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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan latar sosio-historis 
Zhaenal Fanani sebagai pengarang novel Sepenggal Bulan Untukmu. (2) 
mendeskripsikan struktur novel Sepenggal Bulan Untukmu karya  Zhaenal 
Fanani. (3) mendeskripsikan wujud citra perempuan dalam novel Sepenggal 
Bulan Untukmu karya  Zhaenal Fanani: Kritik Sastra Feminis. (4) 
mendeskripsikan implementasi citra perempuan dalam novel Sepenggal 
Bulan Untukmu karya  Zhaenal Fanani sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan objek 
penelitian kalimat dalam novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal 
Fanani. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, simak, 
dan catat. Teknik analisis data menggunakan model pembacaan Semiotik. 
Hasil penelitian ini adalah (1) latar sosio-historis Zhaenal Fanani lahir pada 
tanggal 7 Maret 1964 di Dampir, Malang, Jawa Timur. (2) struktur novel 
Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani dilihat dari cerita yang 
menunjukkan hasil perpaduan antara tema dan fakta cerita.  Temanya tentang 
kesabaran dan keteguhan hati para perempuan dalam lingkup kehidupan, serta 
kegigihan yang tak pernah pantang menyerah kaum perempuan dalam 
mengarungi roda kehidupan. Alur yang digunakan adalah alur maju dengan 
setting cerita berlatar di Jawa. Tokoh utama dalam novel ini adalah Tumirah. 
Latar yang digunakan pada tahun 2009-2010. (3) citra perempuan dalam 
novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani dikategorikan ke 
dalam citra perempuan berpendidikan, ulet dan mandiri, berkepribadian sosial 
tinggi. (4) implementasi novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal 
Fanani ini dapat diimplementasikan pada pembelajaran Bahasa Indonesia 
SMA kelas XI semester I (satu).  
 
Kata Kunci: kritik sastra feminis, citra perempuan, novel Sepenggal Bulan 

Untukmu, implementasi sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
 

 

PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan hasil kreasi sastrawan melalui kontemplasi dan 

refleksi setelah menyaksikan berbagai fenomena kehidupan dalam lingkungan 

sosialnya. Fenomena kehidupan itu beraneka ragam baik yang mengandung 

mailto:romawega@gmail.com


 

aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, kemanusiaan, keagamaan, moral, 

maupun gender. Dengan daya imajinatifnya, berbagai realitas kehidupan yang 

dihadapi sastrawan itu diseleksi, direnungkan, dikaji, diolah, kemudian 

diungkapkan dalam karya sastra yang lazim bermediumkan bahasa (Al-

Ma’ruf, 2009:1). 

Novel merupakan bentuk karya fiksi yang menggambarkan kehidupan 

masyarakat. Selain dengan orang lain, novel juga dapat dikatakan sebagai 

tempat curhat perasaan dari pengarang novel tersebut. Berbagai ide digunakan 

pengarang dalam menulis karya fiksi tersebut. Pengarang dapat mengambil 

dari pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain, bahkan dari 

kehidupan luar yang dapat didengar dan dijangkau mata. 

Lewat novel pilihan yang berjudul Sepenggal Bulan Untukmu karya 

Zhaenal Fanani ini menyuguhkan suatu kisah yang sangat mengerikan. Novel 

ini dapat menarik perhatian pembaca dari berbagai segi gaya bahasa yang 

indah, dan juga dari kisah yang diceritakan dalam novel ini. Novel yang 

menceritakan tentang suatu desa dengan keterbatasan dan kebudayaan yang 

ada di sana.  

Kajian novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani: Kritik 

Sastra Feminisme ini, dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat 

pada umumnya, khususnya pada bahan ajar sastra di SMA. Cerita yang 

terkandung dalam novel bukan hanya sebagai bacaan saja, tetapi memberikan 

pengetahuan dan inspirasi mengenai pentingnya sebuah pendidikan di dunia 

ini. Terutama bagi kaum perempuan agar tidak dianggap lemah atau rendah 

oleh kaum laki-laki. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul ”Citra Perempuan dalam 

Novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani: Kajian Sastra 

Feminisme dan implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA”, sebagai 

bahan skripsi dengan alasan sebagai berikut. Novel Sepenggal Bulan Untukmu 

karya Zhaenal Fanani merupakan karya sastra yang mengandung amanat yang 

penulis kaji dari segi sastra feminis, terutama pada para tokoh perempuan 

dalam novel, menyajikan permasalahan sosial dikehidupan masyarakat. 



 

Seperti pertentangan adanya pendidikan di sebuah desa yang dikatakan kurang 

memiliki pendalaman mengenai arti penting ilmu pendidikan, mencerminkan 

kehidupan masyarakat yang mempunyai sifat pantang menyerah demi 

mencapai impiannya. Hal tersebut digambarkan tokoh utama Tumirah, yang 

tetap semangat meraih impianya walaupun banyak menghadapi rintangan. 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu, (1) bagaimana latar sosiohistoris 

Zhaenal Fanani sebagai pengarang novel Sepenggal Bulan Untukmu?, (2) 

bagaimana struktur novel Sepenggal Bulan Untukmu karya  Zhaenal Fanani?, 

(3) bagaimana wujud citra perempuan dalam novel Sepenggal Bulan Untukmu 

karya  Zhaenal Fanani: Kritik Sastra Feminis?, dan (4) bagaimana 

implementasi novel Sepenggal Bulan Untukmu karya  Zhaenal Fanani sebagai 

bahan ajar sastra di SMA?.  

Tujuan  penelitian ini yaitu, (1) mendeskripsikan latar sosiohistoris 

Zhaenal Fanani sebagai pengarang novel Sepenggal Bulan Untukmu, (2) 

mendeskripsikan struktur novel Sepenggal Bulan Untukmu karya  Zhaenal 

Fanani, (3) mendeskripsikan wujud citra perempuan dalam novel Sepenggal 

Bulan Untukmu karya  Zhaenal Fanani: Kritik Sastra Feminis, dan (4) 

mendeskripsikan implementasi novel Sepenggal Bulan Untukmu karya  

Zhaenal Fanani sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

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 yang digunakan dalam penelitian sastra dengan 

mengaitkan unsur-unsur (struktur) yang ada di dalamnya menjadi satu 

kesatuan yang utuh.  

Stanton (2007:20) menyatakan bahwa unsur-unsur intrinsik 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). Unsur-unsur struktur novel menurut 

Nurgiyantoro (2010:89) adalah tema, alur, tokoh dan penokohan, dan latar 

atau setting. 

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

menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara yang sederhana. Menurut 

Stanton (2007:26) secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-

peristiwa dalam sebuah cerita.  

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. Menurut 

Stanton (2007:35) latar adalah lingkungan yang melikupi sebuah peristiwa 

dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang 

sedang berlangsung.  

Citra perempuan merupakan wujud gambaran mental spiritual dan tingkah 

laku keseharian yang terekspresi oleh perempuan dalam berbagai aspeknya 

yaitu aspek fisis dan psikis sebagai citra diri perempuan serta aspek keluarga 

dan masyarakat sebagai citra sosial. Banyak sketsa tentang citra perempuan 

yang dapat disampaikan melalui berbagai bidang, misalnya bidang psikologi, 

sosiologi, antropologi, kesehatan, hukum, pendidikan, agama, dan sebagainya 

(Sugihastuti, 2000:7). 

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. 

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

berhubungan dengan konsep kritik sastra feminis, yaitu studi sastra yang 

mengarahkan fokus analisis kepada perempuan. 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). 

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. 

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 

memotivasi siswa dalam menyerap ekspresi bahasa, alat simulatif dalam 

language acquisition, media dalam memahami budaya masyarakat, alat 

pengembangan kemampuan interpretatif, dan sarana untuk mendidik manusia 

seutuhnya (educating the whole person). 

Menurut Rahmanto (2004:27) kriteria pemilihan bahan pengajaran sastra 

dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu dari sudut bahasa, segi kematangan jiwa 

(psikologi), dan sudut latar belakang budaya. Menurut Rahmanto (2004:30) 

tahap-tahap pembelajaran sastra yaitu tahap pengkhayal (umur 8 sampai 9 

tahun), tahap romantik (umur 10 sampai 12 tahun), tahap realistik (umur 13 

sampai 16 tahun), dan tahap Generalisasi (umur 16 tahun dan selanjutnya). 

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi 

kualitatif dengan pendeskripsian yang diteliti dan penuh nuansa untuk 

menggambarkan secara cermat sifat-sifat suatu hal, keadaan, fenomena, dan 



 

tidak terbatas pada pengumpulan data melainkan meliputi analisis interpretasi 

data (Sutopo, 2006:137). 

 Strategi yang digunakan penelitian ini adalah penelitian studi kasus 

terpancang (embedded case study research). Studi kasus terpancang adalah 

penelitian yang sudah terarah pada batasan atau fokus tertentu yang dijadikan 

sasaran dalam penelitian (Sutopo, 2006:139). Strategi penelitian yang 

digunakan untuk mengaji citra perempuan dalam novel Sepenggal Bulan 

Untukmu karya Zhaenal Fanani: Kritik Sastra Feminis ini adalah bentuk studi 

kasus terpancang (embedded case study research). 

 Objek penelitian ini adalah kata-kata yang terdapat dalam novel Sepenggal 

Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani. Subroto (dalam Al-Ma’ruf, 2012:10) 

memberikan batasan bahwa data adalah semua informasi atau bahan yang 

disediakan alam (dalam arti luas) yang harus dicari dan dan dikumpulkan oleh 

pengkaji sesuai dengan masalah pengkajian. Jadi, data merupakan bahan yang 

sesuai untuk memberi jawaban terhadap masalah yang dikaji. Wujud data 

dalam penelitian ini berupa kata-kata, frase, kalimat, dan wacana yang 

terdapat dalam novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani. 

 Sumber data terkait dengan subjek  penelitian dari mana data diperoleh 

(Siswantoro, 2010:72). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal 

Fanani yang diterbitkan DIVA Press (Anggota IKAPI) pada tahun 2013 

berjumlah 485 halaman. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

data berupa artikel dan tulisan yang terdapat dari media internet (browsing)  

yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini seperti, fungsi sastra dan fungsi pembelajaran sastra 

http://aliimronalmakruf.blogspot.com/2011/04/pembelajaran-sastra-andragogi-

dan.html. Biografi Zhaenal Fanani www.divapress-online.com dan 

http://facebook.zaenal.fanani.com. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik kepustakaan, teknik simak, dan teknik catat. Teknik kepustakaan yaitu 

http://aliimronalmakruf.blogspot.com/2011/04/pembelajaran-sastra-andragogi-dan.html
http://aliimronalmakruf.blogspot.com/2011/04/pembelajaran-sastra-andragogi-dan.html
http://www.divapress-online.com/
http://facebook.zaenal.fanani.com/


 

ilmu tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, dokumen 

digunakan untuk mencari data-data mengenai variabel yang berupa catatan, 

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

(Moeleong, 2005:11). Teknik simak atau disebut juga teknik sadap yakni 

penyadapan sesuatu yang digunakan seseorang atau beberapa orang informan 

dalam upaya mendapatkan data (Mahsun, 2012:92). Teknik catat adalah 

teknik lanjutan yang dilakukan peneliti ketika menerapkan metode simak 

(Mahsun, 2012:93). 

 Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. 

Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data 

menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-

permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan 

yang lebih utuh dan menyeluruh (Sutopo, 2006:79). 

 Teknik  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model pembacaan Semiotik. Langkah  awal dalam analisis 

novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani, yaitu memaparkan 

citra perempuan dengan metode pembacaan heuristik. Setelah itu dilakukan 

dengan metode pembacaan hermeneutik. Peneliti membaca berkali-kali novel  

Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani, secara bolak balik dari awal 

sampai akhir untuk mengungkapkan kandungan atau isi mengenai citra 

perempuan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Latar Sosio-historis Zhaenal Fanani sebagai Pengarang Novel 

Sepenggal Bulan Untukmu 

1. Riwayat hidup dan latar sosio-historis pengarang 

Zhaenal Fanani lahir 7 Maret 1964 di Dampir, Malang, Jawa 

Timur. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuhnya yaitu SD Negeri 

Dampi 1, MTsN Malang, MA Malang, dan UNISMA. Ia beberapa 

tahun nyantri di Pondok Pesantren Raudatul Muta’allimien dan 

Pondok Pesantren Salafiyah Shirotul Fuqoha’, Malang. Sebagai 



 

sastrawan yang berlatar belakang sosial masyarakat Jawa, tepatnya 

dari Malang, Jawa Timur, Zhaenal Fanani mampu mengangkat 

beberapa tema dalam kehidupan yang ada di sekitarnya. 

(http://facebook.zaenal.fanani.com, diakses pada tanggal 16 Januari 

2014). 

2. Karya-karya pengarang 

Zhaenal Fanani telah menghasilkan banyak karya dari novel dan 

serial (cerita bersambung). Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan 

sebagai berikut. 

a. Novel, yaitu Madame Kalinyamat, Tsu Zhi, Kantata Ababil, Troy, 

The Cronicle Of Jengiskhan, Aeromatical, Sujudilah Cintamu, 

Gerbang Dunia Ketiga, Hamaroch, Tabut; Ark Of Covenant, 

Anak-Anak Langit, Shema; Whirling Dervish Dance, Senja Di 

Alexandria, Menorah, Karbala, Bulan Di Langit Athena, Sunset 

Terakhir Di Teheran, Rondenvus Di Selat Hormuz, Sepenggal 

Bulan Untukmu, Debu-Debu Rakhine, The Solomon Temple, Ken 

Arok: Cinta Dan Tahta, dan Damarwulan. 

b. Serial (Cerita Bersambung), yaitu Pendekar Mata Keranjang, Joko 

Sableng, dan Pendekar Seribu Bayangan. 

3. Ciri khas kesusastraan pengarang 

 Ciri khas yang menonjol dari Zhaenal Fanani adalah ia lebih 

tertarik untuk menulis naskah konspirasi karena cakupannya lebih luas 

dan bisa memberikan cara pandang baru terhadap nilai yang telah kita 

percayai. 

 

B. Struktur Novel Sepenggal Bulan Untukmu Karya Zhaenal Fanani 

1. Tema 

Novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani ini 

memiliki tema kesabaran dan keteguhan hati para perempuan dalam 

lingkup kehidupan, serta kegigihan yang tak pernah pantang menyerah 

kaum perempuan dalam mengarungi roda kehidupan. Kebesaran hati 

http://facebook.zaenal.fanani.com/


 

dan jiwa dapat diperlihatkan oleh tokoh utama Tumirah, pada kutipan 

novel sebagai berikut. 

“Mak...“ Tiba-tiba, Emak Imah merasakan sentuhan halus di 

pundaknya. Berpaling, ia menemukan Tumirah telah tegak di 

belakangnya. “Tumirah tak ingin urusan ini bertambah panjang.” 

“Emak tidak peduli, Tumirah!” 

“Tapi, Mak… Bagaimana kalau sampai anak-anak mendengarnya? 

Tumirah tau Emak matah. Tapi, Tumirah berharap Emak bias 

menahan diri…” 

“Benar kata Tumirah. Sebaiknya kita dengarkan dulu penjelasan 

Tumirah,” kata Pak Solikhan. (hlm.174). 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh utama Tumirah, 

memiliki kebesaran hati dan jiwa walau pun hati dan perasaannya sakit 

oleh semua perkataan Sukmotejo. Tumirah dapat setegar itu semata 

hanya karena anak-anak yang berhak memperoleh pendidikan. 

2. Fakta Cerita 

a. Alur/ plot 

Novel  Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani 

menggunakan alur lurus, maju, atau progresif. Hal ini dapat 

dibuktikan dalam novel Sepenggal Bulan Untukmu berurutan 

secara runtut dari tahap penyituasian (halaman 1 s.d 155), tahap 

pemunculan konflik (halaman 156 s.d 184), tahap peningkatan 

konflik (halaman 184 s.d 242), tahap klimaks (halaman 243 s.d 

387), tahap penyelesaian (halaman 388 s.d 488). 

b. Tokoh dan penokohan 

Tokoh utama dalam novel Sepenggal Bulan Untukmu karya 

Zhaenal Fanani ini adalah Tumirah. Tumirah merupakan gadis 

lembut dengan pesona senyum, tawa, dan bicaranya yang dapat 

memukau perhatian orang. Selain itu juga memiliki ciri gadis yang 

selalu memakai kerudung untuk menutupi kepalanya. Tumirah 

merupakan pribadi yang memiliki cita-cita dan sebuah ambisi yang 

besar dalam dunia pendidikan. Tumirah juga merupakan tokoh 

kompleks/ bulat. Dalam cerita, ia diungkapkan oleh pengarang dari 



 

berbagai sisi kehidupan. Ketika Tumirah menjadi anak yatim piatu, 

diangkat menjadi anak oleh lelaki yang belum pernah menikah, 

ditinggal bapak angkatnya, menjadi pembantu rumah tangga, dan 

berjuang dalam dunia pendidikan.  

c. Latar/ setting 

Dalam novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani 

ini terdapat tiga latar atau setting, yaitu latar tempat, latar waktu, 

dan latar sosial. 

1) Latar tempat, novel Sepenggal Bulan Untukmu ini memiliki 

beberapa tempat kejadian, yaitu desa Serambi, desa 

Pesanggrahan, kota Surabaya, dan kota Pasirian. 

2) Latar waktu, novel  Sepenggal Bulan Untukmu ini terjadi pada 

tahun 2009-2010 dengan munculnya perkembangan hand 

phone sesuai perkembangan zaman. 

3) Latar sosial, novel Sepenggal Bulan Untukmu ini memiliki 

beberapa kejadian kehidupan sosial, yaitu masyarakat Jawa; 

leluhur; berpegang agama; tradisi, budaya, dan sikap religius; 

dan upacara tabor sesajen. 

Novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani di atas, 

dapat disimpulkan bahwa unsur yang membangun novel 

merupakan bentuk keseluruhan antara unsur-unsur yang satu 

dengan unsur yang lain saling terkait dan terjalin. Hal ini dapat 

dilihat dari cerita yang menunjukkan hasil perpaduan antara tema, 

alur atau plot, tokoh dan penokohan, dan latar atau setting. 

Dalam rangkaian cerita Sepenggal Bulan Untukmu, bertema 

tentang kesabaran dan keteguhan hati para perempuan dalam 

lingkup kehidupan, serta kegigihan yang tak pernah pantang 

menyerah kaum perempuan dalam mengarungi roda kehidupan. 

Alur cerita yang digambarkan dari tahap penyituasian, yaitu 

pengenalan tokoh tambahan yaitu Emak Imah yang merupakan ibu 

angkat dari tokoh utama Tumirah. Kemudian muncul konflik yang 



 

dialami oleh tokoh utama dan mencapai tahap klimaks saat 

Tumirah selalu mendapatkan halangan ketika mengajar anak-anak 

Pesanggrahan. Akhir cerita, terdapat tahapan penyelesaian yaitu 

tokoh utama dapat mencapai keinginannya dalam hal 

mempertahankan pendidikan anak-anak dan juga mendapatkan 

pendamping yang tepat. Setting cerita berlatar di Jawa, yaitu Desa 

Serambi dan Desa Pesanggrahan pada tahun 2009-2010.  

 

C. Wujud Citra Perempuan dalam Novel Sepenggal Bulan Untukmu 

Karya  Zhaenal Fanani: Kritik Sastra Feminis 

Citra perempuan adalah semua wujud gambaran mental spiritual dan 

tingkah laku keseharian yang terekspresi oleh perempuan (Sugihastuti, 

2000:45). Penelitian ini akan menganalisis citra perempuan dalam novel 

Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani dengan menggunakan 

tinjauan kritik sastra feminis yang mencakup hal-hal sebagai berikut. 

1. Citra Perempuan Berpendidikan 

Pendidikan merupakan modal utama dalam hidup. Adanya suatu 

pendidikan, masa depan seseorang akan menjadi lebih baik. Citra 

perempuan dalam bidang pendidikan ini digambarkan Zhaenal Fanani 

melalui tokoh utama, yaitu Tumirah. tumirah digambarkan 

memperoleh pendidikan sejak berusia tujuh tahun sampai masuk 

sekolah menengah pertama. 

Lelang Kara memenuhi janji yang pernah ia ucapkan kepada 

orang-orang desa Serambi untuk member Tumirah apa yang 

seharusnya diterima gadis itu. Ketika Tumirah berusia tujuh tahun, 

ia memasukkannya di sekolah dasar negeri satu-satunya di desa itu. 

Sejak awal, ia melihat Tumirah memiliki otak cemerlang. Namun, 

ia benar-benar terpana tatkala menyaksikan Tumirah sudah mampu 

menjelaskan perubahan warga gunung, membaca pergerakan awan, 

dan menerangkan tata letak bintang saat duduk di kelas dua SD. Ia 

nyaris tak percaya keterangan itu ia dengar dari mulut mungil 

Tumirah yang selaly tak henti bicara. (hlm.48). 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Tumirah mendapatkan 

pendidikan yang layak dari bapak angkatnya itu. Sejak usia tujuh 



 

tahun, Lelang Kara memasukkan Tumirah pada sekolah dasar negeri di 

desa Serambi. Terlihat juga bahwa Tumirah memiliki otak yang 

cemerlang. 

Menuruti beberapa saran dari para guru dan Seloaji, Lelang Kara 

mendaftarkan Tumirah ke sebuah sekolah menengah pertama 

negeri di Pasirian. Sebenarnya, Tumirah menolak keinginan bapak 

angkatnya. Keberadaannya di Pasirian-yang perlu jarak tempuh 

beberapa jam-tertentu akan memisahkan dirinya dari lelaki 

kesayangannya itu. Ia tak ingin berpisah dengan sang bapak. Ia 

ingin selalu menemani dan menjadi karib bagi bapak angkatnya. 

(hlm.49-50). 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Tumirah melanjutkan 

pendidkannya di sekolah menengah pertama. Lelang Kara 

mendaftarkan Tumirah SMP di kota Pasirian. Jarak yang cukup jauh 

dari desa Serambi. Jarak tersebut menjadi jarak pemisah Tumirah 

dengan bapak angkatnya. 

Satu bulan di kota, ia meminta agar bapak angkatnya mengizinkan 

dirinya masuk ke sebuah pesantren. Bukan di rumah kos seperti ini. 

“Mungkin perlu tambahan biaya. Namun, Tumirah akan lebih 

tenang,” katanya menjelaskan kepada bapak angkatnya. 

Lelang Kara tertawa,. “Tumirah…. Sungguh, sebenarnya sejak 

awal bapak ingin kamu masuk sebuah pesantren. Tapi, bapak takut 

mengatakannya.” 

“Terimakasih, pak. Tapi sekali lagi, harus ada tambahan biaya. 

“Jangan pikirkan soal biaya. Itu semua urusan bapak. Bapak sangat 

senang keinginan itu muncul dari dirimu sendiri.” (hlm.52-53). 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa kebutuhan Tumirah terutama 

dalam bidang pendidikan dipenuhi oleh bapak angkatnya itu. Lelang 

Kara mengijinkan Tumirah untuk masuk ke sebuah pesantren yang 

berada di kota. Itu semua Lelang Kara lakukan demi kebaikan Tumirah 

anak semata wayangnya. Ia selalu menginginkan yang terbaik untuk 

Tumirah. 

Dan, takdir adalah keputusan yang tak dapat ditentang atau 

dihalangi siapa pun. Tepat setelah pengumuman ujian dan dirinya 

dinyatakan sebagai salah satu siswa yang memperoleh nilai 

tertinggi, kabar buruk itu sampai kepadanya. (hlm.55). 

 



 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa dalam bidang pendidikan, 

Tumirah merupakan anak yang cerdas. Terbukti dengan hasil 

kelulusan ketika di pesantren, Tumirah merupakan salah satu siswa 

yang mendapat nilai tertinggi. 

2. Citra Perempuan Ulet dan Mandiri 

Perempuan dikatakan ulet jika memiliki sikap yang tangguh, kuat 

dan tidak mudah putus asa. Selain itu, perempuan ulet juga dapat 

digambarkan melalui kerja kerasnya dalam mencapai sebuah 

keberhasilan yang telah diinginkan. Mandiri juga berarti hidup tidak 

selalu terbebani dengan orang lain. Seseorang disebut mandiri jika ia 

telah mampu mencurahkan tenaga dan pikirannya sendiri dalam 

kehidupannya. Citra perempuan dalam bidang pekerjaan ini 

digambarkan Zahenal Fanani melalui Tumirah yang merupakan sosok 

perempuan ulet dan mandiri. 

Namun ia harus segera menyimpan semua kekagumannya. Di 

rumah besar berlantai tiga dengan sepuluh kamar tidur ini-tempat 

di mana ia sekarang berada-ia harus mellakukan tugas hariannya: 

menyapu, mencuci, dan memenuhi semua permintaan sang pemilik 

rumah. Majikannya sepasang suami istri dengan tiga orang anak. 

Sang suami berkebangsaan Australia sedangkan istrinya berasal 

dari Garut, Jawa Barat. Pasangan beda Negara ini memiliki usaha 

tekstil. Anak-anak mereka semuanya laki-laki. Yang paling besar 

berusia empat belas tahun dan masih duduk di bangku SMP. Yang 

bungsu berumur empat tahun yang diasuh oleh seorang babysitter. 

(hlm.77-78). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Tumirah pernah menjadi 

pembantu rumah tangga setelah kematian bapak angkatnya. Tumirah 

melakukan pekerjaan itu guna menyambung masa hidupnya di dunia. 

Karena Tumirah sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. 

 “Kau hendak pergi?” 

Tumirah tersenyum. “Ya. Aku harus pergi.” 

Salimah terhenyak. “Kau mau pergi ke mana?” 

“Pesanggrahan.” 

Salimah menundukkan kepalanya, seolah tak percaya. “Apa yang 

akan kau lakukan di sana? Pikirkan dulu langkahmu!” 

“Aku sudah memikirkannya bermalam-malam. Bahkan sejak kau 

bercerita tentang Desa Pesanggrahan.” 



 

“Di sana tidak ada pekerjaan seperti di sini.” 

“Pekerjaanku sudah selesai. Aku ingin melakukan amanat Bapak.” 

(hlm.82). 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Tumirah ingin melakukan 

permintaan dari ayah angkatnya, yaitu dapat membagikan ilmu yang ia 

miliki kepada orang lain. Ia ingin menjadi seorang pendidik bagi anak-

anak Pesanggrahan. 

“Terimakasih atas kepercayaannya. Saya akan berusaha sebaik 

mungkin untuk dapat hadir di depan anak-anak. Bukan sebagai 

pengajar, namun sebagai sahabat bagi mereka. Saya kira, 

pendekatan ini lebih memberikan ruang kepada saya untuk bisa 

memberikan yang terbaik kepada anak-anak desa ini.” (hlm.91-92). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Tumirah merupakan sosok 

perempuan yang memiliki hati mulia. Ia hanya ingin dijadikan seorang 

sahabat bagi anak-anak. Ia juga tak ingin disebut seorang guru. 

3. Citra Perempuan Berkepribadian Sosial Tinggi 

Hidup di tengah-tengah masyarakat memang tidaklah mudah. 

Seseorang harus bisa menempatkan diri ketika berada di tengah-tengah 

masyarakat. Citra perempuan dalam bidang sosial ini digambarkan 

Zhaenal Fanani melalui Tumirah dengan kepribadian sosialnya yang 

tinggi di tengah-tengah masyarakat desa. 

“Bolehkah saya membantu Bapak?” pertanyaan Tumirah memecah 

keheningan. 

Pak Solikhan terpana. “Membantu? Maksudnya?” 

“Saya ingin membantu mengajar.” 

Untuk kedua kalinya, Pak Solikhan terhenyak. Sepanjang yang ia 

alami, baru kali ini ia mendengar ada seseorang yang menawarkan 

diri untuk membantunya mengajar. Selama ini, ia bersama Emak 

Imah telah berusaha mencari beberapa guru di luar Pesanggrahan. 

Tapi, setelah mendengar penjelasan mereka tentang suasana 

Pesanggrahan, tidak satu pun guru tertarik. (hlm.36). 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa sosok tokoh utama dalam 

cerita ini diterima baik kedatangannya oleh salah satu guru 

Pesanggrahan yang selama ini masih tetap bertahan. Guru tersebut juga 

terlihat bahagia dengan niat ikhlas Tumirah datang ke desa 

Pesanggrahan.  



 

“Saya mendengar desa ini belum memiliki seorang pemimpin yang 

disahkan oleh pemerintah,” Tumirah kembali bicara. Ia seperti 

menemukan sebuah kesempatan untuk memosisikan dirinya 

sebagai orang yang tidak bersalah. Ia mengakui, kesalahannya 

adalah tidak meminta izin terlebih dahulu. Tapi, ia tahu kesalahan 

itu akan dibuat oleh Sukmotejo sebagai alasan. Maka, ia pun 

menyudutkan lelaki itu. Dan melihat Sukmotejo merasa terpojok, 

ia meneruskan ucapannya. 

“Seandainya Desa Pesanggrahan memiliki perangkat 

pemerintahan, saya akan datang dan minta izin. Saya paham 

bagaimana aturan seorang pendatang.” 

“Kau pandai bicara, anak muda! Tapi jangan kau pikir bisa 

seenaknya melakukan apa yang kau inginkan. Memang, 

Pesanggrahan tidak memiliki pemimpin yang disahkan pemerintah. 

Pesanggrahan pun belum memiliki perangkat pemerintahan. Tapi, 

bukan berarti orang bebas berdomisili di sini, bahkan melakukan 

hal-hal yang bisa meresahkan warga!”  

Tumirah tersentak. (hlm.166-167). 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Tumirah berani berdiri di atas 

kebenaran. Ia tidak takut dengan sesuatu yang ia anggap itu benar. 

Maka dari itu ia berani berkata dan bersikap demikian. Tumirah 

mengatakan kanyataan yang sebenarnya. Ia tidak mau disalahkan 

karena sepengetahuan Tumirah, Pesanggrahan belum ditetapkan 

pemimpin yang tetap. 

Mendengar percakapan Sukmotejo dengan Danuparang, serentak 

para lelaki yang hadir bersama Sukmotejo maju dan berdiri dengan 

sikap siaga di belakang Sukmotejo. Para lelaki yang datang 

bersama Danuparang tidak tinggal diam. Serempak, mereka pun 

bergerak dan tegak di belakang Danuparang. 

Kini, dua kelompok itu saling berhadapan dengan jarak semakin 

dekat. Bahkan, masing-masing terlihat pasang kuda-kuda. 

(hlm.384). 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Sukmotejo dengan 

Danuparang merupakan dua orang yang sama-sama memiliki 

pendukung dalam membicarakan aktifitas Tumirah. Kedua kelompok 

tersebut saling bertolak belakang dengan niat masing-masing.  

 



 

D. Implementasi novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani 

sebagai bahan ajar sastra di SMA 

Implementasi novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani 

ini dapat diimplementasikan pada pembelajaran Bahasa Indonesia SMA 

kelas XI semester I (satu), terdapat salah satu kompetensi dasar yang 

berbunyi “menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/ terjemahan”. Unsur intrinsik dapat implementasikan pada tema, 

alur, tokoh dan penokohan, dan latar yang terdapat di dalam novel. Unsur 

ekstrinsik dapat diimplementasikan pada nilai-nilai kehidupan yang 

terkandung di dalam novel. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan diperoleh simpulan 

sebagai berikut.  Pertama, latar sosiohistoris Zhaenal Fanani lahir pada 

tanggal 7 Maret 1964 di Dampir, Malang, Jawa Timur. Jenjang pendidikan 

yang pernah ditempuhnya yaitu SD Negeri Dampi 1, MTsN Malang, MA 

Malang, dan UNISMA. Ia beberapa tahun nyantri di Pondok Pesantren 

Raudatul Muta’allimien dan Pondok Pesantren Salafiyah Shirotul Fuqoha’, 

Malang. 

Kedua, Novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani di atas, 

dapat disimpulkan bahwa unsur yang membangun novel merupakan bentuk 

keseluruhan antara unsur-unsur yang satu dengan unsur yang lain saling 

terkait dan terjalin. Hal ini dapat dilihat dari cerita yang merupakan hasil 

perpaduan antara tema, alur atau plot, tokoh dan penokohan, dan latar atau 

setting. Dalam rangkaian cerita Sepenggal Bulan Untukmu, bertema tentang 

kesabaran dan keteguhan hati para perempuan dalam lingkup kehidupan, serta 

kegigihan yang tak pernah pantang menyerah kaum perempuan dalam 

mengarungi roda kehidupan. Alur cerita yang digambarkan dari tahap 

penyituasian sampai tahapan penyelesaian. Setting cerita berlatar di Jawa, 

yaitu Desa Serambi dan Desa Pesanggrahan pada tahun 2009-2010. 



 

Ketiga, citra perempuan dalam novel Sepenggal Bulan Untukmu karya 

Zhaenal Fanani dapat dikategorikan dari berbagai kategori, yaitu citra 

perempuan berpendidikan, citra perempuan ulet dan mandiri, dan citra 

perempuan berkepribadian sosial tinggi. 

Keempat, implementasi novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal 

Fanani ini dapat diimplementasikan pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

SMA kelas XI semester I (satu), terdapat salah satu kompetensi dasar yang 

berbunyi “menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ 

terjemahan”. Unsur intrinsik dapat implementasikan pada tema, alur, tokoh 

dan penokohan, dan latar yang terdapat di dalam novel. Unsur ekstrinsik dapat 

diimplementasikan pada nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam 

novel. 
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