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ABSTRAK 

 

DIMENSI GENDER DALAM NOVEL THE SECRET LIFE OF BEES 

(RAHASIA HIDUP LEBAH) KARYA SUE MONK KIDD: KAJIAN 

SASTRA FEMINIS DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR 

SASTRA DI SMA 

 

Rahayu, A.310 100 113, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 

Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan latar sosio-historis Sue 

Monk Kidd pengarang novel RHL, (2) mendeskripsikan struktur yang 

membangun novel RHL karya Sue Monk Kidd, (3) mendeskripsikan dimensi  

gender dalam novel RHL karya Sue Monk Kidd, dan (4) mendeskripsikan 

implementasi dimensi gender dalam novel RHL karya Sue Monk Kidd sebagai 

bahan ajar sastra di SMA. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 

strategi penelitian studi kasus terpancang. Subjek penelitian ini adalah novel RHL 

karya Sue Monk Kidd. Objek penelitian ini adalah dimensi gender dalam dalam 

novel RHL karya Sue Monk Kidd. Data dalam penelitian ini adalah wacana dalam 

novel yang sesuai dengan rumusan masalah. Sumber data dibagai menjadi dua 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik trianggulasi teoretis dan teknik 

trianggulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik pembacaan 

model semiotik yang terdiri atas pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil 

analisis latar sosio-historis pengarang novel RHL bahwa Sue Monk Kidd adalah 

penulis cerpen, novel, dan memoar. Hasil analisis struktural menunjukkan bahwa 

tema dalam novel RHL adalah tentang kehidupan perempuan dengan segala 

pemasalahannya. Tokoh-tokoh dalam novel yaitu Lily, T. Ray (Ayah Lily), 

Rosaleen, August, June, Mey, dan Zach. Alur dalam novel RHL karya Sue Monk 

Kidd yaitu alur maju. Latar waktu terjadi pada tahun 1964. Latar tempat pada 

novel tersebut adalah di rumah Lily, Kota Sylvan, rumah August, rumah madu, 

dan lingkungan yang berada di sekitar rumah madu. Latar sosial adalah pada saat 

terjadinya kerusuhan rasial dan Undang-Undang Hak Sipil disahkan di Amerika. 

Berdasarkan kajian sastra feminis, dimensi gender dalam novel RHL mencakup 

kesetaraan gender dan ketidakadilan gender. Implementasi dimensi gender dalam 

novel RHL karya Sue Monk Kidd sebagai bahan ajar sastra di SMA dapat 

dikaitkan dengan standar kompetensi membaca berdasarkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI semester 1. 

 

Kata Kunci: dimensi gender, dalam novel RHL: kajian sastra feminis. 
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I. PENDAHULUAN 

Permasalahan yang selalu menarik untuk dibicarakan adalah 

permasalahan yang mempunyai hubungan dengan dunia perempuan. Hal 

tersebut disebabkan karena perempuan di sekitar publik cenderung 

dimanfaatkan oleh kaum laki-laki untuk memuaskan koloninya. Perempuan 

disosialisasikan dan diasuh secara berbeda dengan laki-laki. Sejak dini anak 

perempuan disosialisasikan bertindak lembut, tidak agresif, halus, tergantung, 

pasif, dan bukan pengambil keputusan. Sebaliknya laki-laki disosialisasikan, 

agresif, aktif, mandiri, pengambil keputusan, dan dominan. 

Permasalah tersebut terjadi karena perempuan cenderung dianggap 

lemah oleh laki-laki. Hal ini terjadi dari waktu ke waktu. Banyaknya 

permasalahan yang harus dihadapi oleh perempuan sekarang ini melahirkan 

suatu gerakan gender yang bertujuan memperjuangkan hak-hak perempuan 

agar dapat setara dengan kaum laki-laki. Dengan adanya kesetaraan tersebut 

maka perempuan tidak akan lagi dianggap lemah oleh kaum laki-laki. 

Banyak bermunculan penulis wanita yang mengangkat tema tentang 

permasalahan perempuan membuat karya sastra semakin digemari oleh 

masyarakat. Lewat hasil karya sastra penulis wanita tersebut diharapkan 

perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Hal tersebut juga 

menunjukkan bahwa perempuan mempunyai eksistensi yang sama dengan 

laki-laki dalam berbagai hal dan dalam berbagai bidang. 

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas 

masalah perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) 

dan konsep gender. Pengertian jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis 

kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis 

kelamin tertentu dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan konsep gender 

yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang 

dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan (Fakih, 

2001:8). 
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Novel The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup Lebah) karya Sue 

Monk Kidd merupakan novel yang sangat inspiratif. Novel ini mengangkat 

cerita tentang dunia perempuan yang pastinya mempunyai keterkaitan dengan 

dimensi gender. Novel The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup Lebah) 

menceritakan perjuangan seorang anak perempuan bernama Lily. Ia menjadi 

anak yatim karena kematian ibunya dalam kecelakaan tragis ketika ia masih 

balita. Lily adalah seorang gadis yang berusaha mencari kebenaran tentang 

ibunya dan dirinya sendiri. Lily tinggal bersama ayahnya yang kejam dan 

pemarah bernama T. Ray dan diasuh oleh seorang pengurus rumah tangga 

berkulit hitam bernama Rosaleen. 

Cerita tentang Lily dan Rosaleen berakhir di sebuah komunitas wanita 

berkulit hitam, tiga orang kakak-beradik eksentrik pemilik peternakan lebah. 

Komunitas tersebut merupakan tempat yang sempurna untuk Lily mencari 

kebenaran tentang ibunya dan belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Tidak 

hanya itu, di tempat itu pula Lily menemukan para ibu. Para perempuan yang 

tidak melahirkannya, namun mengajarkan kepadanya bahwa ibu ada di diri 

setiap orang. Permasalahan gender banyak digambarkan oleh tokoh-tokoh 

perempuan dalam novel ini. Dimensi gender dalam novel The Secret Life Of 

Bees (Rahasia Hidup Lebah) akan dikaji melalui kajian sastra feminis. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan diteliti yaitu bagaimana latar sosio-historis Sue Monk Kidd pengarang 

novel The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup Lebah), bagaimana unsur-

unsur struktur yang membangun novel The Secret Life Of Bees (Rahasia 

Hidup Lebah) karya Sue Monk Kidd, bagaimana dimensi gender dalam novel 

The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup Lebah) karya Sue Monk Kidd 

ditinjau dengan kajian sastra feminis, dan bagaimana implementasi dimensi 

gender sebagai bahan ajar sastra di SMA. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 

mendeskripsikan latar sosio-historis Sue Monk Kidd pengarang novel The 

Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup Lebah), mendeskripsikan unsur-unsur 

pembangun novel The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup Lebah) karya Sue 
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Monk Kidd, memaparkan dimensi gender dalam novel The Secret Life Of 

Bees (Rahasia Hidup Lebah) karya Sue Monk Kidd ditinjau dengan kajian 

sastra feminis, dan memaparkan implementasi dimensi gender sebagai bahan 

ajar sastra di SMA. Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini 

dapat memperkaya khazanah bidang bahasa dan kritik sastra Indonesia, 

khususnya dalam analisis novel dengan kajian sastra feminis. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Pengkajian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi kualitatif 

dengan pendeskripsian yang  teliti dan penuh nuansa untuk menggambarkan 

secara cermat sifat-sifat suatu hal (individu atau kelompok), keadaan 

fenomena, dan tidak terbatas pada pengumpulan data melainkan meliputi 

analisis dan interpretasi (Sutopo, 2002:8-10). Pengkajian deskriptif 

menyarankan pada pengkajian yang dilakukan semata-mata hanya 

berdasarkan pada fakta atau fenomena yang secara empiris hidup pada 

penuturnya (sastrawan). Artinya, yang dicatat dan dianalisis adalah unsur-

unsur dalam karya sastra seperti apa adanya.  

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian studi terpancang (embedded research) dan studi kasus (case study). 

Sutopo (2002:112) memaparkan bahwa penelitian terpancang (embedded 

research) digunakan karena masalah dan tujuan penelitian telah ditetapkan 

oleh peneliti sejak awal penelitian. Sedangkan studi kasus (case study) 

digunakan karena strategi ini difokuskan pada kasus tertentu. Jadi dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yang terfokus pada 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus 

terpancang. 

Subjek dalam penelitian ini adalah novel The Secret Life Of Bees 

(Rahasia Hidup Lebah) karya Sue Monk Kidd. Objek penelitian sastra adalah 

pokok atau topik dari suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah 
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dimensi gender dalam novel The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup Lebah) 

karya Sue Monk Kidd dengan menggunakan kajian sastra feminis. 

Subroto (dalam Al-Ma’ruf, 2012:13) memberikan batasan bahwa data 

adalah semua informasi atau bahan yang disediakan alam (dalam arti luas) 

yang harus dicari dan dikumpulkan oleh pengkaji sesuai dengan masalah 

pengkajian. Wujud data dalam penelitian ini berupa kata-kata yang terkait 

dengan istilah-istilah gender dalam bentuk kalimat dalam paragraf yang 

terdapat dalam novel The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup Lebah) karya 

Sue Monk Kidd. 

Sumber data terkait dengan subjek penelitian dari mana data diperoleh 

(Siswantoro, 2005:72). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, 

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

yaitu sumber utama penelitian yang diproses langsung dari sumbernya tanpa 

melalui perantara (Siswantoro, 2005:54). Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah novel The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup Lebah) 

karya Sue Monk Kidd yang terdiri atas 14 bab dan dengan jumlah 398 

halaman, diterbitkan oleh Gagas Media Jakarta pada tahun 2012. Sumber data 

sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau lewat 

perantara tetapi masih berdasarkan konsep (Siswantoro, 2005:54). Sumber 

data sekunder merupakan data yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel-artikel 

dan tulisan-tulisan yang diperoleh dari penyelusuran (browsing) internet yang 

berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sumber 

data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari internet 

yaitu fungsi sastra dan fungsi pembelajaran sastra 

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

andragogi-dan.html. Kelebihan novel The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup 

Lebah) http://kumembaca.blogspot.com/search /SueMonkKidd dan 

http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://contemporarylit.

about.com/cs/authors/p/kidd.htm&prev. Biografi Sue Monk Kidd diperoleh 
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dari 

http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://www.suemonkki

dd.com/author.aspx&prev=/search%3Fq%3Dbiografi%2Bsue%2Bmonk%2B

kidd%26newwindow%3D1%26biw%3D1440%26bih%3D757. Pengertian 

dimensi diperoleh dari http://id.wikipedia.org. Sumber data tersebut 

memunyai relevansi untuk memperkuat argumentasi dan melengkapi hasil 

penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

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

yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data (Subroto 

dalam Al-Ma’ruf, 2010:87). Teknik simak dan teknik catat berarti peneliti 

sebagai instrumen kunci melakukan penyimakan secara cermat, terarah, dan 

teliti terhadap sumber data primer dalam rangka memperoleh data yang 

diinginkan. Hasil penyimakan itu lalu dicatat sebagai sumber data. Dalam 

data yang dicatat itu disertakan pula kode sumber datanya untuk pengecekan 

ulang terhadap sumber data ketika diperlukan dalam rangka analisis data 

(Subroto dalam Al-Ma’ruf, 2010:256). 

Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas data dalam 

penelitian ini adalah teknik trianggulasi data dan teknik triangulasi teori. 

Teknik trianggulasi teori dilakukan dengan menggunakan perspektif lebih 

dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dari beberapa 

perspektif teori tersebut dapat diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak 

hanya sepihak, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih 

utuh dan menyeluruh. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa teori strukturalisme dan teori sastra feminis. Adapun teknik 

trianggulasi data mengarahkan peneliti agar mengumpulkan data serta 

menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sama 

atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya jika digali dari beberapa 

sember yang berbeda (Sutopo, 2002:79). 
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Teknik analisis data yang digunakan untuk menemukan dimensi 

gender dalam novel The Secret Life Of Bees  (Rahasia Hidup Lebah) karya 

Sue Monk Kidd adalah dengan menggunakan metode pembacaan model 

semiotik,  yang terdiri atas pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik 

(retroaktif). Langkah awal analisis novel The Secret Life Of Bees (Rahasia 

Hidup Lebah) karya Sue Monk Kidd, yaitu dengan memaparkan strukturnya 

dengan menggunakan metode pembacaan heuristik, selanjutnya dilakukan 

pembacaan hermeneutik, yaitu peneliti berkali-kali melakukan pembacaan 

teks sastra secara bolak-balik dari awal sampai akhir untuk mengungkapkan 

dimensi gender dalam novel The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup Lebah) 

karya Sue Monk Kidd. 

 

III. HASIL PEMBAHASAN 

A. Latar Sosio-Historis Pengarang 

Mengingat arti penting biografi pengarang, maka pada analisis ini 

akan dikemukakan secara mendalam tentang biografi Sue Monk Kidd, 

pengarang novel The Secret Life Of Bess (Rahasia Hidup Lebah). 

Sue Monk Kidd lahir pada tanggal 12 Agustus 1948 di Albany, 

Georgia. Dan dibesarkan di kota kecil Sylvester, Georgia, tempat yang 

sangat mempengaruhi penulisan novel pertamanya The Secret Life Of 

Bess (Rahasia Hidup Lebah). Sue lulus dari Texas Christian University 

pada tahun 1970.  

Berikut ini merupakan hasil karya Sue Monk Kidd. Ia telah 

menghasilkan berbagai karya dari memoar, cerpen, dan novel. Untuk 

lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut. Cerpen berjudul The 

Secret Life of Bees (Rahasia Hidup Lebah) (1993). Novel berjudul The 

Secret Life of Bees (Rahasia Hidup Lebah) (2002) dan The Mermaid 

Chair (Kursi Putri Duyung) (2006). Dan memoar yang berjudul Joyful 

Surprise Allah (1988), When Heart Waits (Ketika Hati Menunggu) 
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(1990),  The Dance of the Dissident Daughter (Tarian Putri 

Pembangkang) (1996), dan Firstlight (Cahaya Pertama) (2006). 

Pada tahun 1964,  Sue Monk Kidd adalah seorang remaja yang 

hidup di kota kecil di tengah pepohonan pinus dan ladang merah di South 

Georgia. Tempat tersebut sudah ditinggali oleh keluarga Sue selama dua 

ratus tahun. Wilayah selatan yang ia kenal pada awal tahun enam 

puluhan adalah dunia yang penuh dengan paradoks. Di sana, terjadi 

diskriminasi dan ketidakadilan yang paling parah (Kidd, 2012: 401). 

Ciri khas yang terdapat dalam karya Sue Monk Kidd adalah 

sebagai berikut. Pertama, latar yang digunakan adalah tempat di mana 

Sue pernah tinggal dan dibesarkan, yaitu kota South Carolina (Carolina 

Selatan) yang banyak mendominasi dalam semua karyanya. Kedua, 

Tema yang diangkat adalah dunia perempuan dengan segala kekurangan 

dan kelebihan serta segalan permasalahan yang sedang diihadapi. Dan 

ketiga, cerita yang disajikan selalu berkaitan dengan suatu unsur spiritual 

dan kepercayaan. 

 

B. Analisis Struktural Novel 

Berdasarkan analisis struktural, dapat dikemukakan bahwa unsur-

unsur yang membangun novel The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup 

Lebah) menunjukkan keterpaduan dan kebulatan yang utuh. Unsur yang 

satu dengan yang unsur yang lain saling terkait dan menjalin kesatuan 

yang padu. Hal ini dapat dilihat dari jalinan cerita yang merupakan hasil 

perpaduan antara tema dan fakta cerita (facts) yang meliputi penokohan, 

alur, dan latar. 

Keterkaitan unsur tersebut yaitu diawali adanya tema tentang 

kehidupan perempuan dengan segala permasalahannya. Permasalahan 

utama dialami oleh seorang anak perempuan ketika ia mendapatkan 

kekerasan dari ayahnya yang memiliki sifat kejam. Tema ini berhubungan 

dengan tokoh utama yaitu seorang anak perempuan bernama Lily Melissa 
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Owens. Latar tempat yang mendukung tema dan penokohan tersebut 

adalah rumah. Di rumah, Lily tinggal bersama ayahnya yang memiliki sifat 

kejam bernama T. Ray. Lily hanya diasuh oleh seorang wanita pengurus 

rumah tangga bernama Rosaleen. Sifat kejam yang dimiliki oleh ayahnya 

membuat Lily sering menerima kekerasan. Hal tersebut juga berpengaruh 

terhadap alur cerita karena adanya peristiwa kaburnya Lily dari rumah. 

 

C. Dimensi Gender dalam Novel The Secret Life Of Bess (Rahasia Hidup 

Lebah) Karya Sue Monk Kidd 

Dimensi dapat diartikan sebagai suatu parameter pengukuran 

yang dibutuhkan untuk mendefinisikan sifat suatu objek. Gender 

merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang 

dibentuk secara sosial dan kultural. Merujuk dari beberapa pendapat di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa dimensi gender merupakan suatu 

sudut pandang gender yang berhubungan dengan feminisme, seperti 

masalah kesetaraan gender dan ketidakadilan  gender.  

Kesetaraan gender akan terbentuk jika laki-laki dan perempuan 

memperoleh kesempatan serta hak yang sama sebagai manusia, yaitu 

mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, 

ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Kesetaraan gender juga meliputi 

penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap 

laki-laki maupun perempuan. 

Ketidakadilan gender merupakan suatu kondisi yang tidak 

seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan selalu diasumsikan 

sebagai makhluk yang lemah dan menempatkannya di belakang laki-laki. 

Menurut Fakih (2001:12-13) ketidakadilan gender dapat dilihat melalui 

pelbagai manifestasi ketidakadilan, yaitu marginalisasi atau proses 

pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidap penting dalam 

keputusan, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, 
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kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak 

(burden), serta ideologi nilai peran gender. 

Dimensi gender yang terdapat dalam novel The Secret Life Of 

Bees (Rahasia Hidup Lebah) karya Sue Monk Kidd, yaitu berupa 

kesetaraan gender dan ketidakadilan gender. Kesetaraan gender meliputi 

laki-laki dan perempuan bekerja mencari nafkah dan laki-laki dan 

perempuan berprofesi sebagai guru. Ketidakadilan gender meliputi 

kekerasan dalam rumah tangga, subordinasi perempuan dalam 

pendidikan, pelecehan seksual, dan pelabelan perempuan sebagai 

manusia inferior. 

 

D. Implementasi Hasil Penelitian Dimensi Gender Sebagai Bahan Ajar 

Sastra di SMA 

Salah satu materi pembelajaran sastra Indonesia yang dapat 

digunakan adalah tentang nilai moral dan pesan nasihat yang terdapat 

dalam novel The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup Lebah) karya Sue 

Monk Kidd dapat diterapkan di kelas XI semester I. Sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar pada kelas XI semester I tentang belajar 

sastra. Maka materi yang di susun sesuai standar isi pembelajarannnya 

adalah sebagai berikut. 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas   : XI 

Semester  : I 

Standar Kompetensi : Membaca 

 7. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/ 

novel terjemahan 

Kompetensi Dasar : 7.2. Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan 
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Nilai moral dalam novel The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup 

Lebah) karya Kary Sue Monk Kidd mempunyai hubungan dengan 

persoalan gender. Nilai moral tersebut dapat digunakan sebagai bahan ajar 

untuk membentuk kepribadian siswa serta mendidik kepada siswa untuk 

lebih menghargai perbedaan jenis kelamin antara siswa perempuan dengan 

siswa laki-laki di kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah 

maupun masyarakat. Sehingga diharapkan kaum perempuan tidak 

mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari laki-laki. 

 

IV. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan diperoleh 

simpulan sebagai berikut. Pertama, latar sosio-historis Sue Monk Kidd. Sue 

Monk Kidd lahir pada tanggal 12 Agustus 1948 di Albany, Georgia. Dan 

dibesarkan di kota kecil Sylvester, Georgia, tempat yang sangat 

mempengaruhi penulisan novel pertamanya The Secret Life Of Bees (Rahasia 

Hidup Lebah). Kehidupan sosial Sue Monk Kidd diwarnai oleh adanya 

diskriminasi rasial yang sangat mencolok. Sebagai seorang penulis, Sue sudah 

menghasilkan beberapa tulisan, antara lain berupa cerpen, novel, dan 

memoar. Ada tiga ciri khas kepengarangan Sue Monk Kidd, yaitu latar tempat 

di kota South Carolina (Carolina Selatan), tema yang diangkat tentang dunia 

perempuan, dan cerita yang disajikan selalu berkaitan dengan  unsur spiritual 

dan kepercayaan. 

Kedua, struktur novel The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup 

Lebah) menunjukkan adanya keterpaduan. Unsur-unsur yang membangun 

novel menunjukkan keterkaitan dan kebulatan yang utuh. Unsur yang satu 

dengan yang unsur yang lain saling terkait dan menjalin kesatuan yang 

padu. Hal ini dapat dilihat dari jalinan cerita yang merupakan hasil 

perpaduan antara tema dan fakta cerita (facts) yang meliputi penokohan, 

alur, dan latar. 
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Ketiga, dimensi gender yang terdapat dalam novel The Secret Life Of 

Bees (Rahasia Hidup Lebah) karya Sue Monk Kidd yaitu, kesetaraan gender 

dan ketidakadilan gender. 

Keempat, implementasi hasil penelitian dimensi gender sebagai 

bahan ajar sastra di SMA sudah tepat. Pemilihan dimensi gender sebagai 

bahan ajar sastra sudah memenuhi tiga kriteria bahan pengajaran, yaitu 

bahasa, psikologi, dan latar belakang kebudayaan. Oleh karena itu dimensi 

gender dalam novel The Secret Life Of Bees (Rahasia Hidup Lebah) karya 

Sue Monk Kidd sudah tepat digunakan sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
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