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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  MASALAH 

Karya sastra pada hakikatnya merupakan seni yang bermediumkan 

bahasa dan tercipta melalui proses yang intensif, selektif, dan subjektif. 

Penciptaan suatu karya sastra bermula dari pengalaman batin pengarang yang 

dikontruksikan dengan imajinasi sehingga akan dihasilkan sebuah karya yang 

tidak sekedar menghibur, tetapi juga sarat dengan makna dan mempunyai nilai 

edukatif. 

Makna yang terkandung di dalam karya sastra di harapkan mampu 

memberikan kepuasan intelektual dan kekayaan batin bagi para penikmatnya. 

Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya, karya tersebut sering tidak dapat 

dipahami dan dinikmati sepenuhnya oleh sebagian besar masyarakat 

pembacanya. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian sastra 

agar sebuah karya sastra dapat dipahami, dan dinikmati oleh para penikmat 

sastra (Atar Semi, 1993: 1). Dengan demikian, karya sastra merupakan 

ungkapan seorang penulis untuk menyampaikan suatu informasi kepada 

pembaca supaya menikmati hasil tulisan yang ditulis. 

Karya sastra sebagai penggambaran dunia dan kehidupan manusia. 

Kriteria utama yang dikenakan pada karya sastra adalah ”kebenaran” 

penggambaran, atau apa yang ingin digambarkan pengarang ke dalam 

karyanya. Melalui penggambaran tersebut pembaca dapat menangkap 

gambaran seorang pengarang mengenai dunia sekitarnya, apakah itu sudah 
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sesuai dengan hati nuraninya atau belum (Pradopo, 2003: 26). Dari pendapat 

tersebut bahwa karya sastra merupakan penggambaran kehidupan manusia 

dalam dunia nyata yang disampaikan oleh penulis melalui karya sastra berupa 

tulisan.  

Salah satu bentuk karya sastra yang banyak digemari oleh pembaca 

adalah novel. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan novel di Indonesia 

sekarang cukup pesat, terbukti dengan banyaknya novel-novel baru telah 

diterbitkan. Novel tersebut mempunyai bermacam tema dan isi, antara lain 

tentang problem-problem sosial yang pada umumnya terjadi pada masyarakat, 

termasuk yang berhubungan dengan wanita. Sosok wanita sangatlah menarik 

untuk dibicarakan, wanita di sekitar publik cenderung dimanfaatkan oleh 

kaum laki-laki untuk memuaskan koloninya. Wanita telah menjelma menjadi 

bahan eksploitasi bisnis dan seks. Dengan kata lain, saat ini telah hilang sifat 

feminis yang dibanggakan dan disanjung bukan saja oleh wanita, tetapi juga 

kaum laki-laki tentu hal ini sangat menyakitkan apabila wanita dijadikan 

segmen bisnis atau pasar (Anshori, 1997: 2).  

Beragam permasalahan pelik yang muncul akibat dominasi patriarki 

juga mewarnai novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Secara umum novel 

Perahu Kertas banyak memberikan gambaran mengenai perjuangan 

perempuan yang mandiri untuk  menggapai mimpinya. Sosok perempuan yang 

ditampilkan Dee dalam novel Perahu Kertas adalah Kugy, seorang perempuan 

dengan impian menjadi penulis dan dilema Keenan untuk menjadi pelukis. 

Tokoh perempuan dan lelaki unik ini dipertemukan awal di Bandung saat 

menempuh kuliah. Pertemuan terbentuk dengan melibatkan sentuhan-sentuhan 
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rasa tak biasa. Ikhtiar menjadi penulis dongeng dan pelukis di gerakkan 

dengan fragmen-fragmen percintaan, konflik keluarga, dilema identitas, 

partisipasi dalam pendidikan alternatif, dan dialektika identitas kultural di 

kota.   

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikembangkan secara rinci alasan 

diadakan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Novel Perahu Kertas merupakan novel yang ditulis oleh penulis 

perempuan sehingga dalam novel Perahu Kertas ini mampu menyuarakan 

keinginan kaum perempuan. 

2. Dalam novel Perahu Kertas juga diperlihatkan keberpihakan kepada kaum 

perempuan. Hal ini ditunjukkan melalui tokoh utama yaitu Kugy yang 

dicitrakan sebagai perempuan mandiri dan selalu memperjuangkan 

mimpinya. 

3. Diduga novel Perahu Kertas memuat ide-ide feminis sehingga dianggap 

representatif untuk dianalisis dengan menerapkan teori kritik sastra 

feminis sebagai alat analisis. 

Penelitian ini membahas citra wanita yang terdapat dalam novel 

Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Pembahasan dilakukan dengan 

menggunakan tinjauan feminis untuk bisa mengetahui masalah-masalah yang 

menunjukkan adanya kesetaraan kaum perempuan dan laki-laki dalam novel 

tersebut serta hubungan dengan kenyataan dalam masyarakat. 
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B. RUMUSAN  MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dikaji. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur yang membangun novel Perahu Kertas karya Dewi 

Lestari? 

2. Bagaimana citra perempuan yang tercemin melalui gambaran tokoh 

perempuan dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari? 

 

C. TUJUAN  PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan:  

1. Mendiskripsikan struktur yang membangun novel Perahu Kertas karya 

Dewi Lestari, dan 

2. Mendiskripsikan citra perempuan yang tercemin melalui gambaran tokoh 

perempuan dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada pembaca 

karya sastra. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut.  

1. Manfaat teoretis, yaitu penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu 

sastra bagi mahasiswa jurusan sastra dan pembaca pada umumnya. 

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi 

dan konstribusi bagi para mahasiswa jurusan sastra, pengamat sastra, dan 

masyarakat umum dalam mengekspresikan kesustraan Indonesia modern.   
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka adalah untuk mengembangkan secara sistematik 

penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian sastra yang 

pernah dilaksanakan. Sebuah penelitian memerlukan keaslian baik itu dalam 

penelitian tentang sastra maupun bahasa. Dalam tinjauan pustaka ini dimuat 

keterangan tentang penelitian-penelitian lain baik itu dari buku maupun skripsi 

ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2008) dengan judul 

”Perspektif  Jender  dalam Novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal el-

Saadawi: Tinjauan Sastra Feminis”. Penelitian ini menemukan masalah 

kesetaraan jender dan ketidakadilan jender. Kesetaraan jender meliputi peran 

perempuan dalam dunia pendidikan. Tokoh perempuan dalam novel 

Perempuan di Titik Nol digambarkan memiliki hak dan kesempatan untuk 

menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi. Masalah 

perspektif jender yang terkandung dalam novel Perempuan di Titik Nol, salah 

satunya ditunjukkan melalui tokoh Firdaus sebagai sosok perempuan yang 

telah didorong oleh rasa putus asa ke pojok yang paling kelam. Masalah 

ketidakadilan antara lain diungkapkan dalam bentuk tindak kekerasan 

terhadap perempuan yang dimainkan oleh Firdaus. Penelitian Azizah berkaitan 

dan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini, sehingga 

penelitian yang dilakukan Azizah ini sama-sama meneliti tentang tokoh jender 

dalam novel. 

Penelitian lain dilakukan oleh Sucipto (2008) yang berjudul “Citra 
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Wanita sebagai Istri dalam Novel Pudarnya Pesona Cleopatra karya 

Habiburahman El Shirazy: Tinjauan Sastra Feminis”. Skripsi ini dapat 

disimpulkan: (1) wanita sebagai istri yang penuh cinta, kasih saying dan 

perhatian kepada suami, (2) wanita sebagai istri yang setia pada suami, (3) 

wanita sebagai istri yang menghargai pendapat suami,  (4) wanita sebagai istri 

pendukung suami. Skripsi ini menerangkan perjuangan seorang istri untuk 

mendapatkan hak-hak sesuai dengan ajaran agama dalam novel Pudarnya 

Pesona Cleopatra dilakukan oleh tokoh Rihana tidak dengan kekerasan, 

melainkan dengan sikap setianya sebagai istri. 

M. Mustofa dalam Jawa Pos (http://cabiklunik. Blogspot. Com) 

menyebutkan bahwa novel Perahu Kertas merupakan sebuah novel terobosan 

baru yang sangat inovatif. Hal ini disebabkan novel Perahu Kertas memiliki 

banyak kisah inspiratif tentang kehidupan dan cinta. Hal tersebut sependapat 

dengan yang dikemukakan oleh Gunawan Muhammad dalam Lampung Pos 

(www. Goodreads. Com), menurutnya novel Perahu Kertas  merupakan novel 

yang semakin memperkuat posisi Dewi sebagai penulis yang memiliki cara 

bertutur yang memikat sehingga membuat novel Perahu Kertas menjadi novel 

yang menarik untuk dibaca karena ceritanya sangat imajinatif dan inspiratif.  

Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan citra perempuan mandiri 

dalam novel perahu kertas dengan tinjauan sastra feminis karena sejauh 

pengetahuan penulis bahwa novel perahu kertas belum pernah diteliti. 
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F. LANDASAN TEORI 

1. Pendekatan Struktural 

Secara etimologis struktur berasal dari kata structura, bahasa latin, 

yang berarti bentuk dan bangunan. Strukturalisme berarti paham mengenai 

unsur-unsur yaitu struktur itu sendiri dengan mekanisme antar 

hubungannya, hubungan unsur yang satu dengan yang lainnya dan 

hubungan antara unsur dengan totalitasnya. Strukturalisme sering 

digunakan oleh penelitian untuk menganalisis seluruh karya sastra, dimana 

kita harus memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam karya sastra 

tersebut. Struktur yang membangun sebuah karya sastra sebagai unsur 

estetika dalam dunia karya sastra antara lain: alur, penokohan, sudut 

pandang, gaya bahasa, tema, dan amanat (Ratna, 2009: 19-24). 

Selanjutnya, menurut Pradopo (2003: 118) pendekatan struktural 

adalah suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai struktural 

yang bulat dan otonom. Karya sastra merupakan susunan struktur yang 

bersistem, yang unsur-unsurnya terjadi hubungan timbal balik dan saling 

menentukan. 

Salah satu konsep dasar yang menjadi ciri khas konsep 

strukturalisme adalah adanya anggapan bahwa di dalam dirinya sendiri 

karya sastra merupakan struktur otonom yang dapat dipahami sebagai satu 

kesatuan yang bulat dengan unsur-unsur pembangunannya yang saling 

berjalin (Pradopo, 2003: 6).  

Menurut Nurgiantoro (2009: 37) Analisis structural dapat 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, mendiskripsikan fungsi 
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dan hubungan antaraunsur instrinsik fiksi yang bersangkutan. Mula-mula 

diidentifikasi dan dideskripsikan, misalnya, bagaimana keadaan peristiwa-

peristiwa, plot, tokoh, dan penokohan, latar, sudut pandangan, dan lain-

lain.  

Analisis struktur berusaha memaparkan dan menunjukkan unsur-

unsur instrinsik yang membangun karya sastra, serta menjelaskan interaksi 

antara unsur-unsur instrinsik dalam membentuk makna yang utuh. Analisis 

yang tanpa menghiraukan hubungan antarunsur tersebut kurang berfungsi 

tanpa adanya interaksi untuk sampai pada pemahaman, unsur-unsur 

tersebut kurang berfungsi tanpa adanya interaksi.  

Staton (2007: 12), menyatakan bahwa unsur-unsur karya sastra 

adalah tema (theme), fakta cerita (facts), dan sarana sastra (literary 

devices). Fakta cerita terdiri atas alur, tokoh, dan latar, sedangkan sarana 

sastra biasanya terdiri atas sudut panadang, gaya bahasa, dan suasana, 

simbol-simbol, imajinasi dan juga cara-cara pemilihan judul di dalam 

karya sastra. Fungsi sarana sastra adalah memadukan fakta sastra dengan 

tema sehingga makna karya sastra itu dapat dipahami dengan jelas. 

Ketiganya merupakan unsur fiksi yang secara faktual dapat dibayangkan 

peristiwa dan eksistensinya dalam sebuah novel. Oleh karena itu, 

ketiganya dapat pula disebut sebagai struktur faktual atau tingkatan faktual 

(Staton, 2007: 22). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendekatan struktural 

membedah novel, misalnya dapat terlihat dari sudut plot, karakter, setting, 

point of view, tone, dan theme serta bagaimana unsur-unsur itu saling 

berinteraksi (Stanton, 2007: 36). 



9 
 

 
 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa analisis 

struktural adalah analisis yang mengupas dan memaparkan secara cermat, 

teliti dan mendalam dari masing-masing unsur instrinsik karya sastra dan 

keterkaitan antarunsur instrinsik tersebut. Adapun fungsi pemahaman 

struktural ini dipergunakan untuk membahas unsur-unsur sastra berbentuk 

novel meliputi tema, tokoh, dan penokohan, alur, dan setting, serta 

keterkaitan antarunsur tersebut.  

a. Tema 

Panuti Sudjiman (1991: 50), menjelaskan tema adalah makna 

cerita, gagasan sentral atau pikiran utama yang mendasari karya satra. 

Dalam hal ini, walaupun tema merupakan makna cerita, gagasan 

sentral atau pikiran utama yang mendasari karya sastra, bukan berarti 

tema melebihi unsur yang lain dalam struktur karya sastra. 

Tema cerita berhubungan dengan pengalaman manusia yang 

bermakna. Banyak cerita yang menggambarkan dan sekaligus 

menganalisis kejadian-kejadian serta emosi yang dialami manusia pada 

umumnya, seperti perasaan cinta, penderitaan, ketakutan, kedewasaan, 

penemuan, kepercayaan, pengkhianatan, dan usia senja. Beberapa 

cerita menyampikan ajaran moral, seperti buruk dan baik (Staton, 

2007: 22). Dari uraian di atas tema cerita merupakan penggambaran 

pengarang dalam menceritakan pengalaman seseorang yang paling 

bermakna atau kesan yang tidak bisa dilupakan. 

Tema sebuah karya sastra dapat diketahui dengan 



10 
 

 
 

memperhatikan petunjuk penting yang ada dalam cerita, seperti 

motivasi tokoh, keputusan tokoh, dan dunia di sekitar tokoh dengan 

berbagai kemungkinan. Hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan tema adalah dengan mengamati secara teliti setiap konflik 

yang ada di dalamnya. Sebab tema dan konflik sentral sangat dekat 

hubungannya (Staton, 2007: 42). 

Hal dalam karya sastra yang paling penting adalah tema. Tema 

merukan dasar permasalahan dalam suatu novel yang dapat 

dikembangkan ke dalam suatu cerita. Pengembangan tersebut seperti 

konflik yang terjadi setiap masalah yang dimunculkan. Selanjutnya, 

tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan “makna”. Banyak 

cerita yang menggambarkan dan menelaah kejadian atau emosi yang 

dialami manusia seperti cinta, derita, rasa takut, kedewasaan, 

keyakinan, pengkhianatan manusia terhadap diri sendiri atau bahkan 

usia lanjut. Sama seperti makna pengalaman manusia, tema membuat 

cerita menjadi lebih terfokus, menyatu, mengerucut dan berdampak. 

Akhir cerita akan pas, sesuai dan memuaskan berkat keberadaan tema. 

Adapun cara yang paling efektif untuk mengenali tema sebuah karya 

adalah dengan mengamati secara teliti setiap konflik yang ada di 

dalamnya (Stanton, 2007: 37 - 42). 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Stanton (2007: 44-45) bahwa 

kriteria tema dibagi menjadi empat, sebagai berikut. 
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1) Interpretasi yang baik hendaknya selalu mempertimbangkan 

berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. 

2) Interprestasi yang baik hendaknya tidak terpengaruh oleh berbagai 

detail cerita yang saling berkontradiksi. 

3) Interprestasi yang baik hendaknya tidak sepenuhnya bergantung 

pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan (hanya disebut 

secara implisit). 

4) Interprestasi yang dihasilkan hendaknya diujarkan secara jelas oleh 

cerita bersangkutan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tema merupakan 

makna yang terkandung dalam cerita. Pencarian tema dapat dilakukan 

dengan menyimpulkan keseluruhan isi cerita. 

b. Alur 

Alur adalah keseluruhan sekuen peristiwa-peristiwa. Peristiwa 

ini hanya dibatasi pada peristiwa yang secara langsung merupakan 

sebab atau akibat dari peristiwa-peristiwa lain, dan jika dihilangkan 

dapat merusak jalannya cerita (Staton, 2007: 26). Selain melibatkan 

kejadian-kejadian fisikal seperti percakapan dan tindakan, peristiwa-

peristiwa itu juga melibatkan perubahan sikap, pandangan hidup, 

keputusan dan segala sesuatu yang dapat mengubah jalannya cerita. 

Alur harus bersifat plausible (dapat dipercaya) dan logical 

(masuk akal). Antara peristiwa yang satu dengan yang lain harus 

terdapat hubungan kuasalitas dan saling keterkaitan. Kaitan 



12 
 

 
 

antarperistiwa tersebut haruslah jelas, logis, dan dapat dikenali 

hubungan kewaktuannya, meskipun tempatnya dalam sebuah cerita 

mungkin terdapat pada awal, tengah, maupun  akhir (Staton, 2007: 28). 

Tahap awal sebuah cerita merupakan tahap perkenalan. Dalam 

tahap ini terdapat segala informasi yang menerangkan berbagai hal 

penting yang akan dikisahkan pada tahap selanjutnya. Tahap awal ini 

biasanya dimanfaatkan pengarang untuk memberikan pengenalan latar 

ataupun pengenalan tokoh yang terdapat dalam novel. Pada tahap awal 

merupakan tahap untuk mengawali suatu cerita. Sehingga itu, 

permasalahannya masih bersifat umum dan global. 

Tahap tengah cerita berisi pertikaian. Pengarang menampilkan 

pertentangan dan konflik yang semakin lama semakin meningkat dan 

menegangkan pembaca. Konflik di sini dapat berupa konflik internal, 

ataupun konflik eksternal. Tahap tengah cerita merupakan tahap yang 

terpenting dari sebuah karya karena pada tahap inilah terdapat cerita. 

Pada umumnya di sinilah tema pokok cerita diungkapkan. 

Tahap akhir merupakan tahap penyelesaian. Pengarang 

menampilkan adegan sebagai akibat dari klimaks. Pertanyaannya 

muncul dari pembaca mengenai akhir cerita dapat terjawab. Klimaks 

dalam cerita adalah saat ketika konflik memuncak dan mengakibatkan 

terjadinya penyelesaikan yang tidak dapat dihindari. Klimaks cerita 

merupakan pertemuan antara dua atau lebih masalah yang 

dipertentangkan dan menentukan terjadinya penyelesaian. Klimaks 
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terjadi pada saat konflik telah mencapai intensitas tertinggi (Staton, 

2007: 32). Pada suatu cerita tahap merupakan sebuah penyelesaian 

dalam cerita. Dengan demikian akhir sebuah cerita dalam suatu cerita 

pengarang menentukan dan mengklimakkan cerita yang disuguhkan 

kepada pembaca. 

Tahapan dalam plot atau alur oleh Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 

2009:149-150) dapat dibagi menjadi lima tahapan. Tahapan-tahapan 

plot tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1) Tahap Penyituasian (Situation) 

Tahap ini berisi pelukisan dan pengenalan situasi latar atau 

tokohtokoh. Berfungsi untuk melandas tumpui cerita yang 

dikisahkan pada tahap berikutnya. 

2) Tahap Pemunculan Konflik (Generating Circumstances) 

Tahap ini merupakan awal munculnya konflik. Konflik itu sendiri 

akan berkembang dan dikembangkan menjadi konflik-konflik 

pada tahap berikutnya. 

3) Tahap Peningkatan Konfik (Rising Action) 

Tahap ini merupakan tahap di mana peristiwa-perstiwa dramatik 

yang menjadi inti cerita semakin mencekam dan menegangkan.  

Konflik-konflik yang terjadi, internal, eksternal, ataupun 

keduanya, pertentangan-pertentangan, benturan-benturan antar 

kepentingan, masalah, dan tokoh yang mengarah ke klimaks tidak 

dapat terhindari. 
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4) Tahap Klimaks (Climax) 

Konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi, yang dilakui 

atau ditimpakan kepada para tokoh cerita mencapai titik intensitas 

puncak. 

5) Tahap Penyelesaian (Denouement) 

Konflik yang telah mencapai klimaks diberi penyelesaian, 

ketegangan dikendorkan. Konflik-konflik yang lain, sub-sub 

konflik, atau konflik-konflik tambahan, jika ada, diberi jalan 

keluar, cerita diakhiri. 

Secara tradisional sebagaimana dikemukakan Petronius (dalam 

Fananie, 2000: 93) bahwa struktur plot mencakup tiga bagian: 

1) Expositian (setting forth or the begining); atau tahap perkenalan 

konflik 

2) Conflict (a complication that moves to climax); atau tahap klimak 

permasalahan atau puncak permasalahan 

3) Denouement (Literally, “unknotting”, the out come of the 

conflict; the resolution); Atau tahap penyituasian atau pemecahan 

masalah. 

Dalam pengertian ini, elemen plot hanyalah didasarkan pada 

paparan mulainya peristiwa, berkembangnya peristiwa yang mengarah 

pada konflik yang memuncak, dan penyelesaian terhadap konflik. 

Dalam pembagian tersebut tampak bahwa rangkaian peristiwa yang 

membangun suatu plot merupakan suatu rangkaian peristiwa yang 
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berkaitan, oleh Aristoteles diistilahkan a continious sequence of 

beginning, middle, and end (Abraham, dalam Fananie, 2000: 93). 

Nurgiyantoro (2009: 193-199) membedakan alur berdasarkan 

satuan waktu menjadi tiga jenis seperti berikut. 

1) Plot Lurus, Maju, atau Progresif 

Plot sebuah novel dikatakan lurus, maju, atau progresif jika 

peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis, 

peristiwaperistiwa yang pertama diikuti oleh peristiwa-peristiwa 

kemudian. 

2) Plot Mundur, Sorot Balik atau Flash Back, Regresif 

Plot Mundur adalah cerita yang langsung menyuguhkan 

adeganadegan konflik, bahkan barangkali konflik yang telah 

meruncing. Pembaca belum mengetahui situasi dan permasalahan 

yang menyebabkan terjadinya konflik dan pertentangan dalam 

cerita tersebut. 

3) Plot Campuran 

Merupakan cerita yang di dalamnya tidak hanya mengandung plot 

progresif saja, tetapi juga sering terdapat adegan-adegan sorot 

balik. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alur 

merupakan jalinan urutan peristiwa yang membentuk cerita sehingga 

cerita dapat berjalan beruntun, dari awal sampai akhir, dan pesan-pesan 

pengarang dapat ditangkap oleh pembaca. Alur juga sebagai suatu jalur 
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lewatnya rentetan peristiwa yang merupakan rangkaian berurutan yang 

berusaha memecahkan konflik di dalamnya 

c. Penokohan 

Istilah tokoh menunjuk pada dua pengertian. Pertama, tokoh 

menunjuk individu-individu yang muncul dalam cerita. Kedua, tokoh 

menunjuk pada pencampuran antara kepentingan-kepentingan, 

keinginan, perasaan, dan prinsip moral yang membuat individu itu 

berbeda (Staton, 2007: 33). Hampir setiap cerita memiliki tokoh 

sentral, yaitu tokoh yang berhubungan dengan setiap peristiwa dalam 

cerita dan peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan perubahan, baik 

dalam diri tokoh maupun dalam sikap pembaca terhadap tokoh. 

Berdasarkan kedudukannya, ada dua jenis tokoh dalam karya 

sastra yaitu tokoh utama dan tokoh bawahan (Staton, 2007: 33). Tokoh 

utama merupakan tokoh yang selalu ada dan relevan dalam setiap 

peristiwa di dalam cerita tidak sentral, tetapi kehadiran tokoh ini sangat 

penting untuk menunjang tokoh utama. Tokoh bawahan ini biasanya 

hanya dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita dan dalam 

porsi penceritaan yang relatif pendek. 

Berkaitan dengan tokoh, Staton (2007: 34) mengemukakan 

bahwa nama tokoh dapat menyiratkan arti dan sering pula bunyi nama 

menyiratkan watak tokoh. Hal tersebut juga dapat dilihat di dalam 

percakapan atau pendapat dari tokoh-tokoh lain di dalam cerita. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh dalam suatu 
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cerita merupakan orang yang berperan dan terlibat langsung dalam 

suatu cerita. Tokoh peran paling penting dalam suatu cerita sekaligus 

orang yang langsung mengalami secara langsung cerita yang ditulis 

oleh pengarang. 

d. Latar    

Latar atau setting yang disebut juga landas tumpu, menyaran 

pada pengertian tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat 

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams dalam 

Nurgiyantoro, 2009: 216). 

Dari uraian di atas latar atau setting merupakan tempat kejadian 

dalam suatu cerita. Latar tersebut berhubungan dengan waktu dan 

lingkungan kejadian yang terdapat dalam cerita. Latar cerita adalah 

lingkungan peristiwa, yaitu dunia cerita tempat terjadinya peristiwa 

(Staton, 2007: 35). Terkadang latar secara langsung mempengaruhi 

tokoh, dan dapat menjelaskan tema. Staton mengelompokkan latar 

bersama tokoh dan alur ke dalam fakta cerita sebab ketiga hal inilah 

yang akan dihadapi dan dapat diimajinasi secara faktual oleh pembaca. 

Salah satu bagian latar adalah latar belakang yang tampak 

seperti gunung, jalan, dan pantai. Salah satu bagian latar yang lain 

dapat berupa waktu seperti hari, minggu, bulan, dan tahun, iklim, 

ataupun periode sejarah. Meskipun tidak melibatkan tokoh secara 

langsung, tetapi latar dapat melibatkan masyarakat. Dalam berbagai 

cerita dapat dilihat bahwa latar memiliki daya untuk memunculkan 
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tone dan mood emosional yang melingkupi sang tokoh. Staton 

mengungkapkan bahwa tone emosional disebut dengan atmosfir, yaitu 

unsur yang masih berkaitan dengan latar. Atmosfir merupakan cermin 

yang merefleksikan suasana jiwa sang tokoh atau merupakan salah satu 

bagian dunia yang berada di luar diri sang tokoh (Staton, 2007: 35-36). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar atau setting 

merupakan tempat kejadian dalam suatu cerita. Latar dalam suatu 

cerita dapat dibedakan menjadi tiga antara lain: latar tempat kejadian, 

latar suasana atau keadaan, dan latar waktu. 

2. Kritik Sastra Feminis 

Feminisme berasal dari kata Femme (women), dapat berarti 

perempuan (tunggal) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak 

kaum perempuan (jamak) sebagai kelas sosial (Ratna, 2009: 184).  

Dalam pengertian luas feminisme didefinisikan sebagai gerakan 

kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu diimarginalisasikan, 

disubordinasikan dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam 

bidang politik, dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. 

Dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu dalam sastra, feminis dikaitkan 

dengan cara-cara memahami karya sastra baik dalam kaitannya dengan 

proses produksi maupun resepsi (Ratna, 2009: 184). Pada pengertian ini 

perempuan tidak hanya menuntut kesetaraan, tetapi juga menuntut untuk 

diberi kesempatan yang sama dalam berbagai bidang yang ada dalam 

kehidupan masyarakat. 
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Istilah feminisme dalam penelitian ini berarti kesadaran akan 

adanya ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam 

lingkungan keluarga ataupun dalam lingkungan masyarakat. Inti tujuan 

feminisme adalah gerakan feminisme berusaha meningkatkan kedudukan 

dan derajat kaum perempuan supaya sama atau sejajar dengan kedudukan 

dan derajat kaum laki-laki. Perjuangan serta usaha feminisme untuk 

mencapai tujuan ini mencakup berbagai cara. Salah satu caranya adalah 

memperoleh hak dan peluang yang sama dengan yang dimiliki laki-laki. 

Cara lain adalah membebaskan perempuan dari ikatan lingkungan 

domestik atau lingkungan keluarga dan rumah tangga (Soenarjati-

Djajanegara, 2000: 4).  

Kritik sastra feminis berawal dari hasrat para feminis untuk 

mengkaji karya penulis wanita di masa silam dan untuk menunjukkan citra 

wanita sebagai makhluk yang dengan berbagai cara ditekan, 

disalahtafsirkan, serta disepelekan oleh tradisi patriarka yang dominan 

(Soenarjati-Djajanegara, 2000: 27).  Dari uraian tersebut kritik sastra 

feminis merupakan pengkajian terhadap hasrat para feminis untuk 

menelaah karya penulis sastra wanita pada masa silam.  

Dalam kritik sastra feminis terdapat beberapa hal yang harus 

dilakukan dalam meneliti karya sastra dengan pendekatan feminis 

diantaranya adalah pertama mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam 

masyarakat. Bagian ini berusaha mengungkapkan tujuan hidup tokoh 

perempuan serta mencari tahu perilaku serta watak tokoh perempuan dari 
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gambaran yang langsung diberikan penulis. Kedua, peneliti tokoh lain 

terutama pada suasana cerita yang dihadirkan dalam novel. Hal ini terkait 

erat dengan penggunaan bahasa oleh pengarang yang menulis cerita 

(Soenarjati-Djajanegara, 2000: 51-54). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahawa bagian yang diteliti kritik sastra feminis merupakan 

bagaimana pengarang mengidentifikasi tokoh, tujuan hidup tokoh 

perempuan, dan suasana yang ada dalam novel.  

Feminis terbagi atas beberapa aliran yang didasarkan ada sudut 

pandang dalam melihat masalah penekanan, alternatif solusi 

perlawanannya. Aliran-aliran tersebut di antaranya, feminisme liberal, 

feminisme radikal, feminisme marxis dan feminisme sosialis. 

a) Feminis Liberal 

Menurut feminis liberalis, keterbelakangan perempuan 

disebabkan perempuan cenderung bersikap irasional dan berpegang 

teguh pada nilai-nilai tradisional (agama, tradisi, dan budaya), dan 

sikap mengungkung perempuan dalam dunia domestik sehingga 

menyebabkan perempuan tidak produktif. Menurut paham liberalis, 

untuk mengangkat harkat dan kedudukan menjadi setingkat dengan 

laki-laki, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat, 

perempuan harus meningkatkan kualitas diri, dengan cara 

meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan. Aliran 

feminis ini berpendapat bahwa fungsi reproduksi dinilai menyebabkan 

perbedaan fungsi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi 

tidak seharusnya hal tersebut menjadi penghalang bagi perempuan 
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untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Untuk itu strategi 

pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan 

perempuan dalam proses pembangunan, tanpa harus mengubah 

struktur secara menyeluruh (Fakih, 2005:81). 

Dari uraian di atas feminis liberal merupakan suatu pandangan 

atau paham berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional (agama, 

tradisi, dan budaya), dan sikap mengungkung perempuan. Feminis 

liberal cara pandang seseorang yang menganggap persamaan derajat 

antara laki-laki dengan perempuan. 

b) Feminis Radikal 

Menurut aliran feminis radikal kaum perempuan berakar dari 

kondisi biologis, yaitu perempuan dipandang lebih lemah daripada 

lapki-laki. Gerakan ini berupaya menghancurkan partriarki sebagai 

suatu sistem yang melembaga di dalam masyarakat. Tugas utama 

feminis radikal adalah menolak intuisi keluarga. Bagi mereka keluarga 

dianggap sebagai intuisi yang melegitimasi dominasi laki-laki 

(patriarki) sehingga perempuan tertindas kelompok yang paling 

ekstrem dari aliran feminis radiakl adalah kelompok lesbian karena 

berusaha memutuskan hubungan dengan laki-laki. Aliran radikal 

bersikap menentang keras segala bentuk deskriminasi pria terhadap 

perempuan (Arief Budiman, 1981: 46).  

Dari uraian di atas feminis radikal merupakan paham yang 

merendahkan kaum perempuan derajatnya dari kaum laki-laki. Feminis 

liberal secara umum dapat dikatakan paham yang menganggap bahwa 
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kaum perempuan tidak memiliki derajat dalam kehidupan keluarga dan 

masyarakat. 

c) Feminis Marxis 

Fokus perjuangan feminis marxis adalah pekerjaan perempuan 

yang tidak diperhitungkan secara ekonomis dan dikontrol secara 

sistematis di bidang ekonomi, sosial dan politik. Penganut feminis 

marxis meyakini bahwa penindasan perempuan merupakan kelanjutan 

dari sistem eksploitatif yang bersifat struktural sebab mereka 

menganggap musuh perempuan bukan laki-laki atau budaya patriarki, 

melainkan sistem kapitalis (Fakih, 1995: 89). 

Dari uraian di atas feminis marxis adalah pekerjaan perempuan 

yang tidak diperhitungkan secara ekonomis dan dikontrol secara 

sistematis di bidang ekonomi, sosial dan politik. Dalam feminis marxis 

merupakan penindasan terhadap kaum wanita merupakan kelanjutan 

dari hukum alam.  

d) Feminis  Sosialis 

Menurut feminis sosialis, penindasan terhadap perempuan 

berasal dari perbedaan biologis, sehingga feminis sosialis dapat 

dikatakan masih sepaham dengan feminis radikal yang menganggap 

patriarki sebagai sumber penindasan terhadap perempuan. Namun 

disisi lain, aliran ini juga sejalan dengan paham feminis marxis yang 

menganggap ketidakadilan terhadap perempuan merupakan hasil 

kontruksi sosial yang disebabkan oleh penilaian dan anggapan sosial 

serta menyatakan bahwa kapitalisme adalah sumber penindasan 
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perempuan.  

Berdasarkan pandangan tersebut, feminis sosialis sering disebut 

sebagai penggabungan antara paham feminis marxis dan feminis 

radikal. Feminis sosialis menggunakan analisis kelas dan gender ntuk 

memahami penindasan perempuan. Agenda perjuangan sosialis adalah 

menghapuskan kapitalisme dan sistem patriarki karena menurut 

mereka perempuan ditekan oleh kapitalis medan patriarki untuk 

mencapai nilai esensi mereka. Hanya saja banyak perempuan yang 

tidak sadar bahwa mereka adalah kelompok yang ditindas oleh sistem 

patriarki. Oleh karena itu, proses penyadaran sebagai usaha untuk 

membangkitkan rasa emosi pada para perempuan agar mereka bangkit 

untuk merubah keadaannya merupakan tema sentral dari gerakan 

feminisme sosial. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa feminis 

sosialis merupakan penindasan terhadap kaum perempuan dipandang 

dari segi biologisnya. Secara sosial perempuan mendapatkan perlakuan 

yang berbeda dalam status kedudukan. Pada dasarnya dalam kehidupan 

masyarakat perempuan mendapatkan perlakuan yang berberbeda 

dengan seorang laki-laki.  

3. Citra Perempuan 

Mengingat fokus dari penelitian ini tentang citra perempuan, maka 

terlebih dahulu kita harus mengetahui apa definisi citra. Menurut KBBI 

(2002: 206) citra adalah kesan mental atau bayangan visual yang 

ditimbulkan oleh suatu kata, frasa, kalimat, dan merupakan unsur yang 
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khas dalam karya prosa dan puisi.  

Kata citra dalam penelitian ini mengacu pada makna setiap 

gambaran pikiran. Kata citra diartikan sebagai “kesan mental” atau 

bayangan visual yang ditimbulkan oleh rangkaian kata, frase, atau kalimat, 

dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa, puisi, dan drama 

(Yuliana Agussalim, 2000: 114). Mengenai istilah “citraan”, Pradopo 

(2002: 795) mendefinisikan sebagai gambaran-gambaran dalam pikiran 

dan bahasa yang menggambarkannya. Gambaran pikiran yang terdapat 

dalam citra merupakan efek dalam pikiran yang sangat menyerupai 

gambaran yang dihasilkan oleh penangkapan kita terhadap sebuah objek 

yang dapat dilihat oleh mata, saraf penglihatan, dan daerah-daerah otak 

yang berhubungan. Dengan demikian penggunaan citra dalam penelitian 

ini adalah wujud gambaran sikap dan sifat dalam keseharian perempuan 

yang menunjukan wajah dan ciri khas perempuan.  

Menurut Soediro Satoto, 1994: 45, citra perempuan dapat 

diklasifikasikan berdasarkan ciri fisik, psikis, dan sosial. 

a) Citra perempuan ditinjau dari segi fisik, yaitu gambaran tentang 

perempuan yang dilihat berdasarkan ciri-ciri fisik atau lahiriah, seperti: 

(1) usia, 

(2) jenis kelamin, 

(3) keadaan tubuh, dan 

(4) ciri muka. 
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b) Citra perempuan yang ditinjau dari segi psikis atau kejiwaan, yaitu 

gambaran tentang perempuan yang dilihat dari segi psikologisnya, 

seperti: 

(1) mentalitas, ukuran moral, dapat membedakan yang baik dan tidak 

baik, dan antara yang benar dan tidak benar, 

(2) temperamen, keinginan, dan perasaan pribadi, sikap dan perilaku, 

dan 

(3) IQ (Intelegence Quantent) atau tingkat kecerdasan 

c) Citra perempuan ditinjau dari segi sosial, yaitu gambaran tentang 

perempuan yang dilihat berdasarkan ciri-ciri sosiologis berikut: 

(1) pekerjaan, jabatan, peran dalam masyarakat 

(2) tingkat pendidikan  

(3) pandangan hidup, agama, kepercayaan, ideologi 

(4) bangsa, suku 

(5) kehidupan pribadi 

Identifikasi citra perempuan dalam novel Perahu Kertas digunakan 

untuk melihat perempuan yang direpresentasikan melalui karya sastra. 

Untuk mengungkapkan citra perumpuan tersebut dapat ditelusuri melalui 

peran tokoh perempuan tersebut dalam masyarakat. Secara leksikal peran 

dapat didefinisikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan untuk 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (KBBI, 2002: 

854). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa citra perempuan dapat 
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dipandang dari fisik, ditinjau psikis atau kejiwaan, dan citra perempuan 

ditinjau dari segi. Citra perempuan ditinjau dari fisik merupakan penilaian 

dapat dilihat secara kasatmata. Sedangkan, citra perempuan psikis atau 

kejiwaan penilaian yang dapat dinilai pemikiran, perilaku atau moral. 

Kemudian citra perempuan dinilai sosial merupakan penilaian dari 

kedudukan, jabatan, tingkat pendidikan. Dengan demikian citra mandiri 

perempuan dalam tokoh novel Perahu Kertas menggambarkan perempuan 

yang enerjik, teguh pendirian, peremuan berparas cantik, bertubuh mungil, 

dan pandai mengarang sebuah cerita. 

 

G. Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dengan membaca dan 

memahami isi novel Perahu Kertas. Langkah tersebut bertujuan untuk 

mendapatkan data-data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian. 

Langkah kedua melakukan identifikasi tentang biografi pengarang dan kritik 

terhadap karya-karya milik pengarang yang dapat membantu dalam 

memahami sikap dan sudut pandang pengarang. Di dalamnya memaparkan 

riwayat hidup, karya, latar sosial budaya dan ciri kesastraan pengarang. 

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi struktur yang terdapat 

dalam novel, dengan cara menganalisis tema, alur, penokohan dan latar. 

Berdasarkan langkah itu akan di peroleh unsur-unsur sastra dalam novel.  

Untuk mengetahui unsur-unsur sastra, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan identifikasi tokoh perempuan yang bernama Kugy, dengan 
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memperhatikan pendirian, ucapan-ucapan serta dialog-dialog yang melibatkan 

Kugy dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Maka akan diperoleh keterangan 

mengenai watak dan jalan pikiran Kugy sebagai tokoh perempuan. 

Selanjutnya mencari kedudukan dan peran Kugy di dalam keluarga dan 

masyarakat. 

Setelah mengetahui karakter tokoh utama Kugy, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap tokoh-tokoh lain, terutama 

tokoh laki-laki yang memiliki keterkaitan dengan tokoh perempuan yang 

sedang diamati. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh keterangan 

mengenai tokoh-tokoh yang mendukung feminis (profeminis) atau pun tokoh-

tokoh yang ditentang feminis (kontrafeminis). Berdasarkan langkah-langkah 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ide-ide dan gagasannya, seorang 

pengarang tidak lepas dari kondisi sosial, budaya dan lingkungan 

masyarakatnya. 
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Bagan 1 

Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara mencapai tujuan yakni untuk mencapai pokok 

permasalahan. Demikian halnya dengan penelitian terhadap karya sastra harus 

melalui metode yang tepat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kualitatif. Aminudin (1990: 16) berpendapat bahwa 

penelitian kualitatif selalu bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisisnya 

berbentuk deskripsi fenomena tidak berupa angka-angka atau koefisien 

tentang hubungan antar variebel. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan 

Karya Sastra  

Novel Perahu Kertas 

Biografi Pengarang 

Dewi Lestari 

Pendekatan 

Kritik Sastra Feminis 

 

Kontrafeminis Profeminis 

Kesimpulan 
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berupa kutipan kata, kalimat, dan wacana dari novel Perahu Kertas karya 

Dewi Lestari. 

Hal yang perlu dipaparkan dalam penelitian ini meliputi objek 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

1. Objek Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai objek yang diteliti. Adapun objek 

penelitian ini adalah citra perempuan yang terdapat dalam novel Perahu 

Kertas karya Dewi Lestari terbitan Bentang Pustaka.  

2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

 Data penelitian sastra adalah bahan penelitian atau dalam 

karya sastra yang akan di teliti (Sangidu, 2004: 61). Adapun wujud 

data dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata, frase, klausa, atau 

kalimat, yang membentuk pikiran atau ungkapan tokoh. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

kepustakaan. Kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh dari 

dokumen yang mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang 

merupakan catatan, transkip, buku, majalah dan nilai-nilai yang 

menunjang penelitian (Arikunto, 1986:189). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sumber data dalam penelitian ini adalah novel 

Perahu Kertas karya Dewi Lestari.  
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan (Sugiyono, 2006: 224). 

Selanjutnya, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik pustaka 

adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memperoleh data (Subroto, 1992: 42). Data diperoleh dalam bentuk 

tulisan, yang harus dibaca, disimak, hal-hal yang penting dicatat kemudian 

juga menyimpulkan dan mempelajari sumber tulisan yang dapat dijadikan 

sebagai landasan teori dan acuan dalam hubungan dengan objek yang akan 

diteliti. 

Teknik simak dan catat berarti peneliti sebagai instrumen kunci 

melakukan penyimakan secara cermat, terarah dan teliti terhadap sumber 

data primer atau sumber data utama, yakni teks Perahu Kertas karya 

perahu kertas yang diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka. 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan teknik 

kepustakaan atau studi pustaka. Teknik kepustakaan (library research), 

yaitu teknik yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan 

mempelajari buku acuan, artikel atau tulisan lain yang berhubungan 

dengan objek penelitian (Nasution S dan M. Thomas, 1999: 81). Hal 
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tersebut dimaksudkan untuk mencapai konsepsi dan pandangan yang 

mempunyai kaitan dengan pokok permasalahan. Melalui langkah ini dapat 

diperoleh data yang memadai mengenai masalah yang diteliti. 

 

4. Teknik validasi data 

Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik triagulasi data dan teknik triagulasi teori. Teknik triagulasi data 

yaitu teknik penelitian menggunakan beberapa sumber data untuk 

mengumpulkan data yang sama. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan berbagai sumber data yang berbeda guna menunjang tujuan 

penelitian, sedangkan teknik triagulasi teori (theoretica triagulation) yaitu 

melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisis 

dengan menggunakan beberapa perspektif teoritis yang berbeda (Sutopo, 

2006:31). 

 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis adalah data dalam kutipan ini berupa kata, kalimat 

wacana dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dengan tinjauan 

Kritik sastra feminis. Data-data yang diolah dalam penelitian ini adalah 

model analisis interaktif (Interaktif Model of Analysis). Pada proses 

menelaah data,analisis interaktif menggunakan beberapa tahapan yang 

dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, kemudian yang terakhir 

kesimpulan atau verifikasi (Matew, Milles dan Hubermen, A. Michael, 
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1992: 16). 

Jadi, langkah awal dalam menganalisis novel Perahu Kertas dalam 

penelitian ini akan digunakan beberapa tahap, yaitu (1) pengumpulan data. 

Pada tahap ini akan dilakukan pencatatan hal-hal yang penting dan 

berterkaitan dengan penelitian, baik dari artikel maupun buku-buku yang 

menunjang. (2) Redukasi data dilakukan dengan proses seleksi data, 

pemfokusan, penyerdehanaan, dan abstraksi data mentah. Dalam reduksi 

data ini, data yang telah terkumpul diklasifikasikan kemudian diseleksi 

dan dihilangkan yang tidak perlu untuk mendapatkan fokus penelitian, 

yaitu data yang berhubungandengan objek penelitian. (3) Teknik penyajian 

data merupakan proses merakit atau mengorganisasikan informasi yang 

ditemukan, kemudian dipaparkan sedemikian rupa, sehingga dapat 

dipahami dengan jelas. Dalam penyajian data, penulis memaparkan hasil 

identifikasi penulis mengenai Biografi pengarang novel Perahu Kertas; 

memaparkan unsur-unsur struktural dala novel Perahu Kertas meliputi 

tema, alur, latar dan tokoh; memaparkan hasil identifikasi citra tokoh 

perempuan bernama Kugy, kemudian mencari kedudukan Kugy di dalam 

keluarga dan masyarakat; serta memaparkan hasil identifikasi tokoh yang 

mendukung feminis (profeminis) ataupun tokoh-tokoh yang ditentang 

feminis (kontrafeminis). (4) Penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan 

secara induktif, yaitu pola penarikan kesimpulan dengan cara 

mengumpulkan hal-hal yang bersifat khusus untuk mendapatkan 

kesimpulan yang bersifat umum.   
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I. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab. Adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, manfaat, tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka berpikir, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II, berisi riwayat hidup pengarang, latar belakang sosial budaya, 

ciri khas pengarang, hasil karya. 

Bab III, berisi analisis struktur yang membahas unsur-unsur tema, alur, 

latar dan penokohan 

Bab IV, berisi tentang hasil dan pembahasan yang memuat analisis 

sastra feminis yang meliputi masalah-masalah berkaitan dengan citra 

perempuan yang tercemin dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. 

Bab V, berisi penutup yang memuat simpulan dan saran.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 




