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ABSTRAK 

Rahmawati, 2022. Kemandirian Perempuan Dalam Novel Aku Lupa Bahwa 

Aku Perempuan Karya Ihsan Abdul Quddus. Tesis Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. 

dibimbing oleh Abd. Rahman Rahim dan H. Muh.Agus. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemandirian intelektual 

dan kemandirian sosial pada Novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan Karya 

Abdul Quddus. Kemandirian intelektual adalah kemandirian dengan 

mengkoordinir aktivitas dan perilakunya. Kemandirian sosial adalah 

keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain tapi tetap 

membangun komunikasi atau interaksi dengan orang lain. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data berupa teknik baca, dan teknik catat.. Proses analisis 

data dilakukan dengan cara menidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisa, 

kemudian Mendeskripsikan isi dari novel tersebut dengan memahami 

bagian-bagian yang termasuk dalam tujuan penelitian tokoh dan penokohan 

dalam novel tersebut. 

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan tokoh suad sebagai 

perempuan yan mandiri, baik itu dalam hal intelektual ataupun sosial. Suad 

sebagai tokoh perempuan yang ambius. Pada penjelasannya tokoh 

tersebut dapat dikategorikan sebai tokoh protagonis dan tokoh yang 

antagonis . Suad sebagai tokoh perempuan yang ingin mencapai semua 

apa yang menjadi ide-idenya yakni sebagai perempuan yang punya 

karier,,sukses sebagai politisi di parlemen dan berbagai organisasi yang di 

ikutinya. Suad sebagai tokoh yang ingin menyetarakan gender terhadap 

kaumnya,ingin agar dirinya sama dengan laki-laki pada jamannya saat itu 

.  

Kata Kunci: Novel, Kemandirian, Intelektual, Sosial 
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Bab I 

 Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Sastra dan nilai-nilai kehidupan merupakan dua fenomena sosial yang 

saling melengkapi dalam eksistensinya sebagai hal yang eksistensial. Sastra 

berasal dari kehidupan dengan nilai-nilai, dan juga membantu membentuk nilai-

nilai kita. Hal ini terjadi karena setiap karya seni yang diciptakan dengan 

keikhlasan pasti mengandung ikatan yang kuat dengan kehidupan karena 

orang yang menciptakannya adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. 

Namun, keberadaan karya yang unik membedakannya dari fakta 

kemanusiaan lainnya, seperti sistem sosial dan ekonomi yang 

mengaitkannya dengan sistem seni rupa, seni suara, dan sebagainya. 

Menurut (Miller, Hillis, 2011) sastra adalah penggunaan secara khusus 

kata-kata atau tanda-tanda yang ada dalam beberapa bentuk kebudayaan 

manusia di manapun, dan dimasa apapun. 

Kritik sastra feminis muncul dari keinginan kaum feminis untuk mengkaji 

karya sastrawan perempuan masa lalu dan memproyeksikan citra perempuan 

dalam karya-karya sastrawan laki-laki yang menghadirkan perempuan sebagai 

makhluk yang tertindas, disalahartikan, dan disepelehkan oleh patriarki yang 

dominan tradisi dengan cara yang berbeda. (Djajanegara, 2000) Kedua hasrat 

tersebut menimbulkan berbagai ragam cara mengkritik yang kadang-kadang 

berpadu. Misalnya, ketika meneliti citra perempuan dalam karya sastra oleh 

penulis perempuan, perhatian difokuskan pada cara-cara di mana tekanan-
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tekanan tokoh perempuan diekspresikan. Kajian tentang perempuan dalam 

tulisan-tulisan laki-laki mungkin menunjukkan bahwa perempuan seringkali 

digambarkan secara stereotip dan negatif, namun bukan berarti karya-karya 

tersebut tidak mendukung nilai-nilai feminis. Kedua kritikus sastra feminis 

menginginkan hal yang sama- agar kanon sastra lebih inklusif terhadap karya 

perempuan. Keduanya menantang validitas kanon sastra lama, yang mereka 

rasa diabaikan tulisan mereka. 

Sugihastuti (2010: 32) menyatakan di mana pun perempuan ternyata 

menarik untuk dibicarakan. Wanita memiliki dua sisi - sisi yang secara 

tradisional dianggap feminin dan sisi yang dianggap maskulin. Di satu sisi, 

wanita sering dianggap cantik. Dia memiliki daya pikat yang kuat yang bisa 

membuat pria gila. Di sisi lain, itu dianggap lemah. Anehnya, pria menggunakan 

kerentanannya untuk memanfaatkan kecantikannya. Bahkan, ada juga yang 

menganggap bahwa perempuan adalah manusia kelas dua yang hina, yang 

meski cantik, tidak diakui keberadaannya sebagai manusia. Tragisnya, 

sebagian filosof juga beranggapan bahwa perempuan diciptakan Tuhan hanya 

untuk menemani laki-laki. Feminisme, di samping teori politik lainnya, bukanlah 

model penjelas tambahan. Dengan berfokus pada pengalaman perempuan di 

ketiga bidang ini, jelaslah bahwa cara berpikir tradisional tentang pengetahuan 

tidak selalu akurat. Feminisme menyatukan ide-ide berbeda yang memiliki 

kesamaan dalam tiga perspektif utama. 

Perempuan, ketika ‘mulai eksis untuk dirinya sendri’ dapat menciptakan 

kebebasannya sendiri ‘masa depan tetap terbuka lebar’ (Thornham, 2010) 
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Namun, penekanan pada pilihan individu tidak sesuai dengan gagasan bahwa 

orang-orang tertindas. De Behavior berpendapat bahwa perempuan telah 

dibatasi dalam dimensi ini oleh laki-laki yang telah mengklaim kualitas 

transendensi untuk diri mereka sendiri, karena sistem patriarki di mana mereka 

hidup. Namun, ini tidak terjadi di bidang pekerjaan. Oleh karena itu, sulit untuk 

optimis tentang kekuatan perempuan untuk memilih antara "eksistensi" dan 

"transendensi" berdasarkan sejarah seperti itu. Ada sesuatu yang melekat 

dalam diri seorang wanita yang berarti bahwa dia tidak bebas, dan tidak 

dapat melampaui dirinya sendiri kecuali dibatasi oleh imanensi wanita. 

Feminisme eksistensialis dipelopori oleh Simone de Beauvoir. Beauvoir 

berpendapat bahwa pengalaman perempuan itu unik dan tidak bisa 

direduksi menjadi pengalaman laki-laki. Pemikirannya dipengaruhi oleh 

filsafat eksistensialisme, khususnya pemikiran Jean-Paul Sartre. Bukan 

deskripsi sederhana untuk bisa menggeneralisasi pemikiran Sartre. Yang 

paling menarik dari pemikirannya adalah eksplorasi makna hidup. 

Menurut Sartre, manusia ada sebagai dirinya sendiri dengan kesadaran. 

Inilah yang membedakan kita dengan benda atau benda lain. Dengan kata 

lain, bagi manusia, eksistensi adalah keterbukaan, berbeda dengan hal-hal 

lain, yaitu keberadaan sekaligus esensi, jadi bagi manusia eksistensi 

mendahului esensi. “Man is nothing else but what he makes of himself. Such 

is the first principle of existentialism”. Eksistensi, menurut Sartre, dalam 

(Tong, 2006), mendahului esensi. Bukan hanya organisme hidup yang tidak 

berbentuk sampai kita menciptakan identitas yang terpisah dan esensial untuk 
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diri kita sendiri melalui tindakan sadar-melalui pilihan dan keputusan, 

menegaskan kembali tujuan dan proyek lama, dan menetapkan tujuan dan 

proyek baru. 

Novel adalah cerita yang berhubungan dengan masalah kehidupan 

yang kompleks. Seorang pengarang mampu menulis novel dengan baik, 

dan seringkali tema yang diangkat dalam karya tersebut diambil dari 

pengalaman hidup pribadinya, pengalaman orang lain yang pernah dilihat 

dan didengar pengarang, atau hasil imajinasinya. Dengan menulis novel, 

penulis dapat mengkomunikasikan pesan kepada komunikan melalui dialog 

antar tokoh dalam setiap paragraf. Persoalan gender yang terdapat dalam 

tema utama novel tidak hanya lahir dari pengarang Indonesia, namun juga 

lahir dari seorang Ihsan Abdul Quddus, Sastrawan sekaligus wartwan 

sebuah surat kabar di Mesir. Novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan 

diterjemahkan dari judul aslinya Wanasitu Anni Inra’ah oleh Syahid Widi 

Nugroho. Novel ini menggambarkan perempuan Mesir dalam tokoh utama 

Bernama Suad, perempuan aktivis mengenai kesetaraan gender. Peran 

tokoh wanita tersebut dalam novel ini tidak hanya menggambarkan 

perjuangan melawan dominansi oleh aktivis perempuan mesir tetapi dapat 

dijadikan sebagai representasi perempuan Indonesia. 

Sebuah karya sastra memberikan pemahaman terhadap masyarakat, 

karena dapat memberikan pemahaman dalam tokoh-tokohnya, masyarakat 

dapat memahami perubahan, kontradiksi, dan penyimpangan-

penyimpangan lain yang dapat terjadi dalam lingkungan mayarakat, 
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khususnya yang terkait dengan psikis dan tujuan analisis  unsur- unsur 

kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra. Inilah yang mendorong 

penulis untuk mengkaji novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya 

(Quddus, 2012) yang mengisahkan seorang perempuan bernama Suad 

yang menggapai ambisinya. Seorang politisi sukses, kiprahnya diparlemen 

dan berbagai organisasi pergerakan perempuan menempatkan dirinya 

dalam lingkar elit kekuasaan. Latar belakang politik yang masih konservatif 

kala itu menjadikan fenomena baru dalam isu keseteraan gender. Tetapi 

masalah demi masalah mendera, kehampaan menyelimuti kehidupan 

pribadinya dan hampir membuat jiwanya tercerabut bahkan anak semata 

wayangnya yang dia anggap sebagai harta paling berharga justru lebih 

akrab dengan sang ibu tiri. Hingga suatu kala, ia memutuskan lari dari 

kehidupan pribadinya, bahkan berusaha lari dari tabiatnya sebagai 

perempuan. Pada usia lima puluh tahun, ia membunuh kebahagiaannya 

sebagai perempuan. Inilah novel luar biasa tentang pergulatan karier, 

ambisi, dan cinta. Kaya akan muatan filsafat tetapi dikemas dalam bahasa 

sederhana dan mengesankan. Tuntutan kesetaraan gender yang dirajut 

dalam kisah pertentangan batin seorang perempuan melawan dominasi. 

B. Fokus Penelitian 
 

Adapun yang menjadi fokus penelian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan Kemandirian intelektual perempuan pada Novel 

Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan Karya Ihsan Abdul Quddus. 

2. Mendeskripsikan Kemandirian sosial perempuan pada Novel Aku 
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Lupa Bahwa Aku Perempuan Karya Ihsan  Abdul Quddus. 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan fokus penelitian,tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mendeskripsikan Kemandirian intelektual dalam Novel Aku 

Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Quddus. 

2. Untuk mendeskripsikan Kemandirian sosial pada Novel Aku Lupa 

Bahwa Aku Perempuan Karya Abdul Quddus. 

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat Teoretis 
 

a. Memberikan pemahaman ilmiah tentang kesetaraan gender 

yang dapat dipahami sesuai dengan konteks budaya masing-

masing individu. 

b. Dapat memperluas wawasan terhadap peran perempuan dan 

kesetaraan gender. 

c. Menambah perbendaharaan kajian sastra secara khusus. 

d. Dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang yang 

terkait dengan kemandirian seorang perempuan. 

2. Manfaat Praktis 
  

a. Memberikan gambaran tentang kesetaraan gender bagi kaum 

perempuan 

b. Penelitian ini dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dalam hal 

kesetaraan gender dalam keluarga dan juga masyarakat.
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Bab II 

Kajian Pustaka dan Kerangka Pikir 

A. Peneliti Terdahulu 

 Peneliti-peneliti yang pernah melaksanakan penelitian yang sama 

atau hampir sama dengan peneliti yang akan dilaksanakan, dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1. Kemandirian Seorang Perempuan dalam Penelitian Terdahulu 

Kajian penelitian yang relevan adalah suatu kajian yang mengacu 

pada penelitian-penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu. Oleh sebab itu, tinjauan penelitian terdahulu sangat 

penting untuk orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Efendi, (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Khotbah di atas 

Bukit” yang mengisahkan tentang Kemandirian dalam Bersikap dan 

Menentukan Pilihan. Popi, tokoh wanita dalam novel Khotbah di Atas Bukit, 

memutuskan untuk keluar dan mengakhiri kehidupan kelam yang 

melingkupi di rinya selama ini sebagai wanita penghibur dan akan 

mengabdikan kepada seorang laki -laki seutuhnya, siapa pun dia. Oleh 

karena itu, ketika dia di tawari untuk menemani masa senja Barman, dia 

merasa itulah jalan yang harus dilalui untuk keluar dari kehidupan kelamnya 

Masnuatul Hawa,( 2017) 

Sementara (Susilawati et al., 2020) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Perempuan di titik Nol” karya Nawal Elsaadawi” yang menceritakan 

tentang kemandirian perempuan seperti; seorang perempuan yang berani 
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mengungkapkan keinginannya dan ingin menyamaratakan perempuan 

dengan laki-laki. Pada novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal Elsaadawi 

adalah dengan membentuk suatu keberanian dalam jiwa seorang 

perempuan yang membela dirinya sendiri sehingga mampu menghadapi 

kejamnya dunia luar dengan melawan rasa malu, rasa takut dan melawan 

kebohongan yang terjadi. 

Novel tersebut menceritakan tentang seorang perempuan yang 

mengalami ketidakadilan dalam budaya patriarki. Budaya patriarki yang ada 

di Arab ini masih menuai konflik mengenai kedudukan seorang perempuan. 

Novel ini menghadirkan perjuangan perempuan-perempuan Mesir, 

mengenai bagaimana cara merebut kewenangan dan kedudukan yang 

sama dengan laki-laki serta mengajarkan kepada perempuan untuk lebih 

menghargai dirinya sendiri dan berhati-hati pada dunia yang cukup keras. 

Kaum perempuan harus lebih memberanikan diri jika dilecehkan karena 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, dan 

mengajarkan laki-laki untuk lebih menghargai perempuan yang berprofesi 

sebagai PSK serta membuka pengetahuan kita tentang kejamnya dunia 

luar. 

Lindari Helda (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Love Sparks 

In Korea karya Asma Nadia yang memiliki suatu gagasan atau ide yang 

menyampaikan perjuangan perempuan menghadapi masalah gender, 

hingga memunculkan larakter kemandirian bagi perempuan. Dengan 

kelemahan yangmereka miliki tersebut, karakter kemandirian telah 
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tertanam dalam diri mereka sehingga mampu menghadapi phenomena 

ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat tersebut di berbagai bidang 

sosial, ekonomi, Pendidikan, budaya dan agama. Dengan menggunakan 

metode analisis gender, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

dalam peran fungsi, hak, tanggung jawab dan perilaku yang di bentuk oleh 

tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat dari kelompok masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan beberapa kutipan yang 

menunjukkan Pendidikan karakter kemandirian bagi perempuan. 

Hafid Purnowo Raharjo (2021) dalam penelitiannya yang berjudul 

Kemandirian Perempuan Dalam Novel Madame Kalinyamat Karya Zhaenal 

Fanani: Perspektif Feminisme Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran 

Sastra Di Sma. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 

perspektif fenomenologi sastra. Berdasarkan analisis feminisme kemandirian 

yang dimiliki Ratu Kalinyamat menunjukkan bahwa perempuan memiliki 

kemampuan untuk menghadapi segala tantangan hidup, mengatasi 

problematika yang dihadapi, serta melaksanakan peran yang dimiliki dalam 

kehidupan sehari‐hari. Kemandirian yang ditunjukkan Ratu Kalinyamat dapat 

dilihat dari sudut pandang politik, sosial, keluarga, dan keagamaan. 

Berdasarkan nilai yang terkandung di dalamnya, novel Madame Kalinyamat 

dapat digunakan sebagai media ajar dalam pembelajaran sastra di SMA, 

utamanya kelas XI. Nilai‐nilai moral di dalam novel Madame Kalinyamat 

terdeskripsi melalui perwatakan tokoh cerita. 
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Keempat penelitian di atas mengkaji tentang kemandirian seorang 

perempuan yang tentunya berbeda dengan kajian penulis, yakni mengkaji 

tentang kemandirian seorang perempuan ditinjau dari sudut pandang yang 

berbeda. Pada kajian novel “Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan” ini berkisah 

tentang perempuan yang telah menggapai ambisinya, sebagai politisi 

sukses. Kiprahya di parlemen dan berbagai organisasi pergerakan 

perempuan yang menempatkan dirinya dalam lingkar elit kekuasaan. Latar 

belakang politik yang masih konservatif kala itu menjadikannya fenomena 

baru dalam isu kesadaran gender. 

2. Novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan dalam Penelitian 

Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang meneliti tentang novel Aku Lupa Bahwa 

Akui Perempuan karya oleh Ihsan Abdul Quddus adalah sebagai berikut: 

 Pertama penelitian yang dilakukan oleh Yusniar pada tahun 2019 

denga judul Aspek Feminisme Tokoh Suad Dalam Novel Aku Lupa Bahwa 

Aku Perempuan Karya Ihsan Abdul Quddus. Penelitian ini merupakan 

penelitian pustaka yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa analisis feminisme dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku 

Perempuan Karya Ihsan Abdul Quddus menunjukan bahwa Terdapat 4 

wujud gender yang ditemukan dalam novel subordinasi, double barden, 

violence dan stroetype. Subordinasi ditemukan sebanyak 6 data, beban 

ganda terdapat 7 data, citra buruk terdapat 11 data, violence (tidak 

kekerasan baik fisik I non fisik) terdapat 3 data dan kontraksi sosial budaya 
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terdapat 5 data. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aldy Arief Setiawan pada tahun 2021 

dengan judul Analisis Tokoh Dan Penokohan Dalam Novel Aku Lupa 

Bahwa Aku Perempuan Karya Ihsan Abdul Quddus. Dalam penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian analisis deskripif kualitatif dengan 

menggunakan metode pembacaan berulang pada novel dan menandai 

bagian-bagian yang sesuai dengan masalah utama. Data penelitian ini 

berupa novel “Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan” karya Ihsan Abdul 

Quddus. Berdasarkan hasil penelitian dilihat bahwa tokoh dan penokohan 

dalam novel “Aku Lupa Bhawa Aku Perempuan” karya Ihsan Abdul Quddus 

ini peneliti menemukan 12 tokoh meliputi tokoh utama Suad dan tokoh 

tambahan Kakak Suad, Ibu Suad, Ayah Suad, Abdul Hamid, Ibu Abdul 

Hamid, Samirah, Faizah, Adil, Husnain, Dokter Kamal, dan Rifat Habbasi. 

Selain itu, tokoh yang tergambar dalam novel ini memiliki karakter yang 

berbeda-beda. Tokoh utama Suad yang digambarkan sebagai tokoh utama 

yang sangat ambisius terhadap kehidupannya. Sedangkan, tokoh 

tambahan lainnya yakni, kakak Suad yang digambarkan dengan karakter 

baik dan memiliki karakter tokoh keibuan, ibu Suad yang digambarkan 

dengan karakter yang tegas dan perhatian, ayah Suad yang digambarkan 

dengan karakter yang pengertian dan orang yang gigih, Abdul Hamid yang 

digambarkan dengan karakter percaya diri dan sosok seorang yang sabar, 

Samirah yang digambarkan dengan karakter yang baik, Adil digambarkan 

dengan karakter yang cerdas serta sopan dalam mengungkapkan 
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pendapatnya, Husain juga salah satu tokoh yang digambarkan dengan 

karakter yang cerdas dan orang yang memiliki banyak uang, dokter Kamal 

yang digambarkan dengan karakter lembut, rajin, dan kosisten, serta tokoh 

Faizah yang digambarkan dengan karakter perempuan pemalas. 

 Nur Hudaya (2021) dengan judul Nilai Sosial Dalam Novel Aku Lupa 

Bahwa Aku Perempuan Karya Ihsan Abdul Quddus. Dalam penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. data dalam penelitian ini 

yakni nilai sosial yang terkandung dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku 

Perempuan dan sumber data dalam penelitian ini yakni Novel Aku Lupa 

Bahwa Aku Perempuan. Hasil penelitian yakni bentuk nilai sosial yang 

diperoleh dalam penelitian ini yakni 5 nilai sosial yang pertama nilai sosial 

Tanggung Jawab ditandai dengan 5 kutipan dalam novel, kedua nilai 

Gotong Royong ditandai dengan 4 kutipan dalam novel, ketiga nilai 

Musyawarah ditandai dengan 7 kutipan dalam novel, keempat nilai tolong 

menolong ditandai dengan 1 kutipan dalam novel, dan kelima nilai kasih 

sayang ditandai dengan 6 kutipan dalam novel. 

Dari ketiga penelitian diatas, ditemukan persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaannya adalah dari 

segi novel yang akan diteliti yaitu sama-sama menggunakan novel Aku 

Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Quddus. Sementara 

perbedaan yang signifikan dilihat dari objek. Objek penelitian diatas 

mengkaji tentang nilai sosial, tokoh dan penokohan dalam novel, dan juga 

aspek feminisme tokoh suad dalam novel sedangkan objek penelitian yang 
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akan dilakukan yaitu mengkaji mengenai kemandirian seorang perempuan 

baik itu kemandirian intelektual maupun kemandirian sosial. 

B. Tinjauan Konsep 

1. Sastra 
 

Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau 

lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga ke perasaan 

dalam bentuk imajinatif cerminan kenyataan atau data asli  yang dibalut 

dalam kemasan estetis melalui media Bahasa. 

Sastra merupakan hasil karya seni yang muncul dari imajinasi para 

sastrawan dalam karya sastra berisi kehidupan yang telah diwarnai oleh 

sikap penulis, dalam karya sastra terkandung suatu kebenaran yang 

berbentuk keyakinan dan kebenaran indrawi. Karya sastra bersifat 

imajinatif. 

(Sumardjo, Jakob, 1997) berpendapat bahwa sastra adalah 

ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman,pemikiran,ide, 

semangat,keyakinan,dalam suatu bentuk gambaran konkret yang 

membangkitkan pesona dengan alat Bahasa.sementara (Saryono, 2009) 

mengatakan bahwa sastra mempunyai kemampuan untuk merekam 

pengalaman yang empiris-natural maupun pengalaman yang non empiris-

supernatural. Karya sastra dapat mencerminkan bagaimana kehidupan 

masyarakat suatu wilayah secara umum. Dari sastra juga kita dapat belajar 

seperti apa budaya, kehidupan, hingga nilai-nilai yang di junjung 

masyrakat dalam keadaan latar belakang tersebut. 
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1. Pengertian sastra menurut para ahli 
 

a. (Esten, 1978) bahwa sastra adalah pengungkapan dari fakta 

artistic dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan 

masyarakat umumnya, melalui Bahasa sebagai medium dan 

memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia  

b. Terry Eagleton Sastra merupakan karya tulisan indah (belle 

letters) yang mencatatkan sesuatu dalam bentuk Bahasa yang 

dipadatkan,didalmkan,dibelitkan,dipanjang pendekkan,atau cara 

penggubahan estetis lainnya melalui alat Bahasa  (Eagleton, 

2010) 

c. Atar Semi Suatu bentuk dan hasil pekerjaan kreatif yang objeknya 

(atau subjeknya) adalah manusia dan kehidupannya dengan 

menggunakan Bahasa sebagai medium  

d. (Sudjiman Panuti, 1990) Sastra merupakan karya lisan atau 

tulisan yang memiliki baerbagai ciri keunggulan seperti 

keorisinilan keaartistikan keindahan dalam isi dan ungkapannya 

(1990,hal.68) 

e. (Badrun, 1983) Menurut Badrun, sastra adalah kegiatan seni 

dengan Bahasa dan simbol-simbol lain sebagai alat untuk 

menciptakan sesuatu yang bersifat imajinatif (1983,hal.16) 

Ada tiga aspek dalam karya sastra yaitu, keindahan, kejujuran dan 

kebenaran. Jika ada karya sastra yang mengorbankan salah satu aspek ini 

maka sastra bernilai estetika. Pengarang ataupun sastrawan itu ingin agar 
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pembacanya dapat merasakan apa yang dirasakan. Mengundang para 

pembaca dan penikmat memasuki dunia nyata maupun dunia imajinatifnya, 

yang diperoleh dari pengalaman dari indra. Dituang, dilampiaskan dalam 

bentuk karya sastra dan didalamnya menggambarkan keserasian antara 

bentuk dan isi. Karya sastra menarik dan disukai pembaca jika terungkap 

nilai, estetika dan nilai moral.  

2. Jenis-Jenis Sastra 

a. Puisi 

Menurut (Rimang, 2011) puisi merupakan suatu olahan pikiran 

seseorang, kehadiran puisi dalam menyampaikan pesan kepada 

orang lain untuk di beri makna sangat manjur. Puisi adalah suatu 

karya sastra yang memiliki bahasa yang dipersingkat, di padatkan dan 

di beri irama dengan bunyi yang padu padan dan pemilihan kata yang 

imajinatif. 

Menurut (Badrun, 1983) puisi terdiri atas 4 macam yaitu sbb : 

 
1) Puisi lama yaitu mantra, bidal, syair, pantun, masnawi, 

taliban, gazal, karmina, teka-teki, rubai, nazam, dan 

gurindam. 

2) Puisi baru meliputi terzina, sonata, distichon, septima, 

quatrain, sextet, quint, stanza, atau octaaf. 

3) Puisi Bebas, dan 

 
4) Pusis Kontemporer. 
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b. Prosa 
 

Bentuk dari prosa memiliki dua macam, yaitu roman dan novel. 

Roman adalah cerita yang menjabarkan secara panjang lebar seorang 

tokoh dan peristiwa fiktif secara keseluruhan dari lahir sampai akhir 

hayatnya, sedangkan novel hanya mengisahkan sebagian kehidupan tokoh 

yang mengubah nasibnya, novel hanya terfokus pada peristiwa luar biasa 

pada tokohnya (Ratnawati, 2017). 

Prosa dikategorikan berdasarkan dua jenis berdasarkan bentuknya. 

Menurut bentuknya, prosa dibedakan menjadi dua yaitu Prosa Lama dan 

Prosa Baru. Berikut jenis-jenis prosa berdasarkan bentuknya: 

1) Prosa Lama 

Prosa lama merupakan karya prosa yang berkembang dan 

hidup dalam masyarakat Indonesia terdahulu. Di Nusantara, awalnya 

prosa lama ini muncul sebagai salah satu sastra lisan. Prosa lama 

sering diistilahkan dengan folklore atau cerita rakyat, yaitu cerita di 

kehidupan masyarakat yang telah diwariskan oleh generasi–

generasi sebelumnya. Jenis – jenis prosa lama yaitu: 

a) Dongeng, yaitu cerita dari hasil khayalan atau petunjuk 

seorang pengarang yang bersifat fiksi. 

b) Hikayat, yaitu cerita baik sejarah ataupun cerita roman 

fiktif yang sebagai pelipur lara, yang membangkitkan 

semangat juang, atau pun sekedar meramaikan pesta. 

c) Kisah, yaitu karya sastra lama berisi cerita mengenai 
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perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

d) Sejarah/Tambo, yaitu kisah yang berkitan dengan 

peristiwa dalam tokoh sejarah. 

2) Prosa Baru 

 
Prosa baru merupakan karya prosa bekembang setelah 

mendapat pengaruh dari kebudayaan asing. Berikut beberapa jenis 

prosa baru, yaitu: 

a) Cerita pendek / Cerpen 

 
Cerita pendek yang biasa disingkat cerpen, merupakan salah 

satu ragam dari jenis prosa baru. Umumnya ukuran cerpen bersifat 

pendek dan relatif. Para sastrawan berpendapat bahwa parameter 

pendek dalam cerpen yaitu ketika karangan tersebut selesai dibaca 

dalam satu kali duduk. Ada juga sastrawan yang berpendapat bahwa 

ukuran pendek ini didasarkan pada keterbatasan atau tidak 

pengembangkannya. Seperti garis besar, setting, alur, dll. Cerpen 

mempunyai efek tunggal dan tidak kompleks. Cerpen menceritakan 

pengalaman yang paling menarik dalam kehidupan tokoh utama. 

b) Novelet 
 

Novelet merupakan jenis prosa modern yang kuantitas 

ceritanya lebih panjang dari pada cerpen, tetapi lebih pendek dari 

novel. Jumlah halaman novelet berkisar pada 60 sd 100 halaman. 

Unsur-unsur novel lebih luas dari cerpen seperti tokoh, latar, alur, dan 

unsur- unsur yang lain. 
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c) Novel 
 

Kata “novel” berasal dari bahasa Italia yaitu “novella”, yang 

artinya barang baru berukuran kecil. Pada mulanya, novella sama 

dengan cerita pendek dan novelet ditinjau dari segi panjang cerita. 

Setelah Italia, novel kemudian berkembang di amerika dan inggris. 

Novel pada wilayah ini mulanya berkembang dari cerita berbentuk 

naratif non-fiksi, seperti biografi, sejarah, dan surat. Tetapi seiring 

dengan berkembangnya masyarakat dan waktu, novel tidak mengikuti 

hanya berupa data–data nonfiksi saja, tetapi pengarang dapat juga 

mengubah cerita dalam novel sesuai dengan keinginan dan 

menuangkan kreaktifitas yang dikehendakinya. 

d) Roman 
 

Roman merupakan jenis prosa yang lebih dahulu ada dari pada 

novel. Romawi ini berasal dari jenis sastra romansa pada abad 

pertengahan. Jenis sastra ini berkisah tentang hal-hal yang bersifat 

romantic dan dengan penuh angan-angan. Biasanya cerita roman 

memiliki tema percintaan dan kepahlawanan. Istilah roman dalam 

sastra Bahasa Indonesia mengacu pada cerita-cerita yang ditulis 

dalam bentuk bahasa rakyat pada abad pertengahan (bahasa roman) 

yang masuk dalam sastra Indonesia melalui kesusastraan Belanda. 

Tokoh kehidupan Roman atau pelakunya lebih lengkap dan 

lebih detail. Biasanya tokoh pada cerita berbentuk roman diceritakan 

dari kecil hingga meninggal dengan segala suka duka kehidupannya. 
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e) Riwayat 
 

Riwayat lebih umum dikenal dengan biografi, yaitu karya prosa 

yang merupakan kisah nyata atau fakta yang diceritakan secara 

menyeluruh pengalaman hidup seseorang tokoh dari kecil hingga 

meninggalnya. 

f) Kritik 
 

Kritik merupakan suatu pernyataan atau opini yang objektif 

untuk memberikan masukan baik buruknya sebuah hasil karya. 

g) Resensi 
 

Resensi merupakan karya prosa yang menguraikan sebuah 

pesanan tentang suatu karya dari berbagai segi, sehingga membuat 

sebuah karya tersebut patut atau tidak untuk dinikmati. 

h. Drama 
 

Drama adalah sebuah jenis sastra yang berbentuk puisi atau 

prosa yang bertujuan untuk menggambarkan kehidupan lewat 

perilaku dan dialog (cakapan) antar tokoh. Umumnya drama di 

rancang untuk pementasan panggung. Dalam buku Sumardjo drama 

adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog 

para tokohnya. Drama sebagai karya sastra biasanya hanya bersifat 

sementara, sebab naskah drama ditulis sebagai dasar yang akan 

dipentaskan. Dengan demikian, tujuan drama bukanlah hanya untuk 

di baca seperti orang membaca novel atau puisi. Drama sebenarnya 

adalah suatu naskah yang di pentaskan. Tetapi bagaimanapun 
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naskah, naskah tertulis drama selalu dimasukkan sebagai karya 

sastra. Defenisi Novel menurut para ahli : 

1. Novel menurut (Abrams via Nurgiyantoro, 2009) 

Istilah novel berasal dari bahasa Itali novella yang mengandung 

makna harfiah sebuah barang baru yang kecil, yang kemudian 

diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. 

2. (Nugriyantoro, 2009) 

novel dapat dideskripsikan sebagai sebuah karya prosa fiksi yang 

tidak terlalu panjang namun tidak terlalu pendek. 

3. (Scholes"Via Junus, 1984) 

Novel adalah sebuah cerita yang berkaitan dengan peristiwa nyata 

atau fiksional yang dibayangkan pengarang melalui pengamatannya 

terhadap realitas. 

4. (Aristoteles"Via Hartoko, 1984) 

Mengemukakan bahwa sastra merupakan sebuah ungkapan atau 

perwujudan mengenai universalia atau konsep-konsep umum. 

5. (Esten, 1984) 

Mengemukakan bahwa dalam proses menciptakan karya sastra, 

seorang pengarang harus berhadapan dengan kenyataan yang 

ditemukan dalam kehidupan masyarakat “realitas objektif” dalam 

bentuk peristiwa, norma atau tata nilai, pandangan hidup dan aspek 

lain dalam masyarakat. 
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6. (Wellek & Warren, 1993) 

Unsur karya sastra dapat diklasifikasikan menjadi unsur bentuk dan 

unsur isi. Unsur bentuk ialah semua elemen linguis yang digunakan 

untuk menuangkan isi ke dalam unsur fakta cerita, sarana cerita, 

tema sastra, sedangkan unsur isi ialah ide dan emosi yang 

dituangkan ke dalam karya sastra. 

Novel mempunyai unsur-unsur yang terkandung di dalam unsur-

unsur tersebut adalah : 

1. Unsur Intrinsik seperti tema, latar, alur, tokoh, 

penokohan/karakter, gaya Bahasa, sudut pandang pengaranng 

2. Unsur Ekstrinsik seperti latar belakang penciptaan, social dan 

budaya biografi pengarang, 

Ciri-Ciri Novel adalah : 

1. Di deskripsikan untuk menggambarkan suasana kejadian atau 

peristiwa. 

2. Alur ceritanya kompleks 

3. Jumlah kata biasanya banyak sampai 10.000 kata 

4. Minimal Jumlah halaman 100 halaman. 

5. Di baca membutuhkan waktu sekitar 2 jam 

6. Ceritanya lebih luas dari cerpen 

7. Sifat novel adalah realistis karena pengarang yang lebih tahu 

dengan situasi yang di gambarkan oleh novel 
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Jenis-Jenis Novel adalah : 

1. Novel fiksi atau novel yang bersifat fiktif (karangan) mis Rumah 

Kaca karya Pramoedya Ananta Toer Promise karya Dwitasari dll. 

2. Novel non fiksi atau novel yang pernah terjadi mis. Laskar 

Pelangi. 

Novel berdasarkan genrenya adalah sebagai berikut : 

1. Novel romantis, cerita yang di gambarkan dalam novel ini berupa 

kasih sayang dan cinta mis novel Ayat-Ayat Cinta karya El 

Shirazy yang pertama terbit sebagai cerita bersambung 

(Republika) 

2. Novel horor/menyeramkan.Novel ini berisi yang menakutkan. 

Mis.novel Bangku Kosong (tidak ada pengarangnya di tulis) 

3. Novel Misteri adalah novel yang menceritakan tentang kisah-

kisah misteri dan menimbulkan rasa penasaran pembaca karena 

penuh dengan teka-teki mis. Novel Agatha Cristie. 

4. Novel Komedi adalah novel yang menceritakan tentang komedi 

yang membuat kitab isa tertawa.mis. Kambing Jantan. 

5. Novel Inspiratif adalah novel yang menceritakan tentang kisah 

inspiratif atau memberikan pesan moral atau motivasi pembaca. 

Mis. Novel Negeri 5 Menara 

Berdasarkan Isi dan Tokohnya. 

1. Novel Teenlit, novel ini berisi cerita tentang remaja. Segala yang 

diceritakan dalam novel ini disesuaikan dengan karakter dan 
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tumbuh kembangnya remaja. 

2. Novel chicklit, novel ini mempunyai tingkatan lebih tinggi dari 

novel teenlit Wanita muda dan segala permasalahan yang 

dihadapi. 

3. Novel songlit novel yang dibuat dari sebuah lagu Biasanya alur 

ceritanya dikembangkan dari sebuah lagu yang sedang hits. 

4. Novel Dewasa adalah novel yang diperuntukkan untuk orang 

dewasa Hal ini dikarenakan isi dari jenis novel ini biasanya 

berhubungan dengan unsur sensualitas orang dewasa. 

Struktur Novel berikut ini : 

1) Abstrak, merupakan bagian ringkasan isi cerita yang biasanya 

dapat ditemukan pada bagian awal cerita novel. 

2) Orientasi, merupakan bagian penjelasan mengenai latar waktu, 

dan suasana, seperti terjadinya cerita, terkadang juga berupa 

pembahasan. 

3) Komplikasi, merupakan urutan kejadian yang dihubungkan oleh 

sebab akibat, dimana setiap peristiwa terjadi karena adanya 

sebab dan mengakibatkan munculnya peristiwa lainnya. 

4) Evaluasi, adalah merupakan bagian dimana konflik yang terjadi 

pada tahap komplikasi terarah menujusuatu titik tertentu. 

5) Resolusi, adalah merupakan bagian dalam novel yang 

munculkan solusi atas komplik yang sedang terjadi. 

6) Koda, adalah bagian yang akhir atau penutup cerita dalam novel. 
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2. Sejarah Kemunculan sastra 
 

Sastra berasal dari kata sas(ajaran) dan tra (alat). Sastra adalah alat 

untuk memberikan ajaran filsafat hidup (Endraswara, 2012:5). Membaca 

karya sastra berarti ibaratkan berusaha menyelami diri pengarang 

(Sastrawan). Hal ini tentu bergantung pada kemampuan mengartikan 

makna kalimat serta ungkapan dalam karya sastra itu sendiri. Mesti 

menempatkan diri sebagai sastrawan yang menciptakan karya sastra 

tersebut. Jadi, dituntut adanya hubungan timbal balik antara seorang 

pencipta dan penikmatnya. Sehubungan dengan konsep itu, seorang 

bertindak seolah-olah menjadi pribadi sastrawan. 

Ilmu ini sebenarnya sudah tua. Cikal bakalnya muncul Ketika filsuf 

Yunani, (Ariestoteles, n.d.) kurang lebih 2000 tahun yang lalu menulis 

sebuah buku yang berjudul poetica (Bahasa Yunani) yang memiliki puisi, 

penulis, pembuat. Tulisan ini memuat mengenai drama tragedy dan teori 

literatur pada umumnya. Selanjutnya, istilah poetica dalam kesusastraan 

dikenal dengan berbagai istilah. Misalnya, W.H.Hudson menyebutnya 

dengan The Study Of Literature (study literatur). Literature sendiri berasal 

dari Bahasa latin lituratura yang berarti belajar, menulis, atau tata Bahasa. 

Rene Wellek dan Austin Warren menamainya dengan Theory of Literature 

(teori literatur/sastra). Sedangkan Andre Lefere menyebutnya dengan 

Literary Knowledge atau pengetahuan literatur. Sedangkan A.Teeuw 

menggunakan istilah Literary Scholarship yang berarti ilmu sastra. 

 



25  

 
  

3. Fungsi Sastra 
 
 Sastra mempunyai fungsi yang beragam dalam kehidupan 

manusia yaitu sebagai Hiburan, moral, keindahan, Pendidikan, dan 

religius. Karya sastra tidak hanya memberikan perasaan senang kepada 

pembaca, namun menambah wawasan juga melalui nilai-nilai ekstrinsik 

yang terkandung di dalamnya. 

a. Fungsi Hiburan (reaktif) 
 

Karya sastra dapat menghibur pembacanya. Menimbulkan 

tawa cerita yang lucu, memberikan hiburan dengan melalui 

kandungan wawasan, membangkitkan sensitifitas kemanusiaan 

melalui suatu peristiwa yang menginspirasi dari kisah seseorang. 

b. Fungsi Pendidikan (didaktif) 
 

Fungsi Pendidikan atau didaktif adalah dapat memberikan 

informasi, wawasan, pengetahuan, atau kebijaksanaan yang dapat 

dihubungkan dengan kehidupan. 

c. Fungsi Keindahan (estetis) 
 

Fungsi keindahan seperti puisi dapat memberikan keindahan 

atau nilai estetis yang disampaikan oleh penulisnya. Sehingga, 

keindahan atau gagasan yang kreatif dapat dinikmati dan menggugah 

penikmat/pembacanya. Fungsi ini juga melatih kreatifitas 

pembacanya. Karena mempunyai celah untuk memberikan 

interpretasi dan pendapat pribadinya dari berbagai kata yang 

dirangkai oleh sang penulis. 
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d. Fungsi Sosial 
 

Sastra dapat menggugah pembacanya menjadi lebih sadar 

terhadap isu-isu social yang tengah terjadi di dunia. Melalui 

perumpamaan atau cerminan realita, tulisan ini juga dapat mengkritik 

tanpa main hakim sendiri (judging), karena tidak mengarahkannya 

langsung pada individu yang bersangkutan. 

4. Kemandirian 
 

Istilah “kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” yang mendapat 

awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata. Karena 

kemandirian berasal dari kata “diri”, jadi pembahasan mengenai 

kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan 

pada diri sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers di sebut dengan istilah 

self, karena diri merupakan inti kemandirian. Istilah kemandirian merupakan 

kepercayaan terhadap kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah 

tanpa bantuan orang lain. Individu yang mandiri merupakan individu yang 

dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, mampu mengambil 

keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, dan tetap 

memperhatikan lingkungan disekitarnya. Menurut beberapa ahli 

“kemandirian” menunjukan pada kemampuan psikososial yang mencakup 

kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang 

lain, tidak terpengaruh oleh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhanya 

sendiri. 
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Beberapa definisi kemandirian menurut para ahli, sebagaimana 

dikutip Eti Nurhayati, sebagai berikut : 

a. Menurut Watson, kemandirian berarti kebebasan untuk 

mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, melakukan 

sesuatu dengan tepat, gigih dalam usaha, dan melakukan 

sendiri segala sesuatu tanpa mengandalkan bantuan dari 

orang lain. 

b. Menurut Bernadib, kemandirian mencakup perilaku mampu 

berinisiatif, mampu mengatasi masalah, mempunyai rasa 

percaya diri, dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa 

menggantungkan diri terhadap orang lain. 

c. Menurut Johson, kemandirian merupakan salah satu ciri 

kematangan yang memungkinkan individu berfungsi otonom 

dan berusaha ke arah prestasi pribadi dan tercapainya 

tujuan. 

d. Menurut Mu’tadin, kemandirian mengandung makna : suatu 

keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk 

maju demi kebaikan dirinya, (b) mampu mengambil 

keputusan dan inisiatif diri dalam mengerjakan tugas-tugas, 

dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. 

e. Menurut Kemendikbud, kemandian adalah kemampuan 

seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan, mengatur 

dan memilih serta memutuskan dengan percaya diri. 
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Dari beberapa pendapat tentang definisi kemandirian diatas, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Kemandirian merupakan indikasi unsur-unsur tanggung 

jawab, percaya diri, inisiatif, memiliki motivasi yang kuat 

untuk lebih maju, demi kebaikan diri, mampu mengambil 

keputusan sendiri, tidak menggantungkan diri pada orang 

lain, mampu mengatasi hambatan, melakukan sesuatu 

dengan tepat, gigih dalam usaha, mampu mengatur 

kebutuhanya sendiri, dan tegas dalam bertindak serta 

menguasi tugas yang dilakoninya. 

b. Kemandirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh 

secara bertahap selama perkembangan, individu akan terus 

belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai 

situasi dilingkungannya, sehingga individu pada akhirnya 

akan mampu berfikir dan bertindak secara mandiri. 

Kemandirian adalah kemampuan individu mengambil suatu 

keputusan dengan atau tanpa bantuan orang lain yang 

relevan, tetapi tidak menggantungkan diri kepada orang lain, 

berinisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, percaya 

diri dalam mengatasi tugas, dan bertanggung jawab atas 

apa yang telah dilakukan. 
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5. Bentuk-Bentuk Kemandirian 

Menurut Havighurst Robert sebagaimana di kutip Desmita, 

mengemukakan kemandirian terbagi atas empat bentuk, yaitu : 

a. Kemandirian Emosi adalah kemampuan mengontrol 

emosional diri sendiri dan tidak bergantung pada kebutuhan 

emosional orang lain. 

b. Kemandirian Ekonomi adalah kemampuan mengatur 

ekonomi sendiri dan tidak bergantung pada kebutuhan 

ekonomi orang lain. 

c. Kemandirian sosial adalah keadaan dapat berdiri sendiri 

tanpa bergantung pada orang lain tapi tetap membangun 

komunikasi atau interaksi dengan orang lain. 

d. Kemandirian intelektual adalah kemandirian dengan 

mengkoordinir aktivitas dan perilakunya, mampu 

beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu mengatasi 

masalah yang di hadapi 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini hanya      

memfokuskan pada : 

a. Kemandirian intelektual yaitu kemandirian dengan 

mengkoordinir aktivitas dan perilakunya, mampu 

beradaptasi dengan lingkungannya, dan mampu mengatasi 

masalah yang di hadapi. 

b. Kemandirian Sosial merupakan kemampuan untuk 
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mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak 

bergantung pada aksi orang lain. 

6. Ciri-Ciri Kemandirian 
 

Kemandirian secara psikososial terdiri atas tiga aspek yaitu sebagai 

berikut : 

a) Mandiri emosi adalah aspek kemandirian yang 

berhubungan dengan perubahan pendekatan atau 

keterkaitan hubungan dengan emosional individu. 

b) Mandiri bertindak adalah kemampuan untuk membuat 

keputusan secara bebas, menindaklanjuti suatu masalah, 

serta bertanggung jawab atas tindakannya. 

c) Mandiri berfikir adalah kebebasan dalam memaknai 

berbagai prinsip tentang benar-salah, baik-buruk, dan apa 

yang berguna bagi dirinya. 

Ciri-ciri kemandirian yang Pertama, kemandirian emosional. 

Berubungan dengan perubahan pendekatan yang berhubungan dengan 

emosional individu. hubungan antar anak dan orang tua berubah dengan 

sangat cepat, lebih setelah anak memasuki usia remaja. Seiring dengan 

semakin mandirinya anak dalam mengurus dirinya sendiri pada 

pertengahan masa kanak-kanak, maka perhatian orang tua dan orang 

dewasa lainya terhadap anak semakin berkurang.  

Kedua, kemandirian bertindak. Mandiri dalam bertindak berarti 

bebas untuk bertindak sendiri tanpa terlalu bergantung pada bimbingan 
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orang lain. Kemandirian bertindak, khususnya kemampuan mandiri secara 

fisik sebenarnya sudah dimulai sejak usia anak dan meningkat dengan 

tajam sepanjang usia beranjak remaja. Peningkatan itu bahkan lebih 

dramatis daripada peningkatan kemandirian emosional.  

Ketiga, kemandirian berpikir, kemandirian berfikir merupakan proses 

yang paling komplek, tidak jelas bagaiman proses berlangsung dan 

pencapaianya terjadi melalui proses internalisasi yang pada umumnya tidak 

disadari. Ciri kemandirian mandiri dalam berfikir ditandai dengan cara 

berfikir abstrak, keyakinan yang dimiliki berbasis ideologis, keyakinan-

keyakinan semakin mendasar pada nilai-nilai mereka sendiri bukan hanya 

nilai yang ditanamkan oleh orang tua. 

7. Kemandirian Seorang Perempuan 

Kemandirian seorang perempuan dapat dilihat dari segi ekonomi, 

sosial, psikologis, atau yang lain. Akan tetapi kemandirian perempuan yang 

paling banyak dibahas dari segi ekonomi, padahal kemandirian juga dapat 

dilihat dari segi intelektual maupun kemampuan bersosialisasi dalam 

kehidupan sosial. Diasumsikan bahwa kemandirian ekonomi akan berlanjut 

pada kemandirian aspek lain (Abdullah, 2001: 57). Perempuan dikatakan 

mandiri apabila perempuan bekerja dan melakukan pekerjaan yang 

menghasilkan upah, sehingga dari kemampuan finansial yang diperoleh 

perempuan dapat memutuskan sendiri penggunaannya. Meskipun pada 

kenyataannya kemandirian perempuan dalam segi ekonomi tidak selalu 

terkait dengan kemandirian di bidang yang lain. Apabila perempuan 
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mempunyai kemandirian secara ekonomi tidak serta merta mengangkat 

perempuan mempunyai posisi tawar yang kuat.  

Masyarakat patriarki sebagai produk sistem nilai budaya memiliki 

sumbangan kuat dalam memposisikan laki- laki dan perempuan, 

masyarakat patriarki menempatkan perempuan pada posisi subordinat. 

Posisi subordinat ini menjadikan perempuan mempunyai ketergantungan 

pada laki- laki misalnya secara ekonomi. Padahal kemandirian perempuan 

memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

perempuan. Perempuan yang mandiri mempunyai kesempatan untuk 

melakukan pilihan kegiatan yang dapat dijadikan modal untuk 

meningkatkan kemampuannya sehingga memiliki posisi yang kuat secara 

ekonomi dan sosial baik di rumah tangga maupun di luar rumah tangga.  

Pada intinya, perempuan yang mandiri adalah seorang perempuan 

yang dapat melakukan berbagai hal atau dapat menangani berbagai hal 

tanpa harus bergantung pada orang lain. Definisi dari tanpa bergantung 

dengan orang lain juga bukan juga bukan berarti tidak membutuhkan 

bantuan dari orang lain. Mereka tidak akan bergantung mereka, ketika 

mereka bisa melakukannya sendiri. Mereka akan berusaha dan mencoba 

untuk melakukannya. Apabila ada orang yang ingin membantu, mereka 

juga tidak akan serta merta menolaknya karena merasa bisa. Bisa saja 

mereka menerima tawaran bantuan tersebut, tapi bisa saja tidak menerima 

dengan beberapa alasan yang logis. 
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Bagi seorang perempuan mandiri, mereka tidak ingin menyusahkan 

orang lain. Mereka tidak ingin bergantung pada orang lain, karena apabila 

mereka selau mengandalkan orang lain ataupun selalu bergantung pada 

orang lain, hal tersebut tidak akan selalu bisa memperlancar apa yang ingin 

mereka lakukan. Bahkan seringkali dengan terlalu bergantung kepada 

orang lain, malah bisa menghambat apa yang ingin dilakukannya. Oleh 

karena itu kemandirian merupakan hal yang sangat penting dalam gerakan 

feminisme selain kesetaraan dan kebebasan.  

Tingkat kemandirian seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal. 

Secara garis besar bisa dikemukakan bahwa faktor yang berpengaruh 

bersumber pada faktor individu yang bersangkutan, lingkungan, dan 

situasional. Dari ketiga faktor itu kita bisa menilai bagaimana kemandirian 

perempuan. Ada beberapa faktor obyektif yang jelas berbeda antara laki- 

laki dan perempuan. Namun belum bisa dipastikan bagaimana pengaruh 

kondisi obyektif ini terhadap kemandirian. Dari segi fisik, misalnya, 

keduanya memang berbeda, tetapi tidak berarti bahwa perbedaan ini akan 

langsung membawa perbedaan dalam kemandirian. Sebab apabila ditinjau 

dari karakteristik bisa berbeda, namun perbedaan yang dimaksud tidak bisa 

digeneralisasi langsung bahwa kelompok laki- laki atau kelompok 

perempuan lebih unggul. Pada intinya, ciri- ciri perempuan yang mandiri 

dengan laki- laki yang mandiri adalah sama, karena ciri- ciri individu yang 

mandiri sama sekali tidak ditentukan oleh jenis kelamin. 

 



34  

 
  

8. Kemandirian Seorang Perempuan Dalam Novel 

Dalam dunia kesastraan kaum wanita merupakan dalam kelas 

masyarakat yang sering mengalami penindasan oleh kaum pria, karena 

kualitas karya tulisantulisan wanita dianggap kurang menarik daripada 

karya yang diciptakan pria. Hal ini tidak membuat wanita berkecil hati. 

Berdasarkan fenomena-fenomena seperti di atas itulah mengakibatkan 

timbulnya tuntutan kesetaraan gender. Kemandirian perempuan itu adalah 

kemampuan perempuan untuk menghadapi segala tantangan hidup, 

mengatasi problematika yang dihadapi, serta melaksanakan peran yang 

dimiliki dalam kehidupan sehari‐hari. Keteguhan dan keyakinan Ratu 

Kalinyamat menggugurkan stigma bahwa perempuan sebagai seorang 

yang penurut, perempuan sebagai pelaksana tanggung jawab rumah 

tangga, dan perempuan harus tunduk terhadap segala sesuatu yang telah 

ditetapkan kepadanya. 

 Kesadaran perempuan tentang pentingnya hak-hak perempuan 

yang terabaikan ternyata berimbas juga dalam karya sastra. Kemandirian 

perempuan yang telah ditujukkan pada salah satu karya sastra, yaitu novel 

"Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan" karya Ihsan Abdul Quddus. Dalam 

novel aku lupa bahwa aku perempuan karya Ihsan Abdul Quddus tersebut 

yang mengetahkan konsep ambisi, cinta dan karier seorang perempuan. 

Novel ini menggambarkan gerakan perempuan Mesir melalui tokoh Suad, 

perempuan aktifis kesetaraan gender. Peran tokoh wanita tersebut dalam 

novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan melawan dominasi oleh 
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aktivis perempuan Mesir, tetapi bisa dijadikan sebagai representasi 

perempuan Indonesia. 

Kehidupan perempuan yang berkarir, dengan ambisi dan cita-cita 

yang tinggi. Suad adalah tokoh utama gembira, cinta, dan bangga/percaya 

diri. Kemandirian Intelektual ditunjukkan tokoh Suad menjadi anggota DPR, 

ketua organisasi pergerakan perempuan Mesir, kehadiran Suad sangat 

dibutuhkan suaminya, kemampuan mengambil keputusan serta mampu 

menyelesaikan tugas sebagai dosen dan anggota DPR. 

Hal menarik yang perlu diteliti dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku 

Perempuan adalah perjuangan tokoh Suad dalam mewujudkan kesetaran 

gender, perempuan digambarkan seolah ingin mendobrak stereotip di 

masyarakat mengenai pemikiran bahwa peran mereka seharusnya berada 

di wilayah domestik. Perempuan diidentikkan dengan pekerjaan rumah 

tangga dengan segala sifat kefeminimnya, sedangkan laki-laki berperan 

diluar rumah sebagai sosok maskulin yang memimpin rumah tangga dan 

bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Disisi lain, realita yang 

berkembang di masyarakat mengenai ukuran ideal perempuan tetaplah 

mereka yang menghabiskan waktunya dalam pengabdian sepenuhnya 

terhadap keluarga seperti yang digambarkan lewat tokoh ibu dan kakak 

Suad. 

9. Pendekatan Teori 
 

Pendekatan struktural dan struktural genetik merupakan pendekatan 

yang terpenting sebab pendekatan apapun yang dilakukan pada dasarnya 
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bertumpu atas karya sastra itu sendiri. Secara historis pendekatan ini dapat 

ditelusuri pada zaman Aristoteles dengan pertimbangan bahwa sebuah 

tragedy terdiri atas unsur-unsur kesatuan, keseluruhan, kebulatan, dan 

keterjalinan. Pendekatan structural memusatkan perhatian semata-mata 

pada unsur-unsur yang dikenal dengan analisis intrinsik. Konsekuensi logis 

yang ditimbulkan adalah mengabaikan unsur ekstrinsik seperti biografi 

pengarang, budaya dll. 

Dalam penelitian ini teori struktural merupakan salah satu teori yang 

terdapat pada sastra. Menurut (Semi Attar, 1989) “ Teori struktural 

membatasi dari pada penelaahan karya sastra itu sendiri, terlepas dari soal 

pengarang dan pembaca”. Dalam hal ini kritikus memandang karya sastra 

sebagai suatu kebulatan makna, akibat perpaduan isi dengan pemanfaatan 

bahasa. Dengan kata lain, teori ini menelaah dari segi intrinsik yang 

membangun karya sastra. Teori struktural dalam nalisisnya, dapat 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan 

fungsi dan hubungan antara unsur intrinsik yang bersangkutan. Pertama-

tama diidentifikasi dan dideskripsikan, misalnya bagaimana fungsi masing-

masing unsur itu menunjang makna keseluruhannya. Sementara 

Yasa,(2012:28) teori struktural genetik merupakan salah satu metode 

penelitian sastra yang popular di gunakan dalam menganalisis karya sastra 

baik novel, cerpen maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang 

sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan 

pandangan dunia pengarang. 
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10.  Analisis Wacana Kritis 

Analisis wacana kritis atau critical discourse analysis mewakili 

beragam teori, metodologi, dan definisi yang meliputi konsep-konsep teori 

wacana dan teori kritis yang menyarankan suatu metode untuk 

mengungkap hubungan di antara berbagai perspektif. Analisis wacana kritis 

atau critical discourse analiysis (CDA) adalah studi tentang teks, ujaran 

atau bicara, dan gambar-gambar visual untuk menemukan atau 

mengungkapkan berbagai makna yang dibagikan serta berkontribusi atau 

mewakili struktur-struktur sosial dan ideologi. Adapun yang menjadi 

landasan analisis wacana kritis adalah teori wacana yang digagas oleh 

Michel Foucault yang menyatakan bahwa: 

Analisis wacana kritis atau critical discourse analysis (CDA) 
berbeda dengan analisis wacana dalam hal tujuan politis dan 
sosial. Akar analisis wacana kritis terletak dalam Retorika, teks 
linguistik, antropologi, filsafat, psikologi sosial, ilmu kognitif, studi 
literasi, dan sosiolinguistik serta linguistik terapan dan pragmatis. 

 
Analisis wacana kritis (AWK) merupakan sebuah upaya atau proses 

(penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) 

yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang 

kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa 

yang diinginkan. Artinya, dalam sebuah konteks harus disadari akan 

adanya kepentingan. Oleh karena itu, analisis yang terbentuk nantinya 

disadari telah dipengaruhi oleh si penulis dari berbagai faktor. Selain itu 

harus disadari pula bahwa di balik wacana itu terdapat makna dan citra yang 

diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan. 
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Analisis wacana yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebagai 

upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subjek (penulis) yang 

mengemukakan suatu pernyataan. Pemahaman mendasar analisis wacana 

adalah wacana tidak dipahami semata-mata sebagai objek studi bahasa. 

Pada akhirnya, memang analisis wacana kritis menggunakan bahasa 

bahasa dalam teks yang dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis dalam 

AWK berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. 

Bahasa yang dianalisis oleh AWK bukan menggambarkan aspek bahasa 

saja, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks dalam hal 

ini berarti bahasa yang dipakai untuk tujuan tertentu termasuk di dalamnya 

praktik kekuasaan. AWK melihat bahasa sebagai fakta penting, yaitu 

bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan-ketimpangan 

kekuasaan dalam masyarakat 

Dalam tahun 1990an, analisis wacana kritis menggabungkan analisis yang 

lebih baik yaitu analisis berbahasa secara lisan dengan minat pada 

kekuatan dan ketidaksetraaan sosial. Terlepas dari aksen yang berbeda 

satu sama lain, para analis wacana kritis menyatukan usaha mereka untuk 

mengungkapkan cara kerja bahasa dalam suatu kekuatan hubungan 

sosial dan menormalisasi efek wacana yang terjadi. 

Mereka memperlihatkan sebuah preferensi data yang kuat terkait 

dengan berbagai isu sosial seperti ketidaksetaraan gender dan rasisme. 

Contoh konkritnya adalah bagaimana pria dan wanita direpresentasikan 

dalam media dan bagaimana berbagai golongan etnik tampil dalam 
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dokumen kebijakan. Para ahli analisis wacana kritis terinspirasi oleh 

beberapa pendahulu seperti Aliran Frankfrut dan Jurgen Habermas, 

Antonio Gramsci, Michel Faucoult, Mikhail Bakhtin, Michael Halliday, Robert 

Hodge. 

Beberapa pengertian analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh 

para ahli diantaranya adalah sebagai berikut: 

• Menurut Teun A. van Dijk (1998) yang dimaksud dengan analisis 

wacana kritis adalah suatu pendekatan studi tentang teks dan 

ujaran, yang muncul dari linguistik kritis, semiotika kritis dan secara 

umum dari sosio-politik dan merupakan cara yang berbeda untuk 

menginvestigasi bahasa, wacana, dan komunikasi. 

Van Dijk membagi atas tiga struktur atau tingkatan yang tiap-tiap 

bagian saling mendukung. 

1. Struktur makro 

Ini merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang 

diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan 

dalam suatu berita. 

2. Superstruktur 

Merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan 

kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun 

kedalam berita secara utuh. 
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3. Struktur mikro 

Adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari 

suatu teks yakni kata, kalimat proposisi, anak kalimat, 

parafrasa, dan gambar. 

•  Menurut Norman Fairclough (1993) yang dimaksud dengan analisis 

wacana kritis adalah analisis wacana yang bertujuan untuk (a) 

mengeksplorasi secara sistematis hubungan antara kausalitas dan 

determinasi di antara praktek-praktek diskursif, kejadian-kejadian 

dan teks; (b) struktur sosial yang lebih luas dan struktur budaya, 

relasi, dan proses; (c) untuk menginvestigasi bagaimana praktek-

praktek, kejadian, dan teks berkembang diluar dan secara ideologis 

dibentuk oleh relasi kekuatan dan bertahan dari kekuasaan; dan (d) 

untuk mengeksplorasi bagaimana opasitas hubungan antara 

wacana dan masyarakat sendiri adalah sebuah faktor 

mengamankan kekuasaan dan hegemoni. 

Berbasis pada parsialitas kajian-kajian diskursus yang ada 

Norman Fairclough berupaya menteoretiskan konsep wacana yang 

berupaya menggabungkan beberapa tradisi yakni linguistic tradisi 

interpretatif, dan sosiologi. Dalam teorinya Fairclough menawarkan 

model diskursus yang memuat tiga dimensi, yakni teks, praktis 

diskursif, dan praktik sosial. 

Masing-masing dimensi ini memiliki wilayah dan proses masing-

masing dan ketiganya berhubungan secara dialektis. Dimensi 
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pertama adalah teks yang merupakan hasil dari proses produksi. 

Yang kedua adalah praktik diskursif yang terkait dengan interaksi 

teks dengan individu atau masyarakat dalam bentuk proses produksi 

dan interpretasi itu berlangsung. Dimensi ketiga adalah praktik sosial 

atau konteks yang mencakup praktik-praktik sosio-kultural dimana 

proses produksi dan interpretasi itu berlangsung. Ketiga dimensi ini 

kemudian dianalisis dengan tiga model analisis yang berbeda. 

Deskripsi digunakan untuk menganalisis teks. Interpretasi digunakan 

untuk menganalisis proses produksi dan interpretasi teks.  

Fairclough dalam Eriyanto (2001:286-288) membagi analisis 

wacana dalam tiga dimensi, yaitu: teks, discourse practice, dan sosio 

cultural practice  

1. Teks  

Teks digunakan sebagai bentuk representasi sesuatu yang 

mengandung ideologi tertentu sehingga teks dibongkar secara 

linguistis karena ingin melihat bagimana suatu realitas itu 

ditampilkan atau dibentuk dalam teks yang bisa jadi membawa 

ideologis tertent,bagaimana penulis mengontruksi hubungannya 

dengan pembaca (baik secara formal atau informal,tertutup atau 

terbuka),dan bagaimana suatu identitas itu hendak ditampilkan 

(identitas penulis dan pembaca),artinya dalam analisis teks ini 

meliputi representasi,relasi,dan identitas. 

 



42  

 
  

2. Discourse Practise 

Merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi 

dan konsumsiteks. Proses produksi teks lebih mengarah pada si 

pembuat teks tersebut. Proses ini melekat pada pengalaman, 

pengetahuan kebiasaan, lingkungan sosial, kondisi, keadaan, 

konteks, dan sebagainya yang dekat pada diri atau dalam si 

pembuat teks. Sementara itu, untuk konsumsi teks bergantung 

pada pengalaman, pengetahuan, konteks sosial yang berbeda 

dari seseorang dapat menerima teks yang telah dihadirkan oleh 

pembuat teks. Sementara kaitannya dalam kontribusi teks, yaitu 

sebagai modal dan usaha pembuat teks agar hasil karyanya 

dapat diterima oleh masyarakat. 

3. Sosio-Cultural Practice 

Adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks diluar teks, 

seperti konteks situasi. Konteks yang berhubungan dengan 

masyarakat, atau budaya, dan politik tertentu yang berpengaruh 

terhadap kehadiran teks. 

• Menurut Sara Mills (2007) yang merupakan salah satu penulis teori 

wacana yang banyak memusatkan perhatiannya pada wacana 

feminism yakni bagaimana Wanita ditampilkan pada teks termasuk 

pada karya sastra. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Mills juga 

disebut persfektif feminis. Titik perhatuan wacana feminis yaitu 

bagaimana teks menampilkan Wanita pemikiran Milss ini tidak 
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terlepas pada Michael Foucault, terutama berkaitan pada diskursus. 

Sebagaimana diketahui teori yang secara luas dikelompokkan 

dibawah istilah diskursus. 

• Janet M. Cramer (2009) analisis wacana kritis mengasumsikan 

bahwa berbagai struktur sosial, budaya, identitas, dan kekuasaan 

bersifat tidak tetap, dalam artian perubahan dan penggunaan bahasa 

dapat merubah apa yang telah dibentuk. Perubahan sosial inilah 

yang merupakan tujuan dari analisis wacana kritis. 

Analisis wacana kritis menitikberatkan pada studi dan analisis 

tentang bagaimana kekuatan hubungan, ketidaksetaraan gender, 

dominansi diciptakan dan diabadikan melalui wacana dalam 

berbagai konteks politis, sosial, dan historis. 

Janet M Cramer membagi wacana kritis kedalam dua aspek 

diantaranya adalah: 

1. Aspek mikro, Pada aspek mikro wacana, analisis wacana kritis 

mengasumsikan bahwa kekuatan manifestasi di dalam 

penggunaan berbagai pola kata-kata dan gambar. Setiap 

individu berpartisipasi dalam proses pembentukannya melalui 

penggunaan bahasa. Aspek mikro wacana meliputi kata-kata, 

kalimat-kalimat dan gambar-gambar. 

2. Aspek makro, Pada aspek makro struktur sosial, analisis 

wacana kritis dibentuk di dalam dan melalui cara-cara kita 
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memproduksi dan mengonsumsi wacana-wacana. Bahasa 

membentuk dunia sosial dan budaya kita. 

a. Ruth Wodak Pendekatan analisis wacana kritis yang digagas oleh 

Ruth Wodak disebut juga dengan wacana sosiolinguistik yang 

didasarkan pada tradisi sosiolinguistik Bernsteinian, aliran Frankfrut 

khususnya Jurgen Habermas.  Menurutnya, wacana sosiolinguistik 

adalah sosiolinguistik yang tidak hanya secara eksplisit 

didedikasikan untuk mempelajari teks dalam konteks, namun juga 

berbagai factor lainnya yang memiliki kepentingan yang setara. 

Wacana sosiolinguistik adalah sebuah pendekatan yang 

memiliki kapabilitas dalam mengidentifikasi dan menggambarkan 

mekanisme-mekanisme yang berkontribusi pada wacana yang 

melekat dalam konteks khusus seperti struktur dan fungsi 

media atau institusi seperti rumah sakit dan lain-lain yang tidak 

dapat menghindari dampak komunikasi 

11.  Prinsip Pada Analisis Wacana Kritis 

Terlepas dari berbagai pendekatan interdisipliner, analisis 

wacana kritis disatukan dengan beberapa prinsip-prinsip dasar 

sebagaimana yang telah diidentifikasi oleh Ruth Wodak dan Norman 

Fairclough, yaitu: 

a. Orientasi terhadap masalah-masalah sosial seperti rasisme, 

seksisme, dan perubahan sosial. 

b. Ekletisisme dalam teori dan metode. 
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c. Investasi “dari dalam” yang berarti bahwa analisis dimulai 

dengan artifak tekstualnya yang pertama daripada membuat 

data sesuai dengan teori. 

d. Pertimbangan hubungan intertekstual dan interdisipatif. 

e. Sebuah akuntansi konteks historis. 

f. Spesifikasi metode analisis yang tepat yang digunakan dalam 

penelitian tertentu (karena pendekatan ekletik). 

g. Penerapan hasil analisis-analisis sering menuju tujuan 

mengubah praktik diskursif dan sosial yang menindas 

12.  Karakteristik Analisis Wacana Kritis 

Tindakan, ada beberapa konsekuensi dalam memandang wacana. 

a. Pertama, wacana dipandang sebagai suatu yang bertujuan 

seperti untuk memengaruhi, mendebat, membujuk, 

menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Seseorang yang 

berbicara atau menulis mempunyai maksud tertentu, baik 

besar maupun kecil. 

b. Kedua, wacana dipahami sebagai suatu yang diekspresikan 

secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang diluar kendali 

atau diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu 

yang diluar kendali atau diekspresikan diluar kesadaran. 

c. Konteks, ada beberapa konteks yang penting karena 

berpengaruh terhadap produksi wacana. 

1) Pertama, partisispan wacana, yaitu latar yang 



46  

 
  

memproduksi wacana tersebut, seperti jenis kelamin, 

umur, pendididkan, kelas sosial, etnis, agama, dan 

banyak hal yang relevan dalam menggambarkan wacana. 

2) Kedua, latar sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi 

pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik adalah 

konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. 

d. Historis, salah satu aspek terpenting untuk bisa mengerti 

sebuah teks adalah menempatkan teks tersebut sesuai 

dengan posisinya di dalam sejarah. 

e. Kekuasaan, kekuasan menerapkan pengendalian terhadap 

satu orang atau kelompok mengendalikan orang atau 

kelompok lain lewat wacana. Pengendalian disini tidak harus 

selalu dalam bentuk fisik dan langsung, tetapi juga secara 

mental dan psikis. 

f. Ideologi dari kelompok dominan efektif apabila masyarakat 

memandang ideologi yang disampaikan sebagai suatu 

kebenaran dan kewajaran. Ideologi membuat anggota 

kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat 

menghubungkan masalah mereka, memberikan kontribusi 

dalam membentuk solidaritas dan kohesi dalam kelompok. 
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C. Kerangka Pikir 

Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia yang berupa karya tulisan 

atau lisan berdasarkan pemikiran, pengalaman, hingga ke perasaan dalam 

bentuk yang imajinatif, cerminan kenyataan atau data asli dalam kemasan 

estetis melalui rangkaian bahasa. Sastra terbagi atas tiga; 1) Puisi adalah 

jenis sastra yang bentuknya ditata dengan cermat sehingga mampu 

mempertajam kesadaran orang mengenai pengalaman dan 

membangkitkan tanggapan khusus melalui bunyi, irama, dan makna 

khusus. 2) Prosa merupakan bentuk dari seni sastra yang diuraikan 

dengan menggunakan bahasa yang cenderung tidak terikat oleh irama, 

diksi, rima, kemerduan bunyi. 3) Drama adalah jenis sastra dalam bentuk 

puisi ataupun prosa yang bertujuan menggambarkan kehidupan lewat 

dialog (cakapan) para tokoh. 

Prosa terbagi atas dua jenis yaitu prosa lama dan prosa baru, pada 

prosa baru terbagi atas lima yaitu cerpen, novel, roman, riwayat, novellet. 

Dari kelima bagian yang telah disebutkan, peneliti memilih novel dengan 

judul Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan dengan mengkaji mengenai 

kemandirian seorang parempuan pada tokoh utama dalam novel tersebut. 
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Bab III 

 Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian 
 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian  yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang 

sifat suatu individu, keadaan, atau gejala dari kelompok tertentu yang dapat 

diamati (Moleong, 1984). 

Penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan agar kita dapat 

memahami objek yang diteliti dengan melalui teknik-teknik penelitian 

kualitatif deskrptif, seperti teknik baca dan teknik tulis secara mendalam. 

Karena untuk memperoleh hasil dari penelitian yang mendalam tentang 

Kemandirian seorang perempuan dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku 

Perempuan Karya Ihsan Abdul Quddus menjadi lebih baik jika dilakukan 

dengan cara teknik baca dan juga teknik tulis untuk dapat dianalisis. 

B. Objek Penelitian 

 
Objek Penelitian ini adalah makna kemandirian perempuan yang 

terdapat novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul 

Quddus, tinjauan kritik sastra mengenai feminisme. Data penelitian sastra 

adalah bahan jadi penelitian yang terdapat dalam karya sastra yang akan 

diteliti (Sangidu, 2004). Wujud data dalam penelitian berupa dialog, 

paragraf, dan narasi yang terdapat dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku 

Perempuan karya Ihsan Abdul Quddus. 
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C. Definisi Istilah 
 

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian 

terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini menjadi jelas. 

1. Kemandirian adalah kepercayaan terhadap kemampuan diri 

dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. 

2. Kemandirian intelektual adalah Kemampuan untuk mengatasi 

berbagai masalah yang di hadapi 

3. Kemandirian Soaial adalah merupakan kemampuan untuk 

mengadakaninteraksi dengan orang lain dan tidak beragantung 

pada orang lain. 

D. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian dalam penelitian ini berupa data yang tertulis 

berupa teks novel yang berhubungan dengan nilai sosial yang terdapat 

pada novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Quddus. 

Sumber data pengkajian adalah novel Aku Lupa Bahwa Aku 

Perempuan karya Ihsan Abdul Quddus yang diterbitkan oleh penerbit 

Pustaka Alfabet cetakan pertama tahun 2012 dan terdiri dari 219 halaman. 

E. Teknik Pengumpulan Data 
 

1. Teknik baca 
 

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber 

data primer berupa satuan linguistik pada novel Aku Lupa Bahwa Aku 

Perempuan yang mendiskripsikan kemandirian tentang tokoh. 
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2. Teknik catat 
 

Teknik catat adalah mencatat beberapa data dari sumber data 

yang relevan dengan penelitian ini dari pengguna bahasa secara 

tertulis. Teknik catat yaitu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mencatat data-data yang terdapat hubungan antara masalah peneliti, 

kemudian diseleksi, diatur, dan diklasifikasi. 

F. Teknik Analisis Data 
 

Data yang ditemukan pada saat pengumpulan data, 

selanjutnya dianalisis menggunakan teori strukturalisme yang 

dipopulerkan oleh Semi yang terbagi atas dua bagian yaitu penokohan 

dan tokoh yang terdapat dalam novel tersebut. Adapun Langkah-

langkah yang diambil oleh penulis untuk menganalisis data penelitian 

yaitu sebagai berikut. 

1. Identifikasi data, yaitu dengan mengidentifikasi hasil data yang 

terkumpil pada saat penelitian dalam novel tersebut agar 

memudahkan dalam proses meneliti. 

2. Klasifikasi data dalam data yang telah diidentifikasi kemudian 

diklasifikasikan mengenai kemandirian dalam novel Aku Lupa 

bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul Quddus 

3. Menganalisis kumpulan data yang telah diklasifikasi diperoleh 

berupa kata, ungkapan, frase, kalimat dalam novel yang 

diklarifikasikan sesuai dengan analisis yang dikaji yaitu 

tindakan pada tokoh mengenai kemandirian dalam novel. 
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4. Mendeskripsikan isi dari novel tersebut dengan memahami 

bagian-bagian yang termasuk dalam tujuan penelitian tokoh 

dan penokohan dalam novel tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan dideskripsikan mengenai hasil penelitian, 

tentang Kemandirian perempuan dalam Novel Aku Lupa Bahwa Aku 

Perempuan karya Ihsan Abdul Quddus yang di dalamnya terdapat tokoh 

dan penokohan yang berbeda-beda.  

Kemandirian perempuan dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku 

Perempuan karya Ihsan Abdul Quddus adalah erat kaitannya dengan tokoh 

feminisme dan kontrafeminisme dipelopori oleh Simone de Beauvoir. 

Pemikirannya dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme. Tokoh 

profenimisme adalah tokoh yang memperjuangkan emansipasi perempuan, 

(Sugihastuti, 2010). Di dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku perempuan Karya 

Ihsan Abdul Quddus, tokoh profenimisme di antaranya Suad, Ayah, dan ibu. 

Sebagai tokoh profeminisme terutama Suad yang mendominasi 

pembicaraan tentang ketidakadilan gender. Idenya tentang emansipasi 

perempuan dan feminisme juga paling kompleks bila dibandingkan dengan 

tokoh-tokoh lainnya. Ide emansipasinya muncul sebagai protesnya 

terhadap ketidakadilan gender yang telah mandarah daging. Ia tidak berniat 

untuk mengubah semua sistem hubungan antara laki-laki dengan 

perempuan. Ia menginginkan pembenahan hubungan yang saling 

menghargai antara keduanya. Hubungan saling menghargai dapat dilihat 

dalam keluarga antara ibu dan anak. 
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1. Kemandian adalah merupakan salah satu tujuan yang hendak di 

capai dalam proses kehidupan. Meski manusia terlahir 

membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring 

dengan berjalannya waktu dan tugas perkembangannya. 

2. Kemandirian intelektual adalah merupakan kemandirian dalam 

mencapai tujuan, dengan mengkoordinir aktivitas dan 

perilakunya mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan 

mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. 

3. Kemandirian sosial adalah kemandirian yang mampu untuk 

mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung 

pada orang lain. 

Berikut kutipan novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan 

Abdul Quddus 2012. 

a. Kemandirian Intelektual 

“Padahal aku begitu yakin, akulah perempuan sukses yang berhasil 
mewujudkan setiap cita-cita dan kehendak diri hingga aku mampu 
menjadikan diriku seperti sekarang ini” (2012:1) 
 
Kutipan tersebut menggambarkan bahwa Suad dengan segala 

kemampuannya bisa meraih kesuksesan dan dapat mewujudkan apa yang 

dicita-citakan. 

Kutipan di atas adalah kemandirian intelektual pengarang ingin 

menyampaikan bahwa jika ingin meraih kesuksesan maka perbanyaklah 

belajar dan menggali ilmu agar kelak dapat tercapai segala yang dicita-

citakan. 
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 “Mungkin prestasi adalah dorongan dari dalam diriku yang tidak 
kusadari. Dorongan diri yang kumiliki sejak kutemukan 
kebimbangan-kebimbingan dalam keluargaku. (2012:5) 
 
Kutipan tersebut di atas menjelaskan bahwa Suad percaya akan 

kemampuan prestasi yang dimilikinya. 

Kutipan di atas adalah kemandirian intelektual, pengarang ingin 

menyampaikan bahwa prestasi yang dimiliki seseorang sangat penting 

karena dapat membuat seseorang itu menjadi hebat dan pandai. 

“Sejak masuk sekolah, aku selalu menempati ranking pertama dalam 
setiap ujian. Ini tidak menunjukkan bahwa aku mengkhususkan diri 
dalam pelajaran sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan 
anak-anak pandai di sekolah. Aku menolak asumsi bahwa anak yang 
berprestasi di ujian akademis tidak bisa berprestasi dalam ujian 
kehidupan. Quddus (2012:7) 
 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa tokoh Suad selalu memang 

memiliki kecerdasan yang luar biasa sejak kecil dan selalu mendapat 

rangking pertama dalam ujian akademis, prestasinya bukan hanya dalam 

bidang akademik tetapi dia mampu menunjukkan bahwa dirinya berprestasi 

di bidang yang lain. Suad juga sangat memperhatikan pola interaksi dengan 

yang lain. Dengan guru-guru dan kepala sekolah, ia juga sangat 

bersahabat. 

Kutipan di atas adalah kemandiran intelektual pengarang ingin 

menyampaikan bahwa berprestasi dan cerdas dalam bidang akademik 

sangat perlu apalagi jika seiring dengan kepandaian dalam mengurus 

rumah tangga.  

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Suad bukan hanya mampu 

dalam prestasi sekolah tetapi juga pada semua bidang yang menunjukkan 
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kualitas dirinya. 

Kutipan di atas adalah kemandirian intelektual pengarang ingin 

menyampaikan bahwa seorang yang pandai dalam segala bidang dan 

mampu menunjukkan kehebatannya pada semua orang tentang kualitas 

dirinya sebagai pelajar pada saat itu. 

 

“Bagiku pengabdian harus dalam konteks yang luas, konteks 
masyarakat secara umum. Aku harus menjadi pribadi yang 
memimpin agar pengabdianku bukan berdasar ketaatan kepada 
pemerintah, melainkan atas sikap memerintah yang argumentatif.” 
Quddus (2012:5) 

 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Suad mengabdi dan 

membuktikan dirinya mampu memimpin dengan kemampuan yang dia 

miliki. 

Kutipan di atas adalah kemandirian intelektual, pengarang ingin 

menyampaikan bahwa menjadi seorang pemimpin dengan segala 

kemampuan yang kita miliki tidaklah semudah membalikkan telapak 

tangan. 

“Aku memilih jalan hidupku ini sejak dini usiaku. Mungkin 
sesungguhnya pilihan ini bukanlah keinginanku, bukan hasil studyku 
dan bukan pula hasil eksperimentasi dalam hidupku. Pilihan ini 
berseberangan dengan tabiatku dan berlawanan dengan 
kepribadian yang kubawa sejak lahir. Pilihan ini adalah prestasi yang 
bukan pembawaanku atau setidaknya bukan pilihan setiap 
perempuan mana pun.” (Quddus 2012:4) 

 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa seorang perempuan juga 

mampu menjadi pemimpin. 

Kutipan di atas adalah kemandirian intelektual, pengarang ingin 
menyampaikan bahwa tokoh Suad adalah orang gigih dan kuat untuk 
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memperlihatkan pada dunia bahwa dirinya seorang yang mampu 
dan bisa dalam segala hal utamanya menjadi seorang pemimpin 
yang berwibawa 
.” Aku tidak menginginkan kepemimpinan gerakan nasionalisme 
sekolah-sekolah perempuan didominasi oleh sekolah lain. Kini giliran 
sekolah yang harus memimpin.” (Quddus 2012:9) 

 
 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa Suad sangat menginginkan 

dirinya menjadi pemimpin yang disukai dalam berbagai kalangan. 

Kutipan di atas adalah kemandirian intelektual bahwa pengarang 

ingin menyampaikan bahwa Suad adalah seorang pemimpin yang tak 

terkalahkan dan disukai oleh banyak orang  dan menjadi kebanggaan pada 

sekolah yang di pimpinnya. 

“Akupun mengenalkan diri sebagai pimpinan Gerakan Nasionalisme 
di sekolah. Kini perbedaan antara aku dan tokoh nasional hanya 
satu; dia lebih tua. Itulah awal aku berkenalan dengan forum politik” 
(Quddus 2012:10) 
 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Suad mampu mengambil alih 

kepemimpinan gerakan nasionalisme dan saat itu pengalaman Suad dalam 

mencapai sebagai gerakan nasional dan pada saat itu juga Suad 

memperkenalkan dirinya pada forum politik. 

Melalui kutipan diatas pengarang menyampaikan pesan bahwa 

Suad adalah seorang pemimpin gerakan nasionalisme yang sangat 

berpengalaman dan ingin mencapai semua yang sudah menjadi cita-

citanya sampai pada suatu saat dia memperkenalkan dirinya pada forum 

politik sebagai pemimpin yang hebat dan termuda diantara tokoh 

nasionalisme pada saat itu. 
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“Di luar kegiatan kampus, aku mulai membangun relasi dengan 
beberapa tokoh penting dalam dunia politik. Keterlibatanku dalam 
kegiatan belajar mengajar di kampus sebagai asisten dosen dan 
aktivitasku di pergerakan perempuan telah membuka jalan bagiku 
untuk diterima.” (Quddus 2012:51) 

 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa tokoh Suad bekerjasama 

dengan lembaga luar dari pergerakannya. 

Melalaui kutipan diatas pengarang ingin menyampaikan pesan 

bahwa selain aktivitasnya di kampus sebagai asisten dosen Suad juga aktif 

pada gerakan politik dan membangun relasi dengan beberapa tokoh politik 

hingga aktif pada pergerakan perempuan yang pada akhirnya ingin agar 

perempuan sejajar dengan laki-laki pada saat itu. 

“Sebenarnya aku yang menginginkan anakku lahir laki-laki. Bukan 
bearti aku memposisikan laki-laki lebih tinggi dari wanita atau 
membedakan tanggung jawab antara keduanya terhadap kehidupan 
secara menyeluruh.” Quddus (2012;77) 
 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa Suad sangat berambisi untuk 

mendapatkan kesetaraan sama dengan laki-laki dan menganggap dirinya 

mampu mengerjakan apa yang laki-laki biasa kerjakan. 

Melalui kutipan diatas pengarang menyampaikan pesan bahwa dia 

menginginkan seorang anak laki-laki yang dapat brtanggung jawab dan 

kelak akan menjadi seorang pemimpin yang hebat dan kuat baik dalam 

kehidupan secara menyeluruh. 

“Ini adalah aibku yang terbongkar di mata teman-temanku yang 
mengaku sebangai sosok pemimpin wanita dan aktivis gerakan 
nasional yang kaya ide dan pemikiran di mata mahasiswa dan 
teman-temanku. Di rumah, ternyata tidak mampu menciptakan 
keharmonisan dengan suamiku. (Quddus 2012:85) 
 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa Suad memang wanita hebat dan 
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cerdas namun, dengan kecerdasannya dia lalai dari tanggung jawabnya. 

Melalui kutipan diatas pengarang menyampikan pesan bahwa Suad 

adalah perempuan yang hebat dan cerdas dan sosok pemimpin wanita 

yang hebat dan kaya akan ide-ide cemerlang juga sebagai dosen yang 

handal dimata mahasiswa dan teman-teman nya, namun dengan 

kecerdasannya dia pun lalai dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

sseorang istri dan ibu dari anaknya. 

“Selain iitu, keberadaan sebagai seorang perempuan 
menyelamatkan aku dari berbagai hal yang menimpa rekan-rekan 
pria. Proses pemecatan dan hukuman penjara bagi perempuan tidak 
seperti yang terjadi pada laki-laki. Tapi aku sebelum revolusi 
bukanlah aku pasca-revolusi. Sebelum revolusi aku adalah seorang 
aktivis kampus, berpidah ke aksi yang lain,dari satu seminar ke 
seminar yang lain.Mungkin karena pada waktu itu seorang aktivis 
dianggap pahlawan.”( Quddus 2012:168) 
 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa Suad sangat percaya diri bahwa 

dia mampu menyelamatkan orang lain. 

Melalui kutipan diatas pengarang ingin menyampikan pesan bahwa 
keberadaannya sebagai seorang perempuan membuat Suad 
terbebas dari hal-hal yang akan membuat dirinya mendapat 
hukuman seperti halnya yang menimpa pada rekan-rekan prianya, 
sehingga mearasa mampu dan percaya diri untuk menyelamatkan 
orang lain.” “Di mata mereka, karier dan ambisiku telah 
kudedikasikan bagi negara, sedang kehidupan pribadiku 
kupersembahkan hanya untuk Faizah, anakku(.Quddus 2012:119) 

 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa Suad benar-benar wanita hebat 

yang kuat dan tangguh, serta berambisi isu yang masih bersamanya tak 

membuatnya patah semangat. 

Melalui kutipan diatas pengarang ingin menyampaikan pesan bahwa 

Suad adalah seorang yang pandai dan hebat dengan segala ambisinya 
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ingin meraih semua impiannya dan menjadikan dirinya sebagai seorang 

yang dikenal di semua kalangan dan kasih sayang nya tetuju pada anak 

semata wayangnya. 

“Dia berkata dalam tawa yang hanya sekali, ”Setahuku kamu adalah 
pendukung kesetaraan gender, bukan pendukung Portugal. Kamu 
juga bukan sekadar perempuan. Kamu seorang pejabat. Kalau aku 
berjalan di belakangmu, berarti kamu memposisikan diriku sebagai 
sekretaris pejabat atau pengawal, bukan sebagai suami.” (Quddus 
2012;195) 
 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa Suad senang akan pujian kalau 

dirinya seorang yang hebat yang mampu menjadikan perempuan di 

zamannya sejajar dengan seorang laki-laki dan dengan segala prestasi 

yang dimilikinya yang mampu membuat orang terkesima dengan 

kehebatannya yang membuat suaminya merasa tersisih akan 

kepandaiannya. 

Melalui kutipan diatas pengarang ingin menyampaikan pesan bahwa 

walaupun diri kita menjadi hebat dan pandai tetapi janganlah menganggap 

suami sebagai orang kedua didalam rumah tangga 

“Akulah yang berjuang sendirian melawan kegagalan. Aku berjuang 
menjaga nama baikku sebagai salah satu pengemuka dalam 
gerakan perempuan. sAku tidak ingin hal ini terjadi; doctor Suad 
gagal untuk kedua kalinya.”( Quddus 2012:200) 

 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa Suad dalam pekerjaan adalah 

orang hebat, namun dalam keharmonisan rumah tangga Suad gagal. 

Kutipan diatas pengarang menyampaikan pesan bahwa janganlah 

menganggap diri kita sebagai orang yang sempurna yang memerlukan 

bantuan orang lain. Karena tanpa bantuan orang lain kita tidak ada artinya. 
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b. Kemandirian Sosial 

“Kelompok-kelompok sosial yang bertebaran di Mesir selalu 
mengadakan perkumpulan rutin yang dijadikan ajang bertemu 
para pengelola dan tokoh-tokoh di balik kelompok itu”( Quddus 
2012:61) 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Suad pandai bersosialisasi 

dengan para anggotanya karena Suad selalu menjaga nama baiknya. 

Melalui kutipan diatas pengarang menyampaikan pesan bahwa 

berorganisasi juga perlu dalam kehidupan kita akan tetapi jangan sampai 

pekerjaan rumah tangga terbengkalai. 

“Aku ingin menghadiri perkumpulan-perkumpulan politik tanpa 
membedakan aliran dan keberpihakan masing-masing 
kelompok. Aku berusaha menjaga hubungan baik dengan 
semua pihak. Dengan demikian aku mampu mengukir nama 
terhormat di setiap kelompok, meski kehormatan ini tidak serta 
merta menyelematkanku dari tuduhan-tuduhan sebagai bunglon 
politik.” (Quddus 2012:98) 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Suad sudah bergabung dengan 

anggota parlemen, Suad sangat rajin menghadiri rapat atau perkumpulan. 

Suad harus terlibat dalam kegiatan yang di buat oleh suatu organisasi. 

Melalui kutipan diatas pengarang ingin menyampaikan pesan bahwa 

menjadi seorang yang pandai dan hebat adalah sesuatu yang sangat di 

ingin bagi semua orang, namun jangan karena kepandaian yang kita miliki 

menjadikan seseorang menjadi angkuh dan sombong selalu merasa diri 

lebih hebat. 

“Untuk pertama kalinya aku menghadiri sebuah organisasi 
politik dalam deret para pimpinan yang terhormat. Sejak saat 
itu aku terbiasa dengan berbagai pertemuan yang membahas 
tentang mimpi-mimpi nasional dan penentuan Langkah-
langkah politis untuk mewujudkan cita-cita besar. Setiap 
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perkumpulan, meski hanya oleh empat orang, membahas 
tentang gerakan politik. Dalam setiap perkumpulan, mereka 
selalu mengikutsertakan gelar akademisku setiap kali mereka 
menyebaut namaku.” Quddus (2012:111) 
 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Suad mampu menguasai politik 

dan bergabung dengan para tamu kehormatan yang membahas tentang 

politik dan bergabung dengan para tamu kehormatan. 

Melalui kutipan diatas pengarang menyampaikan pesan bahwa 

walaupun memiliki segudang ilmu dan gelar yang melekat pada pada diri 

kita namun, jangan dengan segala yang dimiliki menjadikan kita merasa 

hebat dan berbangga hingga kita menjadi seorang yang angkuh pada 

semua orang. 

“Sejak hari itu, kiprahku di politik semakin tidak bisa lepas dari 
fenomena Adil. Dialah yang menebar jerat keterkaitan ku 
kepadanya. Dengan rutin ia mengundangku terlibat dalam 
setiap seminar politik yang diikutinya.Dia juga memprovokasi 
beberapa gerakan politik untuk melibatkanku  dalam 
menyampaikan beberapa materi.Dia juga berusaha 
memunculkan namaku pada organisasi-organisasi baru yang 
banyak bermunculan.(Quddus 2012:118) 
 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Suad memiliki hubungan 

derajatnya dengan orang-orang penting di parlemen, sehingga membantu 

Suad.  

Melalui kutipan diatas pengarang menyampaikan pesan bahwa 

sebagai perempuan yang aktif dalam setiap organisasi ingatlah bahwa 

jangan berbangga diri hingga melupakan seseorang atau teman ketika kita 

berbaur dengan orang-orang penting dan terhormat. 
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Berikut pemaparan data kemandirian intelektual dan kemandirian 

sosial dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan Karya Ihsan Abdul 

Quddus. 

Tabel 4.1 

Rekapitulasi bentuk Kemandirian Intelektual dan Kemandirian Sosial 

No 
Bentuk 

Kemandirian 

Kutipan dalam Novel Aku Lupa 

Bahwa Aku Perempuan 
Hal 

1 Intelektual 

“Padahal aku begitu yakin, akulah 
perempuan sukses yang berhasil 
mewujudkan setiap cita-cita dan 
kehendak diri hingga aku mampu 
menjadikan diriku seperti sekarang 
ini”   

1 

2 sda 

“Mungkin prestasi adalah dorongan 
dari dalam diriku yang tidak 
kusadari. Dorongan diri yang 
kumiliki sejak kutemukan 
kebimbangan-kebimbingan dalam 
keluargaku. 

5 

3 

 
 

 
 

Intektual 

 

“Sejak masuk sekolah, aku selalu 
menempati ranking pertama dalam 
setiap ujian. Ini tidak menunjukkan 
bahwa aku mengkhususkan diri 
dalam pelajaran sebagaimana 
yang dilakukan oleh kebanyakan 
anak-anak pandai di sekolah. Aku 
menolak asumsi bahwa anak yang 
berprestasi di ujian akademis tidak 
bisa berprestasi dalam ujian 
kehidupan 

7 

4 Intelektual 

“Prestasi ini bukanlah segala-
galanya dalam hari-hariku ketika 
masih duduk di bangku di SMA. 
Banyak yang harus dicatat sebagai 
prestasi sebelum aku 
menyelesaikan masa studi di SMA. 
Aku selalu berusaha mengukuhkan 
eksistensiku dalam bidang-bidang 
keterlibatanku, karena semua 

8 
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bidang kuanggap wahana 
menunjukkan diri.” 

5 

 
 

Intelektual 

“Aku memilih jalan hidupku ini sejak 
dini usiaku. Mungkin 
sesungguhnya pilihan ini bukanlah 
keinginanku, bukan hasil studyku 
dan bukan pula hasil 
eksperimentasi dalam hidupku. 
Pilihan ini berseberangan dengan 
tabiatku dan berlawanan dengan 
kepribadian yang kubawa sejak 
lahir. Pilihan ini adalah prestasi 
yang bukan pembawaanku atau 
setidaknya bukan pilihan setiap 
perempuan manapun.” 

4 

6 Intelektual 

“Bagiku pengabdian harus dalam 
konteks yang luas, konteks 
masyarakat secara umum. Aku 
harus menjadi pribadi yang 
memimpin agar pengabdianku 
bukan berdasar ketaatan kepada 
pemerintah, melainkan atas sikap 
memerintah yang argumentatif” 
 

5 

7 Intelektual 

“Aku tidak menginginkan 
kepemimpinan gerakan 
nasionalisme sekolah-sekolah 
perempuan didominasi oleh 
sekolah lain. Kini giliran sekolah 
yang harus memimpin.” 

9 

8 Intelektual 

“Akupun mengenalkan diri sebagai 
pimpinan gerakan nasionalisme di 
sekolah. Kini perbedaan antara aku 
dan tokoh nasional hanya satu; dia 
lebih tua. Itulah awal aku 
berkenalan dengan forum politik” 

10 

9 Intelektual 

“Di luar kegiatan kampus, aku 
mulai membangun relasi dengan 
beberapa tokoh penting dalam 
dunia politik. Keterlibatanku dalam 
kegiatan belajar mengajar di 
kampus sebagai asisten dosen dan 
aktivitasku di pergerakan 
perempuan telah membuka jalan 
bagiku untuk diterima.” 

51 
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10 Intelektual 

“Sebenarnya aku yang 
menginginkan anakku lahir laki-
laki. Bukan berarti aku 
memposisikan laki-laki lebih tinggi 
dari wanita atau membedakan 
tanggung jawab antara keduanya 
terhadap kehidupan secara 
menyeluruh” 

77 

11 Intelektual 

“Ini adalah aibku yang terbongkar 
di mata teman-temanku semua. 
Aku yang mengaku sebagai sosok 
pemimpin wanita dan aktivis 
Gerakan Nasional yang kaya ide 
dan pemikiran di mata mahasiswa 
dan teman-temanku. Di rumah, 
ternyata tidak mampu menciptakan 
keharmonisan dengan suamiku. 
Aku ternyata gagal menjadikan 
prestasi itu sebagai tangga 
keberhasilan dalam membina 
rumah tangga. 

85 

12 Intelektual 

“Selain itu, keberadaanku sebagai 
seorang perempuan 
menyelamatkanku dari berbagai 
hal yang menimpa rekan-rekan 
pria. Proses pemecatan dan 
hukuman penjara bagi perempuan 
tidak sebagaimana terjadi pada 
laki-laki. Tapi aku sebelum revolusi 
bukanlah aku pasca-revolusi. 
Sebelum revolusi aku adalah 
seorang aktivis kampus, berpindah 
ke aksi yang lain, dari satu seminar 
ke seminar yang lain. Mungkin 
karena pada waktu itu seorang 
aktivis dianggap pahlawan.” 

168 

13 Intelektual 

“Di mata mereka, karier dan 
ambisiku telah kudedikasikan bagi 
negara, sedang kehidupan 
pribadiku kupersembahkan hanya 
untuk Faizah, anakku. 

119 

14 Intelektual 

“Dia berkata dalam tawa yang 
hanya sekali, ”Setahuku kamu 
adalah pendukung kesetaraan 
gender, bukan pendukung 
Portugal. Kamu juga bukan 

195 
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sekadar perempuan. Kamu 
seorang pejabat. Kalau aku 
berjalan di belakangmu, berarti 
kamu memposisikan diriku sebagai 
sekretaris pejabat atau pengawal, 
bukan sebagai suami.” 
 

15 Intelektual 

“Akulah yang berjuang sendirian 
melawan kegagalan. Aku berjuang 
menjaga nama baikku sebagai 
salah satu pengemuka dalam 
gerakan perempuan. Aku tidak 
ingin hal ini terjadi; doctor Suad 
gagal untuk kedua kalinya.” 

200 

16 Sosial 

“Kelompok-kelompok sosial yang 
bertebaran di Mesir selalu 
mengadakan perkumpulan rutin 
yang dijadikan ajang bertemu para 
pengelola dan tokoh-tokoh di balik 
kelompok itu.” 

61 

17 Sosial 

“Aku ingin menghadiri 
perkumpulan-perkumpulan politik 
tanpa membedakan aliran dan 
keberpihakan masing-masing 
kelompok. Aku berusaha menjaga 
hubungan baik dengan semua 
pihak. Dengan demikian, aku 
mampu mengukir nama terhormat 
di setiap kelompok, meski 
kehormatan ini tidak serta merta 
menyelematkanku dari tuduhan-
tuduhan sebagai bunglon politik.”  

98 

18 Sosial 

“Untuk pertama kalinya aku 
menghadiri sebuah organisasi 
politik dalam deret para pimpinan 
yang terhormat. Sejak saat itu aku 
terbiasa dengan berbagai 
pertemuan yang membahas 
tentang mimpi-mimpi nasional dan 
penentuan langkah-langkah politis 
untuk mewujudkan cita-cita besar. 
Setiap perkumpulan, meski hanya 
oleh empat orang, membahas 
tentang gerakan politik. Dalam 
setiap perkumpulan, mereka selalu 

111 
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mengikutsertakan gelar 
akademisku setiap kali mereka 
menyebut namaku.” 

19 Sosial 

“Sejak hari itu, kiprah politikku 
semakin tidak bisa lepas dari 
fenomena adil. Dialah yang 
menebarkan jerat keterkaitanku 
kepadanya. Dengan rutin ia 
mengundangku terlibat dalam setiap 
seminar politik yang diikutinya. Dia 
juga memprovokasi beberapa 
gerakan politik untuk melibatkan aku 
dalam menyampaikan beberapa 
materi. Dia juga berusaha 
memunculkan namaku pada 
organisasi-organisasi baru yang 
banyak bermunculan. 

 

 

 

 

118 

20 Sosial 
“Aku mempersilakannya datang 
dalam tawa yang 
renyah,”silakan,silakan datang 
kapan pun kamu mau” 

119 

21 Sosial 

“Maksud kedatangan Adil benar-
benar memerlukan pertemuan 
special ini, yaitu tentang 
pembentukan Asosiasi Wanita 
Karier.”  

120 

22 Sosial “Akulah yang disebut sebagai 
pencetus ide dan pelopornya”, 

120 

23 Sosial 
“Adil Percaya bahwa aku mampu 
memegang pucuk pimpinan untuk 
gerakan semacam ini”. 

120 

24 Sosial 
“Suatu hari aku dikejutkan oleh 
undangan organisasi ini yang secara 
khusus memintaku untuk 
bergabung” 

127 

25 Sosial 

“Tidak seorang pun dari rekan dan 
relasi politikku yang tahu 
keberadaanku sehingga mereka 
tidak mungkin mengganggu 
keberadaanku sehingga mereka 
tidak mungkin menggangguku 
dengan berita-berita politik.” 

139 
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B. Pembahasan 

Dari analisis dan pengkajian novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan 

karya Ihsan Abdul Quddus di temukan beberapa gambararan terkait 

kemandirian perempuan yakni tokoh Suad bahwa: 

  Subordinasi pandangan gender ternyata bisa menimbulkan                                  

anggapan bahwa perempuan itu emosional sehingga tidak bisa tampil 

memimpin dan berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan 

pada posisi yang tidak penting. Novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan ini 

adalah salah satu novel karya Ihsan Abdul Quddus yang menceritakan 

seorang perempuan yang mempertahankan ambisinya yang mengatakan 

bahwa dia mampu memimpin sebuah parlemen. Subordinasi Suad dalam 

berambisi bahwa Suad tidak menemukan bahwa keberadaannya sebagai 

wanita telah memberikan batasan. Ini bukan berarti bahwa aku menolak 

untuk cantik dan pintar sebagaimana umumnya wanita. Aku hanya menolak 

stigma tentang kecantikan dan kepintaran wanita hanya di peruntukkan 

pada sisi ini dan terlarang pada sisi itu. Buktinya aku juga tidak menolak 

untuk menikah dan menjadi seorang ibu, tetapi bagiku perempuan tidak 

bisa di penjarakan dalam jeruji pernikahan dan di batasi perannya hanya 

menjadi seorang ibu. Perempuan bukan pembantu bagi suaminya, bukan 

pula pesuruh bagi anak-anaknya. Seorang pemimpin wanita telah menikah 

kebahagiaan pemimpin wanita yang telah menikah lebih karena dia melihat 

banyaknya jumlah relasi yang datang dan kerumunan para tokoh penting di 

acara ssyang diadakannya. Kebahagiaan itu terasa di bandingkan 
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kebahagiaan perkawinan itu sendiri. Aku bisa memastikan bahwa 

kebahagiaan ku besar di bandingkan kebahagiaan suamiku. Kau menjadi 

pusat perhatian seakan ialah malaikat yang mengejewantah. 

Hilang di mataku prosesi sebuah pernikahan dan hilang eksistensiku 

sebagai pasangan pengantin. Aku menjelma sebagai orang penting di 

tempat ini. 

 Aku adalah pemimpin wanita, ayah tidak mungkin bisa 

mengumpulkan tamu undangan semeriah ini. Tidak juga dengan 

kakakku,bahkan suamiku tidak mungkin bisa melakukannya. Dan aku yang 

melakukan semuanya. 

 Secara umum penandaan terhadap suatu kelompok tertentu sering 

di istilahkan stereotipe. Stereotipe ini kadang merugikan dan bisa 

menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis treotipe adalah bersumber dari 

pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis keadilan 

terhadap jenis kelamin tertentu dan umumnya perempuan yang bersumber 

dalam penandaan yang di letakkan pada mereka.  

Keikutsertaannya pada parlemen dan berbagai organisasi pergerakan 

perempuan hingga menempatkan dirinya pada lingkar para penguasa. 

Tidak hanya itu, dia juga meraih gelar doctor dan menjadi dosen yang 

disegani di universitas. Latar belakang keadaan Mesir kala itu yang, masih 

konservatif menjadikannya fenomena baru dalam isu kesadaran akan 

kesetaraan gender. Akan tetapi, perempuan tetaplah perempuan yang 

memiliki kodrat dan keinginan untuk di manjakan dan di sayangi. 
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Mengalami gagal pada pernikahan pertamanya di karenakan egonya akan 

kesenangan, kebahagiaan, dan keinginan akan di sanjung karena pidato 

dan pendapatnya yang memukau banyak mahasiswa atau rakyat. 

Sayangnya, perbedaan pendapat, pandangan hidup, dan pola piker yang 

ternyata begitu sulit untuk di persatukan. Akhirnya perceraian keduanya 

menjadikan dirinya sadar akan dirinya yang sendiri dan kesepian sampai 

akhirnya pada usia 50 tahun doktor Suad memutuskan untuk menikmati 

hidupnya seperti dulu yang sibuk dengan segala aktivitasnya. 

Lain halnya dengan novel yang berjudul Khotbah Di Atas Bukit karya 

Kuntowidjoyo yang mengisahkan tentang Barman yang sudah sangat tua, 

dia menghabiskan masa tuanya di sebuah perbukitan yang tenang 

Bersama Popi wanita cantik yang telah disiapkan oleh anaknya, Bobi. Bobi 

tahu tahu betul Popi adalah perempuan yang tepat untuk menemani 

papinya yang sudah tua itu dalam menghabiskan masa pensiun sampai 

akhir hidup papinya. 

Popi adalah mantan wanita penghibur yang masih muda dan 

memiliki paras wajah yang cantik. Wanita ini berkeinginan untuk lepas dari 

dunia yang selama ini menjeratnya ke dalam dosa. Oleh karena itu, ia 

memutuskan untuk bersedia menjadi pendamping Barman. Meski jarak 

usia yang begitu jauh berbeda antara keduanya. Namun, kehidupan mereka 

berdua sangat Bahagia pada awal rumah tangganya, karena Popi selalu 

perhatian dan setia mendampingi Barman. 
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 Perjalanan ke bukit itu jadi semacam mimpi indah untuk Barman tua. 

Popi dengan telaten dan penuh kesabaran merawatnya dan melayani 

semua kebutuhannya. Barman sebenarnya sudah lama di rekomendasikan 

oleh dokter pribadinya untuk tinggal di tempat yang hening dan nyaman. 

Barman ingin menikmati kehidupan yang tenang, jauh dari hiruk pikuk 

kehidupan di kota besar. 

 Barman tua ingin memulai sesuatu yang baru seperti dia di lahirkan 

tak membawa apa-apa, juga pikirannya. Dia ingin sesuatu yang murni, 

Barman berharap kehidupan yang murni di bukit ini. Tetapi ada sesuatu 

yang menurut Barman ada satu yang kurang dari Popi. Barman tidak tahu 

kapan perempuan cantik itu bangun. Baru setelah siap setelah semuanya 

siap untuknya termasuk sudah mandi, barulah Barman mengetahui bahwa 

wanita cantiknya itu telah bangun. Suatu hari saat Barman tua berjalan di 

atas bukit, ia ditemui oleh seorang lelaki sepantaran dengannya, yang 

kemudian menjadi sahabat baiknya di bukit itu. Lelaki tua itu mengaku 

sebagai penjaga bukit ini. Anehnya tiba-tiba lelaki tua itu menghilang 

seketika. Sadar telah meninggalkan rumah cukup lama, Barman pun pulang 

segera menemui Popi. 

 Karena penasaran, keesokan harinya Barman mencari sendiri 

kemana lelaki misterius itu menghilang. Secara tidak sengaja Barman 

menemukan rumah beratapkan merah dan tembok berwarna putih, rumah 

cahaya piker Barman. Karena merasa Lelah Barman tua pun memasuki 

rumah cahaya itu, rumah itu berantakan sekali, berbeda sekali dengan 
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rumah yang di tempati Bersama Popi cantik. Barman memiliki firasat bahwa 

rumah ini adalah rumah milik lelaki tua misterius yang menemuinya di bukit 

kemarin. Benar saja ternyata rumah itu adalah rumah orang yang di cari 

Barman. Lelaki tua misterius itu menyambut Barman dengan baik. 

Disediakannya makanan serta minuman. Setelah itu mereka pun 

berkenalan dan berbagi cerita. Barman terpukau mendengar cerita lelaki 

itu. Dari pertemuan itu diketahui nama lelaki tua itu adalah Humam. 

Pada suatu hari Barman mengajak Popi berjalan-jalan ke pasar. Tak 

terduga Barman tua menghilang,akhirnya Popi pulang sendiri. 

 Barman tua menelfon anaknya Bobi untuk meminta di kirimkan kuda. 

Bobi pun setuju dan mengirimkan kuda dan kandangnya dan orang yang 

mengerjakan kendang itu. Pada suatu pagi Barman sedang sibuk di 

kendang kuda, Barman membuka dan menuntun kudanya keluar.  

Setelah kepergian Humam sahabatnya Barman menjadi kehilangan arah, 

dia sering menebak-nebak tentang apa yang dialami oleh Humam. 

Bratrman pun meneruskan ajaran Humam dan mendapatkan banyak 

pengikut yang menganggap bahwa Barman akan memberikan kesenangan 

dan kedamaian kepada mereka. Barman pun akhirnya meninggalkan Popi 

cantik. Pada akhirnya saat Barman berkhotnah di atas bukit, ia merasa 

bahwa hidupnya tak penting lagi. Dan Barman tua pun akhirnya mengakhiri 

hidupnya dengan cara melompat ke jurang. Cara Barman ini di ikuti oleh 

pengikutnya satu persatu. Setelah mengetahui kematian Barman, Popi 

cantik pun meninggalkan villa yang pernah di tempati Bersama Barman. 
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 Berbeda pula dengan novel yang berjudul Perempuan Di Titik Nol 

yang berkisah tentang seorang perempuan yang bernama Firdaus. Firdaus 

adalah seorang pelacur kelas atas yang divonis hukuman mati akibat 

membunuh seorang germo atau calo pria. Beberapa orang menyadari 

bahwa pembunuhan yang di lakukan Firdaus semata-mata untuk 

melindungi diri, mereka mengusahakan grasi untuknya. Namun, di luar 

dugaan Firdaus justru menolaknya dan mengatakan bahwa hukuman mati 

adalah bentuk kebebasan tertinggi. Di antara waktu-waktu hukuman 

matinya, Firdaus menolak ditemui atau interaksi dari dunia luar. 

Novel ini terinspirasi dari riset yang di lakukan Nawal El-Saadawi tentang 

penyakit saraf di kalangan perempuan Mesir. Lewat ini pula Nawal seperti 

mencoba menggambarkan peliknya kehidupan perempuan Mesir dari tahun 

1970-1980 melalui sosok Firdaus. Mengapa di katakan pelik ? pada saat 

itu,perempuan sering kali menjadi objek kekerasan dan pelecehan atas 

kaum laki-laki seolah menjadi hal yang wajar di kalangan masyarakat Mesir. 

Sejak kecil Firdaus sering menjadi sasaran pelecehan seksual dari teman-

temannya. 

 Dari novel ini, suami selalu memiliki derajat yang lebih tinggi dari istri. 

Suami boleh melakukan apa saja terhadap istri dan anak-anaknya. Di 

kisahkan, ayah Firdaus mampu dengan rakusnya makan sedang istri dan 

anaknya tidak makan selama beberapa hari. Saat musim dingin tiba, tempat 

tidur sang ayah di geser ke dekat perapian, sementara anak-anak dan istri 

justru ke dekat pintu yang dingin. 
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 Pada saat itu, perempuan Mesir hanya boleh mengenyam 

Pendidikan setingkat SMA. Firdaus mengira ia akan diizinkan untuk bekerja 

dengan ijazah SMA-nya, tapi ternyata hal itu tidak diizinkan dan pada 

akhirnya Firdaus dinikahkan dengan pria berusia lebih dari 60 tahun oleh 

paman dan bibinya. Pria tua itu memang kaya raya, namun pelit dan 

memiliki penyakit bisul di mukanya. Karena tidak tahan, Firdaus memilih 

kabur dari rumah. Di perjalanan itu Firdaus bertemu dengan Bayoumi, 

seorang lelaki yang memperkenalkan Firdaus kepada profesi pelacur. 

Firdaus merasa dirinya di jajah oleh laki-laki, dia tidak tahan dan memilih 

kabur. Ia bertemu seorang perempuan yang ternyata seorang germo. 

Berkat perempuan itulah Firdaus mengetahui ia memiliki harga tinggi. 

 Kemampuan perempuan dalam novel Aku Lupa Bahwa Aku 

Perempuan ini adalah tokoh Suad yang ambisius, ingin mencapai segala 

apa yang menjadi ide-idenya yakni sebagai wanita karir, sukses, sebagai 

politisi di parlemen dan berbagai organisasi yang di gelutinya. 

Suad ingin menyetarakan gender terhadap kaumnya, ingin agar dirinya 

sama dengan laki-laki pada jamannya saat itu. Suad juga ingin mendapat 

kasih sayang dan cinta pada seorang laki-laki. 

 Subordinasi pada novel Khotbah Di Atas Bukit adalah umumnya 

terjadi pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun 

negar, banyak kebijakan di buat tanpa menganggap penting perempuan 

misalnya anggapan bahwa perempuan akhirnya di dapur sehingga ttidak 
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perlu sekolah tinggi-tinggi. Contoh lain karena anggapan bahwa perempuan 

itu” emosional” maka tidak tepat untuk menjadi pemimpin. 

Tokoh wanita yang ada dalam novel Kuntowijoyo merupakan sosok 

wanita yang memiliki latar belakang Pendidikan yang memadai. Dalam 

konteks ini, ukuran memadai dikaitkan dengan keberadaan tokoh tersebut 

dalam relasinya dengan tokoh lain yang ada dalam setiap novel. Tingkat 

Pendidikan tokoh wanita di sesuaikan dengan posisi dan perannya 

bersamaan dengan tokoh lain yang ada dalam keseluruhan cerita. Ada 

tokoh yang berlatar pendidikan sebagai mahasiswa (tokoh Popi dalam 

Khotbah di Atas Bukit), seorang wanita lulusan Sekolah Kesejahteraan 

Keluarga. 

 Tokoh Popi dalam novel Khotbah di Atas Bukit merupakan symbol 

modern (Popi pernah kuliah di fakultas filsafat), yang tahu kerja rumah 

tangga tetapi juga tahu mengatur laki-laki. Pada sisi lain Popi mengalah dan 

bersedia menghibur, suaminya Barman mengalami impotensi. Popi 

melepaskan diri dari kehidupan kelamnya dengan menyucikan diri dalam 

keheningan bukit. 

 Subordinasi pada novel Perempuan di Titik Nol adalah peran dan 

posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan peran dan posisi laki-laki 

membuat perempuan di anggap tidak bisa memimpin. Firdaus merupakan 

tokoh perempuan yang mengalami subordinasi di bidang pendidikan, yaitu 

kurang diberikannya kesempatan dan peluang untuk mendapatkan 

pendididkan secara formal.  
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Stereotipe juga dilakukan oleh Bayoumi. Ia memposisikan Firdaus lebih 

rendah, sehingga ia tidak menghargai perempuan. Ketika Firdaus 

menyampaikan keinginannya untuk keluar mencari pekerjaan Bayoumi 

menghina Firdaus dengan mengatakan bahwa Firdaus adalah seorang 

gelandangan dan perempuan murahan. Hal itu di tunjukkan pada kalimat 

“kau gelandangan, kau perempuan murahan.” 

 Berdasarkan penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa ketiga 

penelitian diatas umumnya sama yakni subordinasi pandangan gender 

ternyata bisa menimbulkan anggapan bahwa perempuan itu emosional 

sehingga tidak bisa tampil memimpin dan berakibat munculnya sikap yang 

menempatkan perempuan pada posisi tidak penting. Hal itu dapat di 

buktikan dalam setiap cerita pada novel yang telah di sajikan, baik pada 

novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan, Khotbah Di Atas Bukit dan 

Perempuan Di Titik Nol. Semua novel di atas bercerita tentang kemampuan 

seorang perempuan, namun di sisi lain selalu tersisih karena perempuan 

selalu di anggap tidak layak menjadi seorang pemimpin 

Berdasarkan penelitian diatas penulis menggunakan analisis 

wacana kritis Sara Mills (2007) yang merupakan salah satu penulis teori 

wacana yang banyak memusatkan perhatiannya pada wacana feminisme 

yakni bagaimana wanita di tampilkan dalam cerita karya sastra dan di 

sebut feminisme. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pada penelitian ini objek penelitiannya adalah buku novel “Aku Lupa 

Bahwa Aku Perempuan” karya Ihsan Abdul Kuddus pada tahun 2012, 

namun buku yang saya pakai pada penelitian ini adalah buku novel cetakan 

ke-3 terbitan tahun 2020. 

Penelitian ini sesuai teori struktural dan teori struktural genetik Semi 

dan Yasa bahwa penokohan ini terfokus pada karakter kemandirian 

intelektual dan kemandirian sosial saja yang di bahas, meskipun ada tokoh 

lain yang ada dalam novel tersebut. Adapun hasil yang di peroleh pada 

penelitian ini antara lain; 

1. Kemandian intelektual di temukan pada: 

a. “Padahal aku begitu yakin, akulah perempuan sukses yang berhasil 

mewujudkan setiap cita-cita dan kehendak diri hingga aku mampu 

menjadikan diriku seperti sekarang ini” 

b. “Mungkin prestasi adalah dorongan dari dalam diriku yang tidak 

kusadari. Dorongan diri yang kumiliki sejak kutemukan 

kebimbangan-kebimbingan dalam keluargaku. 

c. “Sejak masuk sekolah, aku selalu menempati rangkin pertama 

dalam setiap ujian. Ini tidak menunjukkan bahwa aku 

mengkhususkan diri dalam pelajaran sebagaimana yang dilakukan 

oleh kebanyakan anak-anak pandai di sekolah. Aku menolak 
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asumsi bahwa anak yang berprestasi di ujian akademis tidak bisa 

berprestasi dalam ujian kehidupan. 

d. Bagiku pengabdian harus dalam konteks yang luas, konteks 

masyarakat secara umum. Aku harus menjadi pribadi yang 

memimpin agar pengabdianku bukan berdasar ketaatan kepada 

pemerintah, melainkan atas sikap memerintah yang argumentatif. 

2. Kemandirian Sosial terdapat pada: 

a. “Sejak hari itu, kiprah politikku semakin tidak bisa lepas dari 

fenomena adil. Dialah yang menebarkan jerat keterkaitanku 

kepadanya. Dengan rutin ia mengundangku terlibat dalam setiap 

seminar politik yang diikutinya. Dia juga yang memprovokasi 

beberapa gerakan politik untuk melibatkan aku dalam 

menyampaiakan beide da berapa materi. Dia juga berusaha 

memunculkan namaku pada  organisasi-organisasi yang banyak 

bermunculan. 

b. “Untuk pertama kalinya aku menghadiri sebuah organisasi politik 

dalam deret para pemimpin yang terhormat. Sejak saat itulah aku 

terbiasa dengan berbagai pertemuan yang membahas tentang 

mimpi-mimpi nasional dan penentuan Langkah-langkah politis untuk 

mewujudkan cita-cita besar. Setiap perkumpulan,meski hanya oleh 

empat orang membahas tentang gerakan politik. Dalam setiap 

perkumpulan mereka selalu mengikutsertakan setiap kali mereka 

selalu menyebut namaku. 
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c. “Aku yang di sebut sebagai pencetus ide dan pelopornya” 

d. “Suatu hari aku dikejutkan oleh undangan organisasi ini yang secara 

khusus memintaku untuk bergabung” 

B. Saran 

1. Untuk peneliti selanjutnya,hendaknya dalam memilih topik 

penelitian yang akan diteliti,terlebih dahulu mengidentifikasi hal 

yang menjadi objek material dan formal yang akan di gunakan 

terutama literatur dan contoh-contoh penelitian yang relevan. 

2. Novel Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan karya Ihsan Abdul 

Quddus juga bisa di jadikan sebagai bahan penelitian dengan 

menggunakan pendekatan struktural genetic dan pendekatan 

kritk feminisme agar pesan-pesan pada karya dapat menjadi 

media refleksi dalam melakukan penelitian. 

3. Tesis ini juga dapat menjadi alternatif bagi penelitian selanjutnya 

dan dapat menjadi acuan bagi sebuah penelitian. 
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Lampiran 2 

Sampul Buku Aku Lupa Bahwa aku Perempuan Karya Ihsan Abdul 
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Lampiran 3 

Korpus Data 

No 
Kutipan dalam Novel Aku Lupa Bahwa Aku 

Perempuan 
Hal 

1 
“Padahal aku begitu yakin, akulah perempuan sukses 
yang berhasil mewujudkan setiap cita-cita dan kehendak 
diri hingga aku mampu menjadikan diriku seperti 
sekarang ini”  

1 

2 
“Mungkin prestasi adalah dorongan dari dalam diriku yang 
tidak kusadari. Dorongan diri yang kumiliki sejak 
kutemukan kebimbangan-kebimbingan dalam 
keluargaku. 

5 

3 

 
 

 
 

“Sejak masuk sekolah, aku selalu menempati ranking 
pertama dalam setiap ujian. Ini tidak menunjukkan bahwa 
aku mengkhususkan diri dalam pelajaran sebagaimana 
yang dilakukan oleh kebanyakan anak-anak pandai di 
sekolah. Aku menolak asumsi bahwa anak yang 
berprestasi di ujian akademis tidak bisa berprestasi dalam 
ujian kehidupan 

7 

4 

“Prestasi ini bukanlah segala-galanya dalam hari-hariku 
ketika masih duduk di bangku di SMA. Banyak yang harus 
dicatat sebagai prestasi sebelum aku menyelesaikan 
masa studi di SMA. Aku selalu berusaha mengukuhkan 
eksistensiku dalam bidang-bidang keterlibatanku, karena 
semua bidang kuanggap wahana menunjukkan diri.” 

8 

5 

 
 

“Aku memilih jalan hidupku ini sejak dini usiaku. Mungkin 
sesungguhnya pilihan ini bukanlah keinginanku, bukan 
hasil studyku dan bukan pula hasil eksperimentasi dalam 
hidupku. Pilihan ini berseberangan dengan tabiatku dan 
berlawanan dengan kepribadian yang kubawa sejak lahir. 
Pilihan ini adalah prestasi yang bukan pembawaanku atau 
setidaknya bukan pilihan setiap perempuan manapun.” 

4 

6 

“Bagiku pengabdian harus dalam konteks yang luas, 
konteks masyarakat secara umum. Aku harus menjadi 
pribadi yang memimpin agar pengabdianku bukan 
berdasar ketaatan kepada pemerintah, melainkan atas 
sikap memerintah yang argumentatif” 

5 

7 
“Aku tidak menginginkan kepemimpinan gerakan 
nasionalisme sekolah-sekolah perempuan didominasi 
oleh sekolah lain. Kini giliran sekolah yang harus 
memimpin.” 

9 

8 “Akupun mengenalkan diri sebagai pimpinan gerakan 
nasionalisme di sekolah. Kini perbedaan antara aku dan 

10 
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tokoh nasional hanya satu; dia lebih tua. Itulah awal aku 
berkenalan dengan forum politik” 

9 

“Di luar kegiatan kampus, aku mulai membangun relasi 
dengan beberapa tokoh penting dalam dunia politik. 
Keterlibatanku dalam kegiatan belajar mengajar di 
kampus sebagai asisten dosen dan aktivitasku di 
pergerakan perempuan telah membuka jalan bagiku 
untuk diterima.” 

51 

10 
“Sebenarnya aku yang menginginkan anakku lahir laki-
laki. Bukan berarti aku memposisikan laki-laki lebih tinggi 
dari wanita atau membedakan tanggung jawab antara 
keduanya terhadap kehidupan secara menyeluruh” 

77 

11 

“Ini adalah aibku yang terbongkar di mata teman-temanku 
semua. Aku yang mengaku sebagai sosok pemimpin 
wanita dan aktivis Gerakan Nasional yang kaya ide dan 
pemikiran di mata mahasiswa dan teman-temanku. Di 
rumah, ternyata tidak mampu menciptakan keharmonisan 
dengan suamiku. Aku ternyata gagal menjadikan prestasi 
itu sebagai tangga keberhasilan dalam membina rumah 
tangga. 

85 

12 

“Selain itu, keberadaanku sebagai seorang perempuan 
menyelamatkanku dari berbagai hal yang menimpa 
rekan-rekan pria. Proses pemecatan dan hukuman 
penjara bagi perempuan tidak sebagaimana terjadi pada 
laki-laki. Tapi aku sebelum revolusi bukanlah aku pasca-
revolusi. Sebelum revolusi aku adalah seorang aktivis 
kampus, berpindah ke aksi yang lain, dari satu seminar ke 
seminar yang lain. Mungkin karena pada waktu itu 
seorang aktivis dianggap pahlawan.” 

168 

13 
“Di mata mereka, karier dan ambisiku telah kudedikasikan 
bagi negara, sedang kehidupan pribadiku 
kupersembahkan hanya untuk Faizah, anakku. 

119 

14 

“Dia berkata dalam tawa yang hanya sekali, ”Setahuku 
kamu adalah pendukung kesetaraan gender, bukan 
pendukung Portugal. Kamu juga bukan sekadar 
perempuan. Kamu seorang pejabat. Kalau aku berjalan di 
belakangmu, berarti kamu memposisikan diriku sebagai 
sekretaris pejabat atau pengawal, bukan sebagai suami.” 

195 

15 
“Akulah yang berjuang sendirian melawan kegagalan. 
Aku berjuang menjaga nama baikku sebagai salah satu 
pengemuka dalam gerakan perempuan. Aku tidak ingin 
hal ini terjadi; doctor Suad gagal untuk kedua kalinya.” 

200 

16 
“Kelompok-kelompok sosial yang bertebaran di Mesir 
selalu mengadakan perkumpulan rutin yang dijadikan 
ajang bertemu para pengelola dan tokoh-tokoh di balik 
kelompok itu.” 

61 
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17 

“Aku ingin menghadiri perkumpulan-perkumpulan politik 
tanpa membedakan aliran dan keberpihakan masing-
masing kelompok. Aku berusaha menjaga hubungan baik 
dengan semua pihak. Dengan demikian, aku mampu 
mengukir nama terhormat di setiap kelompok, meski 
kehormatan ini tidak serta merta menyelematkanku dari 
tuduhan-tuduhan sebagai bunglon politik.”  

98 

18 

“Untuk pertama kalinya aku menghadiri sebuah 
organisasi politik dalam deret para pimpinan yang 
terhormat. Sejak saat itu aku terbiasa dengan berbagai 
pertemuan yang membahas tentang mimpi-mimpi 
nasional dan penentuan langkah-langkah politis untuk 
mewujudkan cita-cita besar. Setiap perkumpulan, meski 
hanya oleh empat orang, membahas tentang gerakan 
politik. Dalam setiap perkumpulan, mereka selalu 
mengikutsertakan gelar akademisku setiap kali mereka 
menyebut namaku.” 

111 

19 

“Sejak hari itu, kiprah politikku semakin tidak bisa lepas dari 
fenomena adil. Dialah yang menebarkan jerat 
keterkaitanku kepadanya. Dengan rutin ia mengundangku 
terlibat dalam setiap seminar politik yang diikutinya. Dia 
juga memprovokasi beberapa gerakan politik untuk 
melibatkan aku dalam menyampaikan beberapa materi. 
Dia juga berusaha memunculkan namaku pada organisasi-
organisasi baru yang banyak bermunculan. 

118 

20 “Aku mempersilakannya datang dalam tawa yang 
renyah,”silakan,silakan datang kapan pun kamu mau” 

119 

21 
“Maksud kedatangan Adil benar-benar memerlukan 
pertemuan special ini,yaitu tentang pembentukan Asosiasi 
Wanita Karier.”  

120 

22 “Akulah yang disebut sebagai pencetus ide dan 
pelopornya”, 

120 

23 “Adil Percaya bahwa aku mampu memegang pucuk 
pimpinan untuk gerakan semacam ini”. 

120 

24 “Suatu hari aku dikejutkan oleh undangan organisasi ini 
yang secara khusus memintaku untuk bergabung” 

127 

25 
“Tidak seorang pun dari rekan dan relasi politikku yang tahu 
keberadaanku sehingga mereka tidak mungkin 
mengganggu keberadaanku sehingga mereka tidak 
mungkin menggangguku dengan berita-berita politik.” 

139 
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Lampiran 4 

Biografi Pengarang 

Ihsan Abdul Quddus lahir pada 1 Januari 1919 dan meninggal 11 

Januari 1990 adalah seorang penulis, novelis, dan jurnalis dan 

penyunting Mesir dalam surat kabar Al Akhbar dan Al-Ahram. Ia dikenal 

karena menulis beberapa novel yang diadaptasi dalam film-film. Kehidupan 

awal dan Pendidikan Abdul Qudduslahir dari sebuah 

keluarga Muslim keturunan Turki-Mesir. Hobi favoritnya ketika masih kecil 

adalah membaca. Pada usia sebelas tahun, ia mulai menulis cerita pendek 

dan puisi klasik. Ayahnya, Mohamed Abdel Quddous, seorang aktor film 

dan teater Mesir, memotivasikannya untuk berkarier dalam hukum. Ihsan 

lulus dari sekolah hukum pada 1942 dan bekerja sebagai pengacara. Pada 

permulaan kariernya, ia menjadi anggota pelatihan untuk firma hukum 

Edward Qussairi, seorang pengacara Mesir terkenal. Ia juga merupakan 

seorang penyunting di Rose al Youssef, sebuah majalah mingguan yang 

ibunya Fatima al Youssef (alias Rose al Yusuf) dirikan. Pada 1944, ia 

memulai penulisan naskah film, cerita pendek, dan novel. Ia kemudian ia 

meninggalkan karir hukum untuk fous pada karir sastra. Beberapa tahun 

kemuasdian, ia menjadi wartawan terkemuka disurat kabar al-akhbar, 

tempat ia bekerja selama 8 tahun.  

Ihsan menganggap perempuan sebagai symbol pengorbanan 

masyarakat Mesir, dan karena itu ia menjadikan perempuan sebagai sentral 

dalam karya sastranya. Karya-karyanya memberikan konstribusi besar 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penulis
https://id.wikipedia.org/wiki/Novelis
https://id.wikipedia.org/wiki/Jurnalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
https://id.wikipedia.org/wiki/Al_Akhbar_(Mesir)
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Ahram&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Turki
https://id.wikipedia.org/wiki/Membaca
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohamed_Abdel_Quddous&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengacara
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyunting
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rose_al-Y%C5%ABsuf&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Majalah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rose_al_Yusuf&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Naskah_film
https://id.wikipedia.org/wiki/Novel
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untuk membawa perubahan dalam pandangan konvensional Mesir. Dia 

menulis lebih dari 60 novel dan kumpulan cerita pendek. Dari novel-

novelnya, lima diangkat sebagai drama, Sembilan sebagai skrip serial radio, 

sepuluh diadaptasi kedalam film. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke 

dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Prancis, Jerman, 

Ukraina, dan China. Ihsan turut pula mendirikan Egyptian Story Club. 

Ihsan Abdul Quddus meraih penghargaan pertamanya untuk 

menulis novel Darahku, Tangisku, Senyumku pada 1973. Dua tahun 

kemudian, pada 1975, ia meraih penghargaan Permainan Latar Terbaik 

untuk novelnya The Bullet is Still in my Pocket. Ia dihormati oleh mantan 

presiden Mesir Gamal Abdel Nasser dengan Ordo Merit Kelas Pertama. 

Tak lama setelah kematiannya pada 1990, presiden Mesir petahana Hosni 

Mubarak menghormatinya dengan Ordo Republik Kelas Pertama. 

Berbeda dari karya sastranya, Ihsan adalah orang yang sangat 

konservatif. Ia dikenal berkepribadian keras serta menjadi suami dan ayah 

yang ketat dirumah. Setelah menderita stroke, sastrawan masyhur 

berdarah Mesir-Turki ini meninggal pada 1990, tepat pada bulan yang sama 

denganbulan kelahirannya, Januari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abdel_Nasser
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordo_Merit_(Mesir)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hosni_Mubarak
https://id.wikipedia.org/wiki/Hosni_Mubarak
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordo_Republik_(Mesir)&action=edit&redlink=1
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Lampiran 5  

Sinopsis Buku Aku Lupa BAhwa Aku Perempuan KAarya Ihsan 

Abdul Quddus 

Buku ini Menceritakan tentang seorang perempuan dengan segala 

ambisi dan kerja kerasnya sebagai seorang politisi sukses, 

keikutsertaannya pada parlemen dan berbagai organisasi pergerakan 

perempuan hingga menempatkan dirinya pada lingkaran orang para 

penguasa. Tidak hanya itu, dia juga berhasil meraih gelar doktor dan 

menjadi dosen yang disegani di universitas. Latar belakang keadaan Mesir 

kala itu yang masih konservatif menjadikannya fenomena baru dalam isu 

kesadaran akan kesetaraan jender.  

Akan tetapi, perempuan tetaplah perempuan, yang memiliki kodrat 

dan keinginan untuk dimanjakan dan disayangi. Mengalami gagal dalam 

pernikahan pertamanya dikarenakan ego nya akan kesenangan, 

kebahagiaan dan keinginan akan disanjung karena pidato dan pendapatnya 

yang memukau banyak mahasiswa ataupun rakyat pendukungnya, 

menjadikan ia seringkali beradu pendapat dengan sang suami yang 

sejatinya ingin diberikan perlakuan layaknya seorang suami, imam dan 

kepala rumah tangga. Bertahun-tahun hidup sendiri nyatanya menjadikan 

kehampaan menyelimuti kehidupan pribadinya dan hampir membuat 

jiwanya tercerabut. Masalah demi masalah mendera, bahkan anak semata 

wayangnya yang dia anggap sebagai harta paling berharga justru lebih 

akrab dengan sang ibu tiri. Doktor Suad, seorang perempuan tangguh yang 
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menjadi fenomena untuk gerakan penyetaraan gender, dengan 

kecerdasannya mampu meraih gelar doktor dan menjadi petinggi parlemen, 

seorang dosen dan seorang politisi. Tapi kebutuhan dan kesadarannya 

akan hidup berpasangan membuatnya akhirnya menikah untuk yang kedua 

kalinya dengan teman masa kecilnya yang berprofesi  sebagai seorang 

dokter.  

Sayangnya, perbedaan pendapat, pandangan hidup, dan pola pikir 

yang ternyata begitu sulit untuk dipersatukan, berbagai macam masalah 

datang silih berganti, keadaan yang tak bisa disatulan dari keduanya untuk 

berbaur dilingkungan satu sama lain menjadikan pernikahan kedua Doktor 

Suad ini sering mengalami perselisihan. Hingga akhirnya setelah 5 tahun 

mengarungi bahtera rumah tangga, pernikahan keduanya ini kembali 

kandas. Perceraian keduanya ternyata menjadikan doktor Suad sadar akan 

dirinya yang sendiri dan kesepian. Tapi, dia menyadari betul bahwa hanya 

dirinyalah yang sepantasnya merasakan hal ini, tidak dengan putri semata 

wayangnya. 

Setelah usianya 50 tahun, doktor Suad pun memutuskan untuk 

menikmati hidup seperti yang dia tekuni sedari dulu. Sibuk dengan 

kegiatannya sebagai aktifis organisasi, anggota parlemen, dan dosen. 

Hingga akhirnya ia mengesampingkan naluri kebutuhannya akan pasangan 

hidup, dan lupa bahwa ia adalah perempuan. 

 

 

 




