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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Penelitian yang Relevan 

Yuliastuti (2005) meneliti “Citra Perempuan Dalam Novel Hayuri 

Karya Maria Etty”.  Penelitian Yuliastuti bertujuan untuk (1) 

mendeskripsikan unsur-unsur naratif novel Hayuri yang meliputi 

penokohan, alur, dan latar, (2) mendeskripsikan dan mengungkapkan 

perwujudan citra perempuan tokoh Hayuri dalam aspek fisis, aspek psikis, 

citra diri, aspek sosial, dan citra tokoh perempuan lain.  

Hasil penelitian tersebut adalah: (1) Struktur naratif dalam novel 

Hayuri meliputi unsur alur, penokohan, dan latar yang membangun cerita. 

Alur yang digunakan adalah alur maju (progresif) tetapi pada tahap 

tertentu peristiwanya ditarik ke belakang (flash back), karena peristiwa-

peristiwanya berpegang kuat pada keterkaitan hubungan kronologis dan 

logis. Penokohan menunjukkan karakter para tokoh-tokohnya, secara 

langsung maupun tidak langsung hadir dalam satu peristiwa saja dan 

berkaitan dengan tokoh Hayuri. Sedangkan latar terdiri dari latar tempat, 

latar waktu, dan latar sosial, menunjukkan serangkaian peristiwa yang 

terjadi dalam kehidupan Hayuri. (2) Perwujudan citra perempuan tokoh 

Hayuri meliputi: (a) perwujudan citra Hayuri dalam aspek fisis 

ditunjukkan sebagai perempuan muda dan dewasa, (b) perwujudan citra 

Hayuri dalam aspek psikis ditunjukkan sebagai perempuan yang kuat, 
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tegar, mandiri, dan optimis dalam hidupnya, (c) perwujudan citra diri 

Hayuri sebagai individu yang memiliki pendirian dan pilihan yang kuat 

dalam hidupnya, (d) perwujudan citra Hayuri dalam aspek sosial yaitu 

dalam keluarga, peran Hayuri sebagai single parent bagi anaknya, 

sedangkan dalam masyarakat peran Hayuri sebagai perempuan yang tetap 

aktif dan bertanggung jawab, (e) perwujudan citra tokoh perempuan lain 

ditunjukkan dengan hubungan antara Rosdiana, Amanda, Dotty, dan Weny 

yang saling mendukung dan menunjang karakter Hayuri. 

Imawan (2010) meneliti “Perjuangan Tokoh Patricia Menghadapi 

Kehidupan Dalam Novel Perempuan Kedua Karya Mira W.: Kajian 

Feminis”. Penelitian Imawan bertujuan untuk mendeskripsikan citra 

wanita tokoh utama, faktor yang melatarbelakangi kedudukan sosial tokoh 

utama wanita, dan perjuangan tokoh utama wanita dalam menghadapi 

kehidupan.  

Hasil penelitian tersebut adalah: (1) Citra wanita tokoh utama 

dalam novel Perempuan Kedua karya Mira W., tergambar melalui tiga 

aspek yaitu (a) aspek fisik, meliputi : cantik, anggun, berwibawa, memiliki 

mata coklat, bulat, dan bening, bertubuh indah, dan tinggi, rambut indah, 

berbulu mata panjang dan lentik, memiliki tangan halus, dan lembut, (b) 

aspek psikis, meliputi : penakut, mudah jatuh cinta, bertanggung jawab, 

dan penurut, (c) aspek sosial meliputi: sebagai wanita yang dihormati, 

sebagai istri simpanan orang kaya, dan dianggap sebagai pelacur. (2) 

Faktor yang melatarbelakangi kedudukan sosial tokoh utama wanita dalam 
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novel Perempuan Kedua karya Mira W., terdapat dua faktor. Adapun 

faktor tersebut meliputi: (a) faktor keluarga, dalam keluarga tersebut tokoh 

Patricia digambarkan tinggal di rumah mewah, bersama satpam, sopir, 

pembantu, ditinggal suami ke luar negeri, dan berasal dari keturunan 

Inggris-Indonesia, (b) faktor lingkungan dan masyarakat, meliputi: tinggal 

di rumah yang jauh dari lingkungan masyarakat dan masyarakatnya tidak 

begitu antusias. (3) Perjuangan tokoh utama wanita menghadapi 

kehidupan dalam novel Perempuan Kedua karya Mira W., bentuk 

perjuangan tokoh utama meliputi: tidak bergantung pada pria, berjuang 

untuk hidup bebas dari ikatan pria, mempertahankan perjuangan dan ingin 

menuntut haknya sebagai seorang istri, ingin mendapat perlindungan, dan 

perhatian dari seseorang, tidak ingin diperlakukan kasar oleh orang-orang 

tidak baik suruhan suaminya. Ingin diperlakukan adil dalam hak status 

perkawinan sebagai seorang istri, ingin mendapat kepastian dari seorang 

pria. 

Mardeva (2010) meneliti “Citra Perempuan Dalam Novel Maruti 

Jerit Hati Seorang Penari Karya Achmad Munif: Kajian Feminis”. 

Penelitian Mardeva bertujuan untuk mengetahui (1) citra perempuan tokoh 

utama, (2) kepribadian tokoh perempuan, dan (3) tujuan hidup tokoh 

utama perempuan. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini 

adalah dengan menggunakan teori feminisme liberal.  

Hasil penelitian tersebut adalah: (1) Citra perempuan yang 

tergambar melalui tokoh utama dalam novel Maruti Jerit Hati Seorang 
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Penari karya Achmad Munif terdapat tiga aspek, (a) aspek fisik, meliputi: 

cantik rupawan dan penampilan, (b) aspek psikis meliputi: lemah lembut 

dan cerdas, penyayang, tegar dan semangat, menderita, caraberpikir, 

lemah, dan ketakutan atau sifat takut, (c) aspek sosial, meliputi: hubungan 

dengan keluarga bahwa Maruti adalah seorang Ibu rumah tangga sekaligus 

sebagai kepala keluarga dan anggota keluarga, (2) Kepribadian tokoh 

perempuan menurut psikologi kepribadian dibagi menjadi dua yaitu 

kepribadian superior dan inferior. Tokoh perempuan yang mempunyai 

kepribadian superior yang dominan adalah tokoh perempuan utama 

Maruti, sedangkan kepribadian inferior yang dominan dimiliki tokoh 

perempuan tambahan Nency, (3) Tujuan hidup tokoh utama perempuan. 

Tujuan hidup itu adalah (a) Maruti sebagai ibu ingin agar anaknya sukses 

dan memiliki kedudukan dan jabatan yang terhormat, (b) Maruti ingin agar 

anak-anak jalanan mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu dan 

pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lain, dan (c) Maruti ingin 

tetap eksis menari untuk menunjukkan bahwa dia sebagai perempuan yang 

kuat. 

Ikbar (2011) meneliti “Citra Perempuan dalam Novel Rembulan di 

Tanah Melayu Karya Martha Sinaga”. Penelitian Ikbar bertujuan untuk 

mengetahui citra perempuan yang dicerminkan tokoh utama dalam novel 

tersebut.  

Hasil penelitian tersebut adalah citra perempuan yang tampak pada 

tokoh Rembulan sebagai pribadi adalah sosok perempuan yang tegar 



12 
 

dalam menjalani hidup serta memberikan semangat hidupnya kepada 

teman-temannya sesama perempuan. Rembulan memiliki sifat yang 

seharusnya dimiliki oleh seorang perempuan, seperti memiliki kasih 

sayang, sabar, dan lemah lembut. Sedangkan citra Rembulan sebagai 

anggota masyarakat adalah sosok perempuan yang ramah dan pandai 

bergaul. 

Nolla (2012) meneliti “Citra Perempuan dalam Novel “Tuhan 

Telah Memutuskan”, karya Free Hearty”. Penelitian Nolla bertujuan untuk 

mendeskripsikan citra perempuan yang dicerminkan semua tokoh 

perempuan dalam novel Tuhan Telah Memutuskan mencakup 

mendeskripsikan citra perempuan sebagai pribadi maupun citra perempuan 

sebagai anggota masyarakat. 

Hasil penelitian tersebut adalah citra semua tokoh perempuan yaitu 

tokoh Fetty, Saras, Wita, Atik, Cici dan Cika. Tokoh Fetty sebagai pribadi 

adalah sosok perempuan yang tegar dalam kemelut rumah tangganya, 

berkat kesabaran Fetty mendapatkan kebahagian dan mempunyai kekasih 

yang dicintainya. Tokoh Saras adalah seorang perempuan yang 

mempunyai kelainan sek (lesbi) namun dia tetap tabah dalam menghadapi 

ujian itu. Wita adalah seorang pegawai kantor suami Fetty Junaidi, Wita 

juga selingkuhan Junaidi namun Wita tabah dengan keadaannya yang di 

khianati oleh Junaidi dan berusaha buat bangkit dari masalah tersebut. 

Tokoh Atik adalah seorang pembantu di rumah Fetty, Atik sangat peduli 

kepada Fetty dan menyayangi Fetty dan anak-anaknya. Sedangkan tokoh 
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Cici dan Cika adalah anak-anak Fetty yang menyayangi dan peduli 

terhadap Fetty. Sebagai anggota masyarakat semua tokoh perempuan 

tersebut adalah sosok perempuan yang ramah danberjalan dengan baik. 

Semua tokoh perempuan yang ada dalam novel Tuhan Telah Memutuskan 

memiliki sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang perempuan seperti 

memiliki sifat kasih, sayang, Sabar, dan lemah. 

Berdasarkan beberapa penelitian relevan diatas, terdapat perbedaan 

dengan penelitian penulis sebagai berikut. 

1. Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian Yuliastuti, 

mengenai implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

2. Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian Imawan, Mardeva, 

Ikbar, dan Nolla, mengenai struktur dan implementasinya sebagai 

bahan ajar sastra di SMA. 

 

B. Kajian Teori 

1. Teori Strukturalisme 

Menurut Ratna (2009:91) menjelaskan bahwa secara definitif 

strukturalisme berarti paham mengenai unsur-unsur, yaitu struktur itu 

sendiri, dengan mekanisme antar hubungannya, disatu pihak antar 

hubungan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya, di pihak yang 

lain hubungan antar unsur (unsur) dengan totalitasnya. Secara 

etimologi, struktur berasal dari kata struktural (latin) yang berarti 

bentuk atau bangunan. Teori struktural merupakan salah satu teori 
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yang digunakan dalam penelitian sastra dengan mengaitkan unsur-

unsur (struktur) yang ada di dalamnya menjadi satu kesatuan yang 

utuh.  

Dalam mengkaji analisis struktural karya sastra, kita tidak bisa 

sembarangan dalam menganalisisnya. Ada langkah-langkah yang 

harus kita perhatikan dalam menganalisis struktur dalam karya sastra, 

seperti yang diungkapkan Nurgiyantoro (2010:36) yang menjelaskan 

langkah-langkah analisis struktural sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang membangun karya 

sastra secara lengkap dan jelas, mana yang tema dan mana yang 

tokoh. 

b. Mengkaji unsur-unsur yang telah diidentifikasi sehingga diketahui 

tema, alur, penokohan, dan latar dalam sebuah karya sastra. 

c. Menghubungkan masing-masing unsur sehingga memperoleh 

kepaduan makna secara menyeluruh dari sebuah karya sastra. 

Unsur-unsur struktur novel menurut Nurgiyantoro (2010:89) 

adalah tema, alur, tokoh dan penokohan, dan latar atau setting.  

Stanton (2007:20) menyatakan bahwa unsur-unsur yang dipakai dalam 

menganalisis struktur karya sastra di antaranya tema, fakta cerita (alur, 

penokohan/karakter, dan latar), dan sarana sastra (judul, sudut 

pandang, gaya dan tone, symbol, dan ironi). Penelitian ini akan 

dideskripsikan tema dan fakta cerita. Untuk lebih jelasnya akan 

dipaparkan sebagai berikut. 
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a. Tema 

Menurut Stanton (2007:41) tema adalah makna sebuah cerita 

yang khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara 

yang sederhana. Menurut Nurgiyantoro (2010:68) tema adalah 

gagasan dasar secara umum menopang sebuah karya sastra dan 

terkandung di dalam teks. 

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna 

dalam pengalaman manusia: sesuatu yang menjadikan suatu 

pengalaman begitu diingat adanya banyak cerita yang 

menggambarkan dan menelaah kejadian atau emosi yang dialami 

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

pengkhianatan manusia terhadap diri sendiri, disilusi, atah bahkan 

usia tua (Stanton, 2007:36-37). 

Untuk menemukan sebuah tema karya fiksi, pembaca harus 

memahami kandungan dan isi cerita. Tema dari novel biasanya 

mengambil dari masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, 

baik pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. 

b. Fakta Cerita 

1) Alur 

Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-

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

(dalam Nurgiyantoro, 2010:113) berpendapat bahwa alur 
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merupakan peristiwa-peristiwa cerita yang mempunyai 

penekanan pada adanya hubungan kausalitas.  

Menurut Nurgiyantoro (2010: 113) alur adalah urutan cerita 

yang terjadi atau peristiwa yang selalu berdasarkan sebab 

akibat. Alur terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. 

a) Tahap Penyituasian (Tahap Situasion) 

Tahap penyituasian adalah tahap yang berisi pelukisan 

dan pengenalan latar dan tokoh cerita. Tahap ini merupakan 

tahap pembukaan cerita, pemberian informasi awal dan 

lain-lain. 

b) Tahap Pemunculan Konflik (Tahap Generating 

Circumstances) 

Tahap pemunculan konflik yaitu suatu tahap di mana 

masalah-masalah dan peristiwa yang menyangkut 

terjadinya konflik itu akan berkembang dan atau 

dikembangkan menjadi konflik-konflik pada tahap 

berikutnya. 

c) Tahap Peningkatan Konflik (Tahap Rising Action) 

Tahap peningkatan konflik adalah tahap konflik yang 

telah dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin 

berkembang dan dikembangkan kadar intensitasnya. 

Peristiwa-peristiwa dramatik yang menjadi inti cerita makin 

mencekam dan menegangkan. Konflik terjadi secara 
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internal, eksternal, ataupun keduanya, pertentangan-

pertentangan, benturan-benturan antara kepentingannya 

masalah dan tokoh yang mengarah ke klimaks semakin 

tidak dapat dihindari. 

d) Tahap Klimaks (Tahap Klimax) 

Tahap klimaks yaitu suatu tahap konflik atau 

pertentangan-pertentangan yang terjadi, yang dijalankan 

dan atau ditampilkan para tokoh cerita mencapai titik 

intensitas puncak. Klimaks sebuah cerita akan dialami oleh 

tokoh-tokoh utama yang berperan sebagai pelaku dan 

penderita menjadi konflik utama. 

e) Tahap Penyelesaian (Tahap Denouement) 

Tahap penyelesaian adalah tahap konflik telah 

mencapai klimaks diberi penyelesaian, ketegangan 

dikendorkan. Konflik-konflik lain, sub konflik, atau 

konflik-konflik tambahan jika ada, juga diberi jalan keluar, 

cerita diakhiri. 

Nurgiyantoro (2010:153-155) membedakan alur 

berdasarkan urutan waktu menjadi tiga jenis, yaitu sebagai 

berikut. 

a) Plot Lurus, Maju, atau Progresif 

Plot lurus, maju, atau progresif merupakan alurnya 

peristiwa-peristiwa yang dikisahkan yang bersifat 
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kronologis, peristiwa-peristiwa yang pertama diikuti oleh 

peristiwa-peristiwa kemudian. Cerita ini diuraiakan secara 

urut dari tahap awal hingga tahap akhir. 

b) Plot Sorot Balik, Mundur, atau Flash-back 

Plot Sorot Balik, Mundur, atau Flash-back tidak 

memulai cerita dari tahap awal, melainkan dari tahap 

tengah atau bahkan dari tahap akhir, baru kemudian tahap 

awal cerita dikisahkan. Plot ini langsung menyuguhkan 

adegan-adegan konflik, padahal pembaca belum 

mengetahui permasalahan yang menyebabkan terjadinya 

konflik. 

c) Plot Campuran 

Plot campuran merupakan gabungan dari plot maju dan 

plot mundur. Pengkategorian plot sebuah novel lebih 

didasarkan pada plot yang menonjol. Oleh karena itu, 

dalam plot ini cerita diuraikan secara progresif namun di 

dalamnya terdapat adegan sorot balik atau plot mundur. 

Alur atau plot merupakan salah satu unsur yang 

terpenting di dalam sebuah novel. Cerita yang menarik 

tentu berawal dari alur atau jalan cerita yang menarik pula. 

Di dalam alur terdapat beberapa peristiwa-peristiwa yang 

mampu menarik minat pembaca terhadap novel tersebut. 
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2) Tokoh dan Penokohan 

Menurut Nurgiyantoro (2010:165) tokoh adalah orang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah 

pelukisan atau gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita. Dalam menganalisis sebuah 

tokoh dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu dimensi fisologis, 

dimensi psikologis, dan dimensi sosial.  

Dimensi fisiologis dapat dilihat dari bagaimana pengarang 

menggambarkan fisik tokoh. Dimensi psikologis dapat dilihat 

dari bagaimana tokoh dalam menghadapi dan memecahkan 

masalah. Dimensi sosial dapat dilihat dari bagaimana hubungan 

tokoh dengan tokoh yang lain. 

Nurgiyantoro (2010:176-191) membedakan tokoh cerita 

dalam sebuah karya fiksi  ke dalam beberapa jenis penanaman 

berdasarkan dari sudut nama penampilan itu dilakukan.  

a) Dilihat dari Segi Peranan dan Tingkat Pentingnya 

Tokoh dalam sebuah cerita dibedakan menjadi dua, 

yaitu tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama adalah 

tokoh yang tergolong penting dan ditampilkan terus-

menerus sehingga mendominasi sebagian besar cerita, 

sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh-tokoh yang hanya 

dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. 
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b) Dilihat dari Fungsi Penampilan Tokoh 

Tokoh dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh 

protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah 

tokoh yang dikagumi, tokoh yang merupakan 

pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai yang ideal bagi 

kita. Sebuah fiksi harus mengandung konflik, ketegangan, 

khususnya konflik dan ketegangan yang dialami tokoh 

protagonis. Tokoh penyebab terjadinya konflik disebut 

tokoh antagonis.  

c) Dilihat dari Perwatakannya 

Tokoh cerita dapat dibedakan ke dalam tokoh sederhana 

dan tokoh kompleks atau tokoh bulat. Tokoh sederhana 

adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi dan 

satu sifat atau watak tertentu saja, sedangkan tokoh 

kompleks atau bulat adalah tokoh yang memiliki dan 

diungkap berbagai sisi kehidupannya, sisi kepribadiannya, 

dan jati dirinya. 

d) Dilihat dari Berkembang atau Tidaknya Perwatakan 

Tokoh dapat dibedakan ke dalam tokoh statis dan tokoh 

berkembang. Tokoh statis adalah tokoh cerita yang secara 

esensial tidak mengalami perubahan atau perkembangan 

perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang 

terjadi. Tokoh berkembang adalah tokoh cerita yang 
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mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan 

sejalan dengan perkembangan peristiwa dan plot yang 

dikisahkan. 

3) Latar atau Setting 

Menurut Stanton (2007:35) latar adalah lingkungan yang 

melikupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang 

berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang 

berlangsung. Menurut Abrams (dalam Stanton, 2007:216), latar 

atau setting  disebut juga sebagai tumpu, menyaran pada 

pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial 

tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang akan diceritakan. 

Menurut Nurgiyantoro (2010:216) latar adalah landas 

tumpu yang menyaran pada pengertian tempat, hubungan 

waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan. Latar memberikan pijakan cerita 

yang secara konkret dan jelas. Hal ini penting untuk 

memberikan kesan realitas kepada pembaca. 

Latar menurut Nurgiyantoro (2010:227-230) ada tiga 

macam, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar 

tempat adalah latar yang menyaran pada lokasi terjadinya 

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar 

waktu adalah latar yang berhubungan dengan masalah “kapan” 

terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah 
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karya fiksi. Latar sosial menyarankan pada hal-hal yang 

berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat 

disuatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. 

c. Sarana Sastra 

Sarana sastra dapat diartikan sebagai metode (pengarang) 

memilih dan menyusun detail cerita agar tercapai pola-pola yang 

bermakna. Metode semacam ini perlu karena pembaca dapat 

melihat berbagai fakta melalui kacamata pengarang, memahami 

apa maksud fakta-fakta tersebut sehingga pengalaman pun dapat 

dibagi (Stanton, 2007:46-47). 

1) Judul 

Staton (2007:51) mengemukakan bahwa judul selalu 

relevan terhadap karya yang diampunya sehingga keduanya 

membentuk satu kesatuan. Pendapat ini dapat diterima ketika 

judul menuju pada sang karakter utama atau satu latar tertentu. 

2) Sudut Pandang 

Stanton (2007:53) mengemukakan bahwa sudut pandang 

adalah posisi yang berbeda yang memiliki hubungan yang 

berbeda dengan tiap peristiwa dalam tiap cerita di dalam atau di 

luar satu karakter, yang menyatu atau terpisah secara 

emosional. 
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3) Gaya dan tone 

Dalam sastra, gaya adalah cara pengarang dalam 

menggunakan bahasa. Meski dua orang pengarang memakai 

alur, karakter, dan latar yang sama, hasil tulisan keduanya bisa 

sangat berbeda (Stanton, 2007:61). 

Satu elemen yang amat terkait dengan gaya adalah tone. 

Tone adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan 

dalam cerita. Tone bisa menampak dalam berbagai wujud, baik 

yang ringan, romantic, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, 

atau penuh perasaan (Stanton, 2007:63). 

4) Symbol 

Gagasan dan emosi terkadang tampak nyata bagaikan fakta 

fisis padahal sejatinya, kedua hal tersebut tidak dapat dilihat 

dan sulit dilukiskan. Salah satu cara untuk menampilkan kedua 

hal tersebut agar tampak nyata adalah melalui “simbol‟, simbol 

berwujud detail- detail konkret dan factual dan memiliki 

kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam 

pikiran pembaca (Stanton, 2007:64). 

5) Ironi 

Secara umum, ironi dimaksudkan sebagai cara untuk 

menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah 

diduga sebelumnya. Ironi dapat ditemukan dalam hampir 
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semua cerita (terutama yang dikategorikan “bagus”) (Stanton, 

2007:71). 

  

2. Citra Perempuan 

Citraan adalah gambar-gambar angan atau pikiran sedangkan 

setiap gambar pikiran disebut citra atau imaji. Gambaran atau pikiran 

ini adalah sebuah efek dalam pikiran yang menyerupai atau gambaran 

yang dihasilkan oleh pengungkapan objek (Altenbernd dalam 

Sugihastuti, 2000:43). Citra artinya rupa, gambaran, dapat berupa 

gambar yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi atau kesan 

mental (bayangan) visual yang ditimbulkaan oleh sebuah kata, frasa 

atau kalimat dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa 

dan puisi (Sugihastuti, 2000:45). 

Citra perempuan merupakan semua wujud gambaran mental 

spiritual dan tingkah laku keseharian perempuan yang menunjukkan 

wajah dan cirri khas perempuan (Sugihastuti, 2000:7). Citra 

perempuan adalah gambaran tentang peran wanita dalam kehidupan 

sosialnya. Wanita di ceritakan sebagai insan yang memberikan 

alternatif baru sehingga menyebabkan kaum pria dan wanita 

memikirkan tentang kemampuan wanita pada saat sekarang 

(Sugihastuti, 2000:121). 

Kenyataan saat ini, sukar memberikan gambaran seorang 

perempuan dan bagaimana kepribadiannya. Seorang perempuan itu 
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memiliki banyak peranan penting dalam hidup. Peran sebagai istri, ibu, 

dan juga dalam masyarakat. Terdapat perbedaan peran seorang 

perempuan dalam masa kini dengan masa Kartini. Pada waktu masa 

Kartini, seorang perempuan haruslah patuh dan nurut kepada laki-laki. 

Berbeda dengan masa sekarang, seorang perempuan dapat 

menunjukkan peranan pentingnya sebagai istri, ibu, dan juga anggota 

masyarakat. Walaupun demikian, pada umumnya perempuan itu 

digambarkan memiliki sifat yang ikhlas, pasrah, sabar, setia, pandai, 

dan patuh. 

Citra perempuan dalam penelitian ini berwujud mental spiritual 

dan tingkah laku keseharian yang terekspresi oleh tokoh perempuan 

dalam novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani yang 

menunjukkan beberapa aspek. Citra perempuan dapat dilihat melalui 

peran yang dimainkan perempuan dalam kehidupan sehari-hari dan 

juga melalui tokoh-tokoh lainnya yang terlibat dalam kehidupannya. 

 

3. Kritik Sastra Feminis 

Menurut Djajanegara (2000:15) gerakan feminis pada tahun-tahun 

1960-an berdampak luas, bukan hanya pada kaum perempuan, tetapi 

meluas ke seluruh masyarakat Amerika. Gerakan ini membuat 

masyarakat sadar akan kedudukan perempuan yang inferior. Berbagai 

kalangan memberikan dukungan kuat pada usaha-usaha untuk 

meningkatkan kedudukan perempuan. Kata (baru) “seksisme” 
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membula lembaran baru dalam kehidupan wanita, baik yang bertalian 

dengan keluarga, seks, dan pekerjaan, maupun yang berhubungan 

dengan pendidikan atau pelatihan.  

Menurut Sugihastuti (2000:37) dalam ilmu sastra, feminisme ini 

berhubungan dengan konsep kritik sastra feminis, yaitu studi sastra 

yang mengarahkan fokus analisis kepada perempuan. Menurut Satoto 

dan Fananie (2000:85) arti kritik sastra feminisme secara sederhana 

adalah sebuah kritik sastra yang memandang sastra dengan kesadaran 

khusus akan adanya jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan 

budaya, sastra, dan kehidupan manusia. 

Inti tujuan feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat 

perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan 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. Berkaitan 

dengan itu, maka muncullah istilah equal right’s movement atau 

gerakan persamaan hak. Cara ini adalah membebaskan perempuan dari 

ikatan lingkungan keluarga dan rumah tangga (Djajanegara, 2000:4). 

Kritik sastra feminis berawal dari hasrat para feminis untuk 

mengkaji karya penulis-penulis wanita di masa silam dan untuk 

menunjukkan citra wanita dalam karya penulis-penulis pria yang 

menampilkan wanita sebagai makhluk dengan berbagai cara ditekan, 



27 
 

disalahtafsirkan, serta disepelekan oleh tradisi patriarkal yang dominan 

(Djajanegara, 2000:27). 

Kritik sastra feminisme adalah “membaca sebagai perempuan”, 

yang dimaksud “membaca sebagai perempuan” adalah kesadaran 

pembaca bahwa ada perbedaan penting dalam jenis kelamin pada 

makna dan perebutan makna karya sastra (Culler dalam Sugihastuti, 

2000:7). 

Menurut Djajanegara (2000:28-39), macam-macam kritik sastra 

feminis dalah kritik sastra feminis ideologis, kritik sastra feminis 

ginokritik, kritik sastra feminis sosialis, kritik sastra feminis 

psikoanalitik, kritik sastra feminis etnik, dan kritik sastra feminis 

lesbian. Berikut penjelasan dari masing-masing macam kritik sastra 

feminis. 

a. Kritik Sastra Feminis Ideologis 

Kritik sastra feminis yang melibatkan wanita, khususnya kaum 

feminis sebagai pembaca. Adapun yang menjadi pusat perhatian 

pembaca wanita dalam penelitiannya adalah citra secara stereotif 

wanita dalam karya sastra. Selain itu, meneliti kesalahpahaman 

tentang wanita dan sebab mengapa wanita sering ditiadakan 

bahkan nyaris diabaikan dalam kritik sastra. 

b. Kritik Sastra Feminis Ginokritik 

Kritik sastra feminis gynocritic atau ginokritik, yaitu kritik 

sastra feminis yang mengkaji penulis-penulis wanita. Kajian dalam 
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kritik ini adalah masalah perbedaan antara tulisan pria dan wanita. 

Dalam raga mini termasuk penelitian tentang sejarah karya sastra 

wanita, gaya penulisan, tema, genre, dan struktur penulis wanita. 

Di samping itu, dikaji juga kreatifitas penulis wanita, profesi 

penulis wanita sebagai suatu perkumpulan, serta perkembangan 

dan peraturan tradisi penulis wanita. 

c. Kritik Sastra Feminis Sosialis 

Kritik sastra feminis sosialis atau kritik sastra feminis marxis 

adalah kritik sastra feminis yang meneliti tokoh-tokoh wanita dari 

sudut pandang sosialis, yaitu kelas-kelas masyarakat tokoh-tokoh 

wanita dalam karya sastra lama adalah wanita yang tertindas yang 

tenaganya dimanfaatkan untuk keperluan kaum laki-laki yang 

menerima bayaran. 

d. Kritik Sastra Feminis Psikoanalitik 

Kritik sastra feminis psikoanalitik adalah kritik sastra feminis 

yang diterapkan pada tulisan-tulisan wanita karena para feminis 

percaya bahwa pembaca wanita biasanya mengidentifikasikan 

dirinya atau menempatkan dirinya pada si tokoh wanita, sedang 

tokoh wanita tersebut pada umumnya merupakan cermin 

penciptanya. 

e. Kritik Sastra Feminis Etnik 

Kritik sastra feminis etnik adalah kritik sastra feminis yang 

mengkaji tentang adanya deskriminasi seksual dari kaum laki-laki 
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kulit putih atau hitam dan diskriminasi rasial dari golongan 

mayoritas kulit putih, baik laki-laki maupun perempuan. 

f. Kritik Sastra Feminis Lesbian 

Kritik sastra feminis lesbian adalah kritik sastra feminis yang 

hanya  meneliti penulis atau hanya tokoh wanita saja. Dalam kritik 

sastra feminis ini, para pengkritik sastra lesbian lebih keras untuk 

memasukkan kritik sastra lesbian ke dalam kritik sastra feminis 

serta memasukkan teks-teks lesbian ke dalam kanon tradisional 

maupun kanon feminis. 

Di dalam penelitian ini digunakan kritik sastra feminis ideologis, 

dikarenakan kritik sastra feminis ini melibatkan para wanita dalam 

kisah ceritanya. Adapun yang menjadi pusat perhatian pembaca wanita 

dalam penelitiannya adalah citra secara stereotif wanita dalam karya 

sastra. Selain itu, meneliti kesalahpahaman tentang wanita dan sebab 

mengapa wanita sering ditiadakan bahkan nyaris diabaikan dalam 

kritik sastra. 

 

4. Implementasi Bahan Ajar 

Al-Ma’ruf (2011) menjelaskan bahwa sastra memiliki fungsi 

penting bagi kehidupan. Dalam proses pembelajaran, sastra dapat 

dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kepekaan siswa 

terhadap nilai-nilai kearifan dalam menghadapi kehidupan yang 

kompleks dan multidimensi. Realitas sosial, lingkungan hidup, 
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kedamaian dan perpecahan, kejujuran dan kecurangan, keshalihan dan 

kezhaliman juga cinta dan kebencian, serta ketuhanan dan 

kemanusiaan, semuanya ada dalam sastra. Alhasil, pembelajaran sastra 

berperan penting dalam pembangunan karakter bangsa yang kini 

sedang digalakkan pemerintah. 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang 

meliputi aspek-aspek: (a) mendengarkan, (b) berbicara, (c) membaca, 

dan (d) menulis (BSNP, 2012). Menurut Sufanti (2010:14-15) 

komponen kemampuan bersastra adalah kemampuan yang menurut 

siswa untuk kegiatan apresiasi dan ekspresi dengan materi sastra yang 

meliputi kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis 

karya sastra. Topik-topik dalam komponen ini meliputi antara lain 

puisi, cerita pendek, novel, drama, cerita rakyat, dan cerita Melayu 

Klasik. 

Lazar (dalam Al-Ma’ruf, 2011) menjelaskan bahwa fungsi sastra 

yaitu, (1) alat untuk merangsang siswa dalam menggambarkan 

pengalaman, perasaan, dan pendapatnya, (2) alat untuk membantu 

siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan 

emosionalnya dalam mempelajarai bahasa, dan (3) alat untuk memberi 

stimulus dalam pemerolehan kemampuan berbahasa. 

Menurut Lazar (dalam Al-Ma’ruf, 2011) fungsi pembelajaran 

sastra yaitu, (1) memotivasi siswa dalam menyerap ekspresi bahasa, 
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(2) alat simulatif dalam Language Acquisition, (3) media dalam 

memahami budaya masyarakat, (3) alat pengembangan kemampuan 

interpretatif, dan (4) sarana untuk mendidik manusia seutuhnya 

(educating the whole person). 

Menurut Rahmanto (2004:27) kriteria pemilihan bahan pengajaran 

sastra sebagai berikut. 

a. Ditinjau dari sudut bahasa 

 Aspek kebahasaan dalam sastra ini tidak hanya ditentukan oleh 

masalah-masalah yang dibahas, tapi juga faktor-faktor lain seperti, 

cara penulisan yang dipakai si pengarang, ciri-ciri karya sastra 

pada waktu penulisan karya itu, dan kelompok pembaca yang 

ingin dijangkau pengarang.  

b. Ditinjau dari Segi Kematangan Jiwa (Psikologi) 

Dalam memilih bahan ajar sastra, tahap-tahap perkembangan 

psikologis ini hendaknya diperhatikan karena tahap-tahap ini 

sangat besar pengaruhnya terhadap minat dan keengganan anak 

didik dalam banyak hal. Tahap perkembangan psikologis ini juga 

sangat besar pengaruhnya terhadap daya ingat, kemauan 

mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama, dan kemungkinan 

pemahaman situasi atau pemecahan problem yang dihadapi. 

c. Ditinjau dari Sudut Latar Belakang Budaya 

Biasanya siswa akan mudah tertarik pada karya-karya sastra 

dengan latar belakang yang erat hubungannya dengan latar 
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belakang kehidupan mereka, terutama bila karya sastra itu 

menghadirkan tokoh yang berasal dari lingkungan mereka dan 

mempunyai kesamaan dengan mereka atau dengan orang-orang di 

sekitar mereka. 

Menurut Rahmanto (2004:30) tahap-tahap pembelajaran sastra 

adalah sebagai berikut. 

a. Tahap Pengkhayal (umur 8 sampai 9 tahun) 

Pada tahap ini imajinasi anak belum banyak diisi hal-hal nyata 

tetapi masih penuh dengan berbagai macam fantasi kekanakan. 

b. Tahap Romantik (umur 10 sampai 12 tahun) 

Pada tahap ini anak mulai meninggalkan fantasi-fantasi dan 

mengarah ke realitas. Meski pandangannya tentang dunia ini masih 

sangat sederhana, tapi pada tahap ini anak telah menyenangi cerita-

crita kepahlawanan, petualangan, dan bahkan kejahatan. 

c. Tahap Realistik (umur 13 sampai 16 tahun) 

Sampai tahap ini anak-anak sudah benar-benar terlepas dari 

dunia fantasi, dan sangat berminat pada realitas atau apa yang 

benar-benar terjadi. Mereka terus berusaha mengetahui dan siap 

mengikuti dengan teliti fakta-fakta untuk memahami masalah-

masalah dalam kehidupan yang nyata. 

d. Tahap Generalisasi (umur 16 tahun dan selanjutnya) 

Pada tahap ini anak-anak sudah tidak lagi hanya berminat pada 

hal-hal praktis saja tetapi juga berminat untuk menemukan konsep-
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konsep abstrak dengan menganalisis suatu fenomena. Dengan 

menganalisis fonemena, mereka berusaha menemukan dan 

merumuskan penyebab utama fenomena itu yang kadang-kadang 

mengarah ke pemikiran filsafati untuk menentukan keputusan-

keputusan moral. 

Menurut Sumardi (dalam Al-Ma;ruf, 2011) kriteria pemilihan 

bahan ajar adalah latar belakang budaya siswa, aspek psikologis, aspek 

kebahasaan, nilai karya sastra, dan keragaman karya sastra. 

Menurut Al- Ma’ruf (2011) standar kompetensi sastra Indonesia 

SMU adalah: (1) Menulis karangan fiksi dan non fiksi dengan 

menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif untuk 

menimbulkan efek dan hasil tertentu dan (2) Mengapresiasi sastra 

melalui kegiatan mendengarkan, menonton, membaca dan melisankan 

hasil sastra berupa puisi, cerita pendek, novel, dan drama; memahami 

dan menggunakan pengertian teknis kesusastraan dan sejarah sastra 

untuk menjelaskan, meresensi, menilai, dan menganalisis hasil sastra, 

dan berekspresi sastra melalui kegiatan melisankan hasil sastra, 

memerankan drama, menulis karya cipta sastra berupa puisi, cerita 

pendek, novel, dan drama. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir merupakan gambaran bagaimana penelitian ini 

akan dilakukan. Kerangka berpikir dimaksudkan untuk menggambarkan 
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secara jelas bagaimana memahami dan mengkaji permasalahan yang 

diteliti (Sutopo, 2006:32). Rancangan atau desain penelitian dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 
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