang ditampilkan 

oleh pengarang. Tokoh dalam novel Layangan Putus  lebih 

dipresentasikan sebagai perempuan terbebani  melalui penuturan 

tokoh utama maupun penggambaran yang dilakukan pengarangnya. 

Sedangkan novel Hayuri sangat menonjolkan perempuan 

pemberani melalui tokoh utama. 

 Hal ini ditunjukkan pada saat Hayuri bingung dan bimbang 

untuk memutuskan apakah ia akan berbaikan dengan Russel atau 

tidak. Tampak dalam kutipan di bawah ini. 

Data (17)  “Aku sedang kesal sama dia Bu? Berantem boleh 
tapi jangan lama-lama. Russel itu baik lho Yur.” Aku 
ingin menenangkan perasaanku dulu Bu. Jangan 
lama-lama nanti Russel diambil orang lho (Hayuri, 
2004:165). Lagi-lagi Hayuri tersentak mendengar 
kalimat itu, sungguh mati ia tak rela bila Russel 
sampai diambil orang lain, apalagi diambil Dotty. 
Kalimat ibunya rada mengganjal perasaannya. 
Gimana, Yur? suara ibunya terdengar lirih. Russel 
ngajak baikan Bu. Terima Yur, dia anak baik. 
Memang Bu, dia tidak bersalah aku hanya lelah 
pada keadaan. Kenapa kau ngambek terus? Besok 
baikan Bu, jawabnya singkat” (Hayuri, 2004:166-
167).  
 

  

Dengan rasa tanggung jawab Hayuri akhirnya memutuskan apa 

yang menjadi pilihannya, ia harus berbaikan dengan Russel untuk 

mempererat hubungannya kembali meskipun batinnya belum siap 

untuk berbaikan. Karena cintanya yang begitu besar kepada Russel, 
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Hayuri akhirnya menerima kembali kehadiran Russel dalam 

hidupnya. Sesungguhnya ia tidak mau jika harus kehilangan lelaki 

yang begitu dicintainya. 

B. Pembahasan 

Karya sastra yang dituliskan pengarang mengangkat dinamika 

kehidupan manusia. Dinamika kehidupan manusia ini tidak bisa 

dilepaskan dari aspek citra psikis,citra fisik,citra social, dan citra 

psikologis. Karya sastra yang menyediakan ruang kompleks untuk 

menggambarkan unsur dinamika kehidupan manusia tersebut ialah 

novel. 

Citra didefenisikan sebagai gambaran yang dapat berupa 

gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi,atau kesan 

mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh kata frasa atau 

kalimat yang merupakan unsur dasar yang khas dalam karya sastra. 

Sedangkan citra perempuan adalah gambaran yang dimiliki oleh 

seorang perempuan,dapat berupa kesan mental atau bayangan 

visual yang ditimbulkan oleh pikiran, pendengaran, penglihatan 

perabaan,dan pengecapan. Hal ini juga diungkapkan  

Sugihastuti,2000 : 45 yang mengemukakan bahwa citra wanita ialah 

semua wujud gambaran mental spiritual dan tingkah laku keseharian 

yang terekspresikan oleh wanita (Indonesia).  

Novel merupakan genre karya sastra yang sangat kompleks 

itulah sebabnya selalu dikatakan sebagai genre karya sastra  satu-

satunya yang dapat mewakili struktur kehidupan yang kompleks. 
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Pengarang dapat mengelola secara kreatif berbagai kisah dan konflik 

dalam kehidupan dalam sebuah novel. Sejalan dengan penjelasan 

ini, Nurgiyantoro (1995:11) mengemukakan bahwa novel dapat 

menggambarkan sesuatu secara bebas, menyatakan sesuatu yang 

lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan 

berbagai permasalahan yang lebih kompleks. 

Novel Layangan Putus karya Mommy ASF dan novel Hayuri 

karya Maria Etty mengisahkan beberapa persoalan kehidupan rumah 

tangga menjadi potret social keseharian disertai factor sebab akibat 

yang dipicu oleh individu maupun lingkungan. Perssoalan kehidupan 

yang dikelolah oleh pengarang umummnya berkaitan dengan 

kesedihan dan penghianatan. 

Novel Layangan Putus merefleksikan citra perempuan melalui 

tokoh utama. Didalam novel ini perempuan digambarkan 

menghadapi dan menyikapi seluruh persoalan hidupnya. Selain 

tokoh utamany, pengarang juga menggunakan beberapa  tokoh 

perempuan sebagai figuran dalam struktur alur cerita novel. 

Pengarang menggunakan teknik penceritaan melalui sudut 

pandangnya untuk menginginkan pembaca memahami 

pandangannya dalam membangun citra perempuan yang sabar dan 

setia seorang istri kepada suaminya meskipun mendapatkan 

perlakuan ketidak adilan dan dikhianati 

Dalam novel Hayuri terlihat bagaimana kegiatan hidup yang 

terus menerus dijalani dalam perkembangan dirinya, perjuangan 
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sebagai single parent telah merubah diri dan hidupnya untuk tetap 

tegar dan optimis demi melangsungkan kehidupannya.  Novel karya 

Maria Etty  menggambarkan Perempuan mempunyai kemampuan 

untuk berkembang, maju dan membangun dirinya sendiri. 

Kemampuan atas pilihannya sendiri perempuan bertanggung jawab 

atas potensi diri sendiri sebagai makhluk individu. 

Perempuan selalu diharapkan bereksistensi sesuai kodratnya 

mengembang tugas merawat anak dan suami. Baik novel Layangan 

Putus karya Mommy ASF maupun novel Hayuri karya Maria Etty 

memosisikan perempuan pada kodrat tersebut, sehingga tokoh 

perempuan didalam kedua novel tidak memiliki ruang 

mengaktualisasikan potensi dirinya untuk meraih posisi sosial yang 

lebih tinggi. Dengan demikian, citra perempuan dalam kedua novel 

tersebut merefleksikan eksistensi perempuan yang tidak berdaya 

untuk mengaktualkan potensi keterampilannya, misalnya dapat 

ditunjukkan pada tokoh Kinan yang awalnya adalah perempuan karir 

yang bekerja untuk mengurs anak dan suaminya dalam novel 

Layangan Putus. Hal yang sama juga dapat dibaca melalui tokoh 

Hayuri dalam novel Hayuri. 

Keseluruhan narasi kehidupan dalam kedua novel tidak 

sekedar imajinasi pengarang namun juga pengalaman dan emosi 

realitas yang dapat ditemukan dalam kehidupan keseharian 

pembaca. Ditengah masyarakat, banyak kasus perselingkuhan 

suami yang berujung perceraian dan perempuan berada pada posisi 
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sangat dirugikan karena terikat sosiokultur yang terbangun dalam 

cara pandang masyarakat. 

Fakta tersebut menunjukkan posisi perempuan dan laki-laki 

jelas berbeda secara sosiokultural hal ini tidak hanya menimbulkan 

perbedaan secara biologis dan menunjukkan bahwa dalam hal 

reproduksi maupun posisi social memposisikan dominasi laki-laki, 

perselingkuhan yang dilakukan laki-laki melalui tokoh Aris dan 

Russel tentunya dianggap wajar, namun perselingkuhan dan 

hubungan terlarang yang dilakukan oleh KInan dan Hayuri tentunya 

sangat tabu. Dalam batasan norma social, perselingkuhan maupun 

hubungan terlarang tentunya sama nilainya sebagai sesuatu yang 

tabu. Sehingga kedudukannya antara laki-laki dan perempuan 

terhadap hal terlarang tersebut seharusnya sam. Kedua-duanya 

tidak seharusnya melakukan perselingkuhan atau hubungan yang 

terlarang. Pengarang novel Layangan Putus maupun pengarang 

novel Hayuri menjadikan perselingkuhan dalam novel sebagai kritik 

social kehidupan modern yang serba beba. Menariknya, kedua 

pengarang justru menampilkan perempuan begitu tegar dan mampu 

berdamai dengan semua penghianatan tersebut dalam 

kehidupannya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian hasil analisis data diatas, dapat dirumuskan 

simpulan penelian berikut. 

 Citra perempuan dalam novel Layangan Putus dapat ditelusuri 

pada tokoh-tokoh perempuan didalam novel. Gambaran citra 

perempuan dalam novel ini merupakan sikap pribadi perempuan 

secara individu menghadapi berbagai tantangan dan problematika 

kehidupan yang perempuan hadapi. 

 Citra perempuan dalam novel Layang Putus mencakup, citra 

fisis, digambarkan pada fisik tokoh utama yang berusia dua puluh 

tiga tahun dengan wajah lugu penuh senyuman. Aspek citra  psikis 

perempuan yang yang digambarkan memiliki ketulusan hati 

memancarkan energi positif dilingkungan luar yang selalu 

menunjukkan pola pikir yang sehat. Dilihat dari aspek citra sosial 

perempuan digambarkan ramah karena bisa diterima dilingkungan 

tetangga tempat tinggalnya. Selanjutnya citra psikologis perempuan 

menunjukkan perempuan digambarkan terbebani dalam lingkungan 

hidupnya.  

 

Citra perempuan dalam novel Hayuri karya Maria Etty mencakup 

citra fisis perempuan memasuki taraf kedewasaan yang berumur 34 

tahun yang polos. Pada aspek citra psikis menunjukkan sosok  
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perempuan yang mandiri,tegar, kuat, optimis dalam hidupnya 

perempuan yang menyandang predikat sebagai single perent. Dilihat 

dari segi aspek citra sosial novel ini menampilkan perempuan 

berperan sebagai ayah sekaligus dan ibu bagi anaknya dan mampu 

menyelamatkan dan memperjuangkan nasib para kaum buruh. 

Sedangkan aspek citra psikologis perempuan yang sakit hati, dan 

pemberani. 

Citra perempuan dalam novel Layangan Putus karya Mommy 

ASF dengan novel Hayuri karya Maria Etty ditemukan ciri perbedaan. 

Novel Layangan Putus menggambarkan citra fisik perempuan 

dengan teknik analitik, sedangkan pada novel hayuri pengarang 

menggunakan teknik dramatik. Pada aspek citra psikis novel 

layangan putus menampilkan citra psikis perempuan yang memiliki 

ketulusan hati dan novel Hayuri menggambarkan permpuan yang 

mandiri dan optomis. Perbedaan citra aspek sosial, novel layangan 

putus menggunakan reaksi tingkah laku sebagai respon terhadap 

lingkungan, sedangkan novel Hayuri menampilkan tingkah laku 

melalui analisis pengarang. Perbedaan citra psikologis, novel 

Layangan Putus mempersentasikan perempuan terbebani melalui 

tokoh utama, sedangkan novel Hayuri menonjolkan perempuan sakit 

hati dan pemberani. 

B. SARAN 

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan 

penelitian lanjutan yang lebih spesipik dan lebih sempurna,baik 
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yang berhubungan dengan masalah lain dalam penelitian yang 

berobjek novel Layangan Putus karya Mommy ASF dan Hayuri 

karya Maria Etty, karena terdapat aspek yang dapat selain citra 

perempuannya. 

2. Untuk pembaca penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

apresiasi pembaca terhadap karya sastra karena penelitian yang 

dilakukan dengan memakai objek karya sastra,sebagian 

penelitiannya seringkali dapat bermanfaat bagi pembaca selain 

itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi 

pembaca yang hendak meneliti karya sastra dengan pendekatan 

yang sama. Juga dapat memberikan konstribusi pada 

perkembangan sastra modern dan karya-karya sastra yang lain
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LAMPIRAN 

KORPUS DATA   

Kode 

Data 

Data Jenis Data 

Data 1 “Aku menikah muda diusia dua puluh 
tiga tahun pilihanku memang, dan aku 
bahagia kala itu. Kebahagian 
kurasakan berlipat ganda dengan 
kabar kehamilanku. Aku terpaksa 
meninggalkan pekerjaan karena 
kehamilanku membuat kondis tubuh 
melemah.”  
 

Bentuk 

Metafora 

Data 2 “Alhamdulillah senyumku mereka. Rasa 

senangku tak bisa kututupi. Dalam 

otakku dealing dengan mas Aris bukan 

hal yang muda, mas Aris tidak suka 

dengan keputusan tiba -tiba yang 

sepihak. 

Istilah Asing 

Data 3 “Hmmm….Aku mengangguk dan tidak ingin 

lanjut bicara lebih jauh pola asuh anak. Aku 

paham hal ini bisa memancing perdebatan, 

sudah cukup keberhasilan agenda membuat 

mas Aris setuju akan kepindahan anak -anak. 

Pertemuan hari itu berakhir dengan aku 

memahami anak-anak bermain di playground 

hotel sampai jam akhir chek out.” 

Istilah Asing 

Data 4 “Aku bukan siapa-siapa, juga merasa tak pernah 

berbuat apa-apa untuk mereka. Tapi Allah 

begitu baiknya mengelilingiku dengan orang-

orang yang sangat baik pula. Waktu begitu 

pendek dan tak semua sahabat bisa kupamiti. 

Namun, hadiah demi hadiah terus berdatangan, 

air mata dan pelukan membanjiri disaat 

pertemuan kami. Aku berjanji pada mereka, ini 

bukan sebuah perpisahan.” 

Bentuk 

Metafora 

Data 5 “Enam belas tahun di Bali bukan waktu 

sebentar. Dan Alhamdulillah, Allah 

Berfungsi 



 
 

 
 

menempatkanku pada lingkungan sahabat 

yang sangat baik,dari sebelum aku meninkah 

sampai memiliki anak. Sahabat kuliah,teman 

main, teman pengajian,tetangga yang 

baik,teman-teman wali murid, mereka semua 

sudah seperti saudara bagiku.” 

untuk 

kesopanan 

dan 

kenyamanan 

Data 6 “ Namun kusadari Mas Aris mendapatkan sisi 

lain  darinya yang tidak dia dapatkan dariku. 

Semoga semua ini membuat hubungan mereka 

menjadi lebih baik dan lebih langgeng. Doaku 

yang terbaik untuk mereka, Mas Aris 

mendapatkan seorang bayi mungil perempuan. 

Bayi perempuan yang tidak bisa kuberikan, Bayi 

perempuan yang dulu kuharapkan bisa hadir 

dirahimku menemani par jagoan kecilku.” 

Berfungsi 

melaksanakan 

perintah 

agama 

Data 7 “ Komunikasiku dengan Mas Aris yang 

memburuk membuatku tak punya tempat 

berdiskusi tentang anak-anak, aku sudah siap 

dengan hal ini. Tapi tetap saja yang membuatku 

cemas adalah kondisi saat anak-anak akan 

kehilangan komunikasi dengan daddy-nya. Amir 

cenderung peka dengan kondisi daddy-nya. Dia 

yang kulihat sangat gelisah. Ya, semoga waktu 

akan memperbaiki semuanya 

Bentuk  Satu 

Kata untuk 

menggsntiksn 

satu kata 

yang lain 

Data 8 “ Ia hadir menelusuk dihati. Tiba-tiba saja cinta 

itu bertumbuh subur dengan sendirinya, tanpa 

banyak pertimbangan ia menerima cinta Russel. 

Lelaki muda itu memesona jiwanya” 

Bentuk 

Metafora 

Data 9 

 

“Sebuah persanggamaan yang akhirnya 

terwujud setelah bertahun-tahun mereka 

merajut kisah asmara. Ia 

menyerahkannya dengan ikhlas, meski 

telah melampiaskan hasratnya yang 

terkubur bertahun-tahun, ia sungguh 

memperhatikan keberadaan Hayuri” 

Bentuk  Satu 

Kata untuk 

menggsntiksn 

satu kata 

yang lain 

Data 10 “Hayuri menyadari, ia harus segera bekerja 

mencari uang untuk menafkahi Amanda” 

Berfungsi 



 
 

 
 

untuk 

menghindari 

malapetaka 

Data 11 “Sebagai seorang perempuan kelak ia perlu bisa 

memperbaiki genteng bocor atau menambal ban 

mobil. Selama ini perempuan kurang diberi 

kesempatan untuk mengerjakan pekerjan laki-

laki, sebenarnya perempuan juga bisa” 

Bentuk 

Ekspresi 

figuratif 

Data 12 “Ia bertanya-tanya, 39 mampukah ia mandiri, 

sejujurnya ia merasa mampu. Tapi bila berpikir 

tentang Amanda ia gamang, anak itu butuh 

seorang ayah dan posisi ayahnya tak 

tergantikan” 

Bentuk Satu 

Kata Untuk 

Menggantikan 

Satu Kata 

yang Lain 

Data 13  “Ia harus mengikhlaskan relasinya pada 

sebuah ketidakpastian, ia tak tega Russel harus 

menunggunya, betapa tak 40 mudah 

mempunyai kekasih seorang terpidana” 

Bentuk Satu 

Kata untuk 

Menggantikan 

Satu Kata 

yang Lain 

 

Data 14 “Perempuan memang harus berani, bukan 

hanya di dapur atau di ruang makan. 

Perempuan juga harus berani di tempat 

kerja…sampai di tempat tidur, perempuan perlu 

mengambil inisiatif aktif di mana saja” 

Bentuk Satu 

Kata untuk 

Menggantikan 

Satu Kata 

yang Lain 

Data 15 “Ia ingin memberikan miliknya yang paling 

berharga yang tersembunyi didalam liang 

keperempuanannya. Hayuri ingin setulus hati 

memberikan puncak kebahagiaan bagi Russel. 

Ia menyerahkannya dengan ikhlas” 

Berfungsi 

menyamarkan 

makna 



 
 

 
 

Data 16 “Hayuri makin mantap menjadi relawan 

buruh”  

Bentuk Satu 

Kata untuk 

Menggantikan 

Satu Kata 

yang Lain 

Data 17 “Hayuri kian mengetahui kaum buruh 

tidak bisa memperjuangkan nasibnya 

sendirian, mereka membutuhkan serikat 

pekerja. Dengan berserikat posisi 

mereka bisa agak kuat di mata pemilik 

modal” 

Bentuk Satu 

Kata untuk 

Menggantikan 

Satu Kata 

yang Lain 

 

Data 18 “Aku sedang kesal sama dia Bu? 

Berantem boleh tapi jangan lama-lama. 

Russel itu baik lho Yur.” Aku ingin 

menenangkan perasaanku dulu Bu. 

Jangan lama-lama nanti Russel diambil 

orang lho (Hayuri, 2004:165). Lagi-lagi 

Hayuri tersentak mendengar kalimat itu, 

sungguh mati ia tak rela bila Russel 

sampai diambil orang lain, apalagi 

diambil Dotty. Kalimat ibunya rada 

mengganjal perasaannya. Gimana, Yur? 

suara ibunya terdengar lirih. Russel 

ngajak baikan Bu. Terima Yur, dia anak 

baik. Memang Bu, dia tidak bersalah 

aku hanya lelah pada keadaan. Kenapa 

kau ngambek terus? Besok baikan Bu, 

jawabnya singkat” 

Berfungsi 

Untuk 

Menyamarkan 

Makna 
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Sinopsis novel Layangan Putus Karya Mommy ASF 

Seorang gadis remaja polos yang berasal dari daerah, tumbuh, 
berkembang, dan menemukan cinta di kota besar yang sangat 
berbeda dengan iklim daerah asalnya. Mimpi sederhananya 
menyambung pendidikan dan menyelesaikannya tepat waktu, namun 
berubah setelah ia mengenal sosok lelaki tangguh. 

Lelaki yang mandiri dan berpendirian keras mengenalkannya dengan 
dunia baru yang belum pernah ia temui. Dunia yang asyik dan 
menyenangkan yang berbeda total dengan kehidupan remaja di 
daerah asalnya. Kinan jatuh cinta dengan sosok fun Aris yang juga 
memiliki sifat gigih. Aris mengubah caranya memandang dunia. 

Berdua menyamakan visi dan berjanji dalam ikatan pernikahan. 
Bersama memulai semua kehidupan dari bawah, Kinan dengan setia 
mendampingi Aris membangun mimpi mereka. 

Perubahan pola pikir Aris kembali mengubah cara pandang Kinan 
terhadap prioritas kehidupan. Kinan tetap setia di sisi Aris dan 
melupakan mimpinya menjadi seorang wanita karier. Memilih 
merawat keluarga di rumah, memenuhi permintaan Aris. Dan 
kembali mengenal Tuhan. 

Aris mampu meyakinkan Kinan dengan cukup ia yang bekerja di luar 
rumah, sudah cukup membawa Kinan memenuhi mimpinya saat 
kecil bertualang menaiki balon udara. 

Takdir berkata lain. Aris menyaksikan keindahan tersebut, namun 
Kinan hanya sanggup menikmati dari foto-foto yang ia temukan di 
ponsel suaminya. Bersama wanita lain. 

Dua belas hari menghilang, Aris kembali ke rumah dengan semua 
hal baru yang belum pernah diketahui Kinan. Akankah Aris kembali 
berhasil membuat Kinan mengerti akan pilihannya? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sinopsis Novel Hayuri Karya Maria Etty 

 

Seorang perempuan yang harus berjuang dan bertahan sebagai 
single Parent bagi anaknya Amanda. Status yang disandangnya 
sebagai single parent tidak membuat Hayuri putus asa dan 
menyerah pada keadaan, tetapi menjadi pendorong semangat 
hidupnya meski[pun tanpa kehadiran Russel sang atau sang suami 
disampingnya. Sebagai perempuan yang kuat,tegar,dan optimis. 
Sebagai perempuan muda yang berjiwa social tinggi,ia merasa ibah 
dan prihatin terhadap nasib yang menimpa kaum buruh. Karena 
keaktivisannya dibidang social itulah ia mulai terjun sebagai relawan 
bagi pendampingan kaum buruh, untuk memperjuangkan hak-hak 
dan kepentingan rakyat kecil khususnya kaum perempuan 

Di luar dugaan,ternyata demo yang dipimpinnya telah ,menyeret 
Hayuri ke dalam nasib yang naas. Ia harus masuk penjara karena 
dianggap sebagai dalang kerusuhan demo kaum buruh. Hayuri 
Hanya ikhlas menerima semua cobaan yang harus ditanggungnya 
sendiri, karena bagi Hayuri adalah resiko dari sebuah perjuangan. 
Namun, dibalik itu semua ia mendapatkan anugerah yang luar biasa, 
Hayuri hamil dan melahirkan bayi perempuan yang cantik buah 
cintanya dengan Russel. Dengan kehadiran Amanda membuat hidup 
Hayuri berubah, bukan lagisebagai perempuan yang bergelut di 
arena demo tetapi sebagai ibu ditengah-tengah keluarga.Berkat 
usaha dan kerja keras yang dilakukannya, Hayuri mampu untuk 
bertahan dan berjuang demi kelangsungan hidupnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BIOGRAFI PENGARANG 

Mommy ASF merupakan nama pena dari penulis novel 

Layangan Putus yang kini telah diadaptasi menjadi serial web yang 

tengah digandrungi penonton. Diketahui, Mommy ASF memiliki 

nama lengkap Drh. Eka Nur Prasetyawati. Ia kelahiran kota Malang 

dan kini menetap di kota kelahirannya tersebut.Ia juga memiliki 

profesi mentereng, yakni sebagai dokter hewan dan telah memiliki 

klinik dokter hewan sendiri, yaitu Luna Pethouse yang menawarkan 

steril, USG, hingga kebutuhan hewan lainnya. 

Mommy ASF menikah dengan Ricky Zainal, yang kini terkenal 

sebagai pendakwah. Ia dan Ricky Zainal terpaut usia 7 tahun. 

Menurut Mommy ASF, perbedaan usia bukanlah menjadi halangan. 

Bahkan, Mommy ASF mengatakan bahwa ia telah mengenal sang 

suami selama 14 tahun. Mommy ASF pun membina rumah tangga 

harmonis selama 8 tahun dan telah dikaruniai 4 putra. Sayangnya, 

sang suami dikabarkan menikah kembali tanpa sepengetahuan 

dirinya. 

Cerita Layangan Putus awalnya viral di Facebook yang 

kemudian menjadi pembicaraan warganet. Banyak yang menduga 

bahwa cerita tersebut adalah kisah nyata Mommy ASF, terlebih 

waktu itu berita perselingkuhan sang suami dan cerita Layangan 

Putus muncul bersamaan yang membuat dugaan netizen semakin 

menjadi. Tak hanya itu, netizen menggeruduk instagram Ricky Zainal 



 
 

 
 

dan channel youtube-nya hingga terpaksa "menghilang" dari media 

sosial. Salah satu impian Mommy ASF adalah pergi ke Cappadocia, 

Turki, akan segera terwujud. Melalui instagramnya @ecaprasetya, 

Mommy ASF membagikan kabar bahagia tersebut. 

"Alhamdulillah akhirnya ada jalan menuju Turki," tulisnya 

disertai emoji tertawa di akun @ecaprasetya. "Semoga keadaan 

segera membaik ya nak.. kita bisa langsung pergi ke sana.. 

Sekarang hunting sepatu yang cocok buat ke Cappadocia dulu deh," 

tulisnya. Perempuan yang dipanggil Eca tersebut mengatakan akan 

terbang bersama keempat anaknya secara gratis dengan sponsor 

dari salah satu perusahaan penyedia layanan pemesanan tiket 

pesawat dan hotel terkemuka.  Mereka bisa terbang ke 

Cappadocia kapan saja mereka mau dalam waktu setahun ke depan. 

Ia juga mengucapkan terima kasih karena ada yang telah membantu 

mewujudkan impiannya ke Cappadocia. Mengetahui kabar bahagia 

tersebut, banyak netizen yang kemudian memberikan komentar 

mereka. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BIOGRAFI PENGARANG 

Hayuri adalah karya fiksi pertama maria etty. Permenungan 

yang kerap tentang korban ketidakadilan telah menginspirsinya untuk 

menuliskannya. Maria Etty lahir di Jakarta, 24 oktober 1961. Ibu dari 

sepasang anak ini lulusan jurusan komunikasi FISIP UI. Sejak 1988 

ia bekerja sebagai wartawan. 

Beberapa karya non fiksinya yang sudah dipublikasikan adalah 

Perjuangan Hidup Berkeluarga (Grasido, 2002), Mengelola Emosi 

(Grasido, 2002),Menyiapkan Masa Depan Anak (Grasido 2003), 

Perempuan up Meretas Relasi Asimetri (grasindo,2004), Kiat-Kiatv 

Jitu Hidup Sebat (Mediator,2003),Merajut Perkawinan yang Bahagia 

(Mediator, 2003). 
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