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ABSTRAK 

CITRA PEREMPUAN DALAM NOVEL PENGAKUAN EKS PARASIT 
LAJANG KARYA AYU UTAMI: TINJAUAN KRITIK SASTRA FEMINIS 
DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

Sugeng Saputro. A 310 100 067, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan latar sosio-historis Ayu 
Utami pengarang novel PEPL, (2) mendeskripsikan struktur yang membangun 
novel PEPL, (3) mendeskripsikan citra perempuan dalam novel PEPL dengan 
tinjauan kritik sastra feminis, (4) memaparkan implementasi citra perempuan 
novel PEPL sebagai bahan ajar sastra di SMA. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini  novel PEPL. Objek penelitian ini citra 
perempuan dalam novel PEPL. Sumber data yang digunakan sumber data primer 
yakni teks novel PEPL dan sumber data skunder yaitu artikel Biografi Sastrawan 
Ayu Utami dari internet https://sites.google.com, dan artikel Ketika Sang Gadis 
Melepas Keperawanan dari internet http://sehabooks.blogspot.com. Teknik 
pengumpulan data berupa teknik pustaka, simak dan catat, teknik analisisnya 
berupa model semiotik yang meliputi pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil 
penelitian:(1) latar sosiohistoris Ayu Utami yang dikenal sebagai sastrawan 
pendobrak anti kemapanan memiliki ciri kepengarangan yakni sebagian besar 
karyanya mengangkat kisah percintaan atau seks, bahasa yang digunakan terlalu 
vulgar, bahasa figuratif juga sering digunakan dalam setiap karyanya, (2) secara 
struktur, temanya yakni perempuan yang mencoba melawan nilai-nilai dalam 
masyarakat. Alur yang digunakan campuran, tokoh utamanya A dan beberapa 
tokoh tambahan seperti Ayah, Nik, Mat, Dan, Dua Bibi, Ibu, Rik. Latar tempat 
dalam novel ini lebih dominan di rumah tokoh utama. Latar waktu terjadi sekitar 
tahun 1966. Latar sosial (A merasa ada yang tidak beres dengan nilai-nilai yang 
berlaku dalam masyarakat khususnya terhadap perempuan), (3) citra perempuan 
yang terdapat dalam novel PEPL adalah (a) citra perempuan dalam keluarga, yang 
digambarkan tokoh A sebagai perempuan yang tertindas oleh nilai-nilai yang 
diterapkan keluarganya, (b) citra perempuan dalam bidang agama, digambarkan A 
sebagai perempuan yang merasa mendapat ketidakadilan terhadap nilai-nilai yang 
dikeluarkan agama, (c) citra perempuan dalam kehidupan sosial, digambarkan A 
sebagai perempuan yang memutuskan untuk tidak menikah, (d) citra perempuan 
dalam berperilaku, digambarkan A sebagai perempuan peselingkuh atau 
melakukan perselingkuhan, (e) citra perempuan dalam berkarier, digambarkan A 
sebagai perempuan yang mengambil hak pekerjaan orang lain, (4) implementasi 
hasil penelitian, apabila diterapkan pada anak SMA tidak sesuai karena bahasanya 
yang terlalu vulgar akan memberikan dampak yang negatif pada anak dan akan 
menganggu perkembangan psikologi anak. 

Kata kunci : citra perempuan, novel Pengakuan Eks Parasit Lajang, kritik sastra 
feminis. 
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1. Pendahuluan 

Karya sastra merupakan wujud atau hasil dari daya imajinasi seorang 

pengarang yang dituangkan dalam bentuk tulisan berdasarkan pengalaman pribadi 

atau dengan melihat kehidupan lingkungan sekitarnya. Banyak bentuk karya sastra 

yang muncul seperti puisi, fiksi, dan drama. Salah satu bentuk karya sastra yang 

paling diminati oleh masyarakat atau pembaca saat ini adalah novel. Hal tersebut 

dibuktikan dengan perkembangan novel saat ini sangat pesat, sehingga muncul dan 

terbit novel-novel baru. 

Novel biasanya berisi mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia 

dalam berinteraksi dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Salah satunya masalah 

yang berkaitan dengan perempuan. Banyak novel yang muncul saat ini yang tema 

ataupun isinya membahas mengenai perempuan ataupun citra perempuan. 

Berdasarkan masalah-masalah tersebut citra perempuan dianggap semakin rendah. 

Sugihastuti (2000:45) mengemukakan bahwa citra artinya rupa, gambar; dapat berupa 

gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, atau kesan mental 

(bayangan) visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau kalimat, dan 

merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa dan puisi. Berdasarkan uraian 

tersebut, maksud dari citra wanita ialah semua wujud gambaran mental spiritual dan 

tingkah laku keseharian yang terekpresi oleh wanita. Citra wanita dapat disebut juga 

sebagai citra pemikiran tentang wanita. 

Hal tersebut menarik untuk diperbincangkan. Perempuan pada saat ini 

dianggap lebih lemah dengan laki-laki dan laki-laki dianggap lebih kuat daripada 

perempuan. Jauh sekali kedudukan antara keduannya. Anggapan seperti itulah yang 

terjadi di masyarakat saat ini dan masih bertahan dari waktu ke waktu bahkan dari 

zaman ke zaman. Munculnya anggapan seperti itulah citra perempuan terkesan lebih 

rendah dibanding dengan citra laki-laki pada saat ini. 

Berdasarkan hal tersebut maka muncul gerakan kritik sastra feminis. Moeliono 

& Goefe (dalam Sugihastuti, 2000:37)  menyatakan dalam arti leksikal, feminisme 

ialah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita 

dan pria. Feminisme ialah teori tentang persamaan antara laki-laki dan wanita di 

bidang politik, ekonomi, dan sosial; atau kegiaatan terorganisasi yang 

memperjuangkan hak-hak serta kepentingan wanita. 

Salah satu novel yang mengangkat masalah citra perempuan yaitu novel 

Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami. Novel tersebut berisi tentang 
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bentuk perlawanan untuk memperoleh keadilan bagi wanita sekaligus menyamakan 

kedudukan laki-laki dengan perempuan. Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan 

sebuah penelitian terhadap novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami. 

Penelitian terfokus pada citra perempuan yang terdapat dalam novel tersebut dengan 

menggunakan tinjauan kritik sastra feminis serta dikaitkan dengan implementasinya 

sebagai bahan ajar sastra di SMA, sehingga penelitian ini mengambil judul Citra 

Perempauan pada Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang Karya Ayu Utami: Tinjuan 

Kritik Sastra Feminis dan Implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

Terdapat empat masalah dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu (1) 

bagaimana latar sosiohistoris pengarang novel Pengakuan Eks Parasit Lajang, (2) 

bagaimana unsur-unsur pembangun novel Pengakuan Eks Parasit Lajang, (3) 

bagaimana citra perempuan yang terdapat dalam novel Pengakuan Eks Parasit 

Lajang, (4) bagaimana implementasi citra perempuan sebagai bahan ajar sastra di 

SMA. 

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian itu 

yakni: (1) mengetahui latar sosiohistoris pengarang novel Pengakuan Eks Parasit 

Lajang, (2) mendeskripsikan struktur yang membangun novel Pengakuan Eks Parasit 

Lajang, (3) mendeskripsikan citra perempuan yang terdapat dalam novel Pengakuan 

Eks Parasit Lajang, serta (4) memaparkan implementasi citra perempuan sebagai 

bahan ajar sastra di SMA. 

Novel merupakan bagian dari karya sastra. Nurgiyantoro (2009:22-23) 

mengatakan bahwa novel merupakan sebuah totalitas, suatu kemenyeluruhan yang 

bersifat artistic. Sebagai sebuah totalitas, novel mempunyai bagian-bagian, unsur-

unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan saling 

menggantungkan. Jika novel dikatakan sebagai sebuah totalitas, unsur kata, bahasa, 

misalnya merupakan salah satu bagian dari totalitas itu, salah satu pembangun cerita 

itu, salah satu sub sistem organisme itu. Kata inilah yang menyebabkan novel juga 

sastra pada umumnya menjadi berwujud. 

Analisis struktural terhadap karya sastra merupakan suatu sistem kerja analisis 

untuk membongkar dan memaparkan secara cermat, teliti, detail dan sedalam 

mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang 

bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Nurgiyantoro (2000:37) 

berpendapat bahwa analisis struktural bertujuan memaparkan secermat mungkin 

fungsi dan keterkaitan antaraberbagai unsur karya sastra yang secara bersama 
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menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Analisis struktural tidak cukup dilakukan 

hanya sekadar mendata unsur tertentu sebuah karya fiksi, misalnya peristiwa, plot, 

tokoh, latar atau yang lain. Namun, yang lebih penting adalah menunjukan bagaimana 

hubungan antara unsur itu, dan sumbangan apa yang diberikan terhadap tujuan estetik 

dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa 

karya sastra merupakan sebuah struktur yang kompleks dan unik, yang membedakan 

antara karya yang satu dengan karya yang lain. Struktur pembangun tersebut menurut 

Stanton (2007) yaitu tema, fakta cerita (tokoh, alur, latar), dan sarana sastra (sudut 

pandang, gaya bahasa dan nada, simbolisme, ironi). Unsur pembangun tersebut 

merupakan unsur secara lahir, sedangkan unsur secara batin berkenaan dengan 

penciptaan karya sastra tersebut. Salah satunya berkaitan dengan citra perempuan. 

Sugihastuti (2000:45) mengemukakan bahwa citraan adalah gambaran-

gambaran angan atau fikiran. Setiap gambar pikiran disebut citra. Citra artinya rupa, 

gambar; dapat berupa gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, atau 

kesan mental (bayangan) visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau 

kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa dan puisi. Maksud 

citra wanita dalam uraian ini ialah semua wujud gambar mental spiritual dan tingkah 

laku keseharian yang terekspresi oleh wanita (Indonesia) seperti tergambar dalam 

sajak-sajak Toeti Heraty. Kata citra wanita diambil dari gambar-gambar citraan, yang 

ditimbulkan oleh pikiran, pendengaran, penglihatan, perabaan, atau pencecapan 

tentang wanita. Berdasarkan macam-macam citraan itu citra pemikiran tentang wanita 

yang dominan, citra wanita dapat disebut juga sebagai citra pemikiran tentang wanita.  

Berdasarkan penjelasan di atas, citra wanita muncul dari gambaran atau 

pemikiran seseorang. Tinggi rendahnya citra wanita tergantung dari seseorang 

memandangnya. Berkaitan hal tersebut, maka muncul gerakan kritik sastra feminis. 

Tujuan feminis adalah keseimbangan, interelasi gender. Dalam pengertian 

yang paling luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu 

yang dimarginalisasikan, 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 kaitanya dengan proses produksi 

maupun resepsi (Ratna, 2009:184). 

Konsep gender sebagai lawannya, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum 

laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. 
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Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau 

keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat 

itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang 

emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, 

rasional, perkasa (Fakih, 2001:8). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi 

gender adalah suatu konsep, ukuran atau norma yang digunakan untuk 

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial 

budaya yang pada akhirnya membentuk suatu sifat di tengah-tengah masyarakat. 

Adapun jenis kelamin merupakan bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

berdasarkan sifat-sifat biologisnya. 

Djamarah dan Zain (2002:1) mengemukakan bahwa belajar mengajar adalah 

suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi 

antara guru dengan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 

dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan 

kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya 

guna kepentingan pengajaran, salah satunya bahan ajar. Bahan ajar atau media sumber 

belajar menurut Djamarah dan Zain (2002:3) yakni alat bantu yang berguna dalam 

kegiatan belajar mengajar. Alat bantu dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat 

disampaikan oleh guru via kata-kata atau kalimat. Keefektifan daya serap anak didik 

terhadap bahan pelajaran yang sulit dan rumit dapat terjadi dengan bantuan alat bantu. 

Kesulitan anak didik memahami konsep dan prinsip tertentu dapat diatasi dengan 

bantuan alat bantu. Bahkan alat bantu diakui dapat melahirkan umpan balik yang baik 

dari anak didik.  

Pembelajaran sastra merupakan cara yang efektif untuk dapat mengapresiasi, 

mengkaji, dan merealisasikan nilai-nilai positif dalam suatu karya sastra, termasuk di 

dalamnya adalah kritik sastra feminis. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis citra 

perempuan dengan tinjauan kritik sastra feminis tidak dapat dijadikan sebagai bahan 

ajar. Pemilihan bahan ajar yang tepat harus melihat dari beberapa aspek yaitu segi 

bahasa, psikologi, dan latar belakang budaya. 
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2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif, dengan objek penelitiannya berupa citra perempuan dalam novel 

Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu utami dengan menggunakan tinjauan kritik 

sastra feminis. Data penelitian berupa data yang berwujud kata, ungkapan, kalimat, 

dan wacana yang terdapat dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu 

Utami yang berkaitan dengan citra perempuan. Sumber data primer yakni teks novel 

Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami yang diterbitkan Gramedia pada 

bulan Mei 2013. Sumber data skunder berupa artikel Biografi Sastrawan Ayu Utami 

dari internet dipublikasikan oleh Eviemozaril (2013), dan artikel Ketika Sang Gadis 

Melepas Keperawanan dari internet yang dipublikasikan oleh Buddin (2013). 

Data kualitatif tersebut dikumpulkan dengan teknik pustaka, simak, dan catat. 

Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu trianggulasi teori. 

Adapun teknik analisis datanya menggunakan model semiotik yang meliputi 

pembacaan heuristik dan hermeneutik. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Latar Sosiohistoris Pengarang 

Sastra merupakan hasil kreativitas seorang pengarang dalam 

menyampaikan pesan, baik dari pengalaman pribadi maupun dari kehidupan 

sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penciptaan sebuah karya sastra 

tidak lepas dari biografi pengarang. Ayu Utami yang  nama lengkapnya 

Justina Ayu Utami dikenal sebagai novelis pendobrak anti kemapanan, 

khususnya masalah seks dan agama. Ia dilahirkan di Bogor, Jawa Barat, 21 

November 1968. Ayahnya bernama Johanes Hadi Sutaryo dan ibunya bernama 

Bernadeta Suhartina. Ia berasal dari keluarga Katolik. Pendidikan terakhirnya 

adalah S-1 Sastra Rusia dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1994, 

(Artikel Biografi Sastrawan Ayu Utami, Eviemozaril tahun 2013). 

Ayu pernah bekerja sebagai sekretaris di perusahaan yang memasok 

senjata dan bekerja di Hotel Arya Duta sebagai guest public relation. 

Akhirnya, ia masuk dalam dunia jurnalistik dan  bekerja sebagai wartawan 

Matra, Forum Keadilan, dan D & R.  Ketika menjadi wartawan, ia banyak 

mendapat kesempatan menulis. Setelah tidak beraktivitas sebagai jurnalis, Ayu 

kemudian menulis novel. Novel pertama yang ditulisnya adalah  Saman 
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(1998). Dari karyanya itu, Ayu menjadi perhatian banyak pembaca dan 

kritikus sastra karena novelnya dianggap sebagai novel pembaru dalam dunia 

sastra Indonesia. Melalui novel itu pula, ia memenangi Sayembara Mengarang 

Roman Dewan Kesenian Jakarta 1998 (Artikel Biografi Sastrawan Ayu Utami, 

Eviemozaril tahun 2013). 

Ayu Utami dalam menghasilkan karyanya memiliki ciri 

kepengarangan, diantaranya: (1) mengangkat kisah percintaan atau seks, (2) 

penggunaan bahasa vulgar atau terbuka, dan (3) pemakaian bahasa figuratif. 

 

b. Analisis Struktur Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang 

Adapun analisis struktural yang dilakukan pada novel Pengakuan Eks 

Parasit Lajang karya Ayu Utami sebagai berikut. 

1) Tema 

Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami ini 

mengambil tema tentang “Perempuan yang mencoba melawan nilai-nilai 

yang ada dalam masyarakat”. Hal tersebut terlihat pada pemunculan 

anggapan bahwa wanita yang tidak perawan adalah wanita yang tidak 

baik. Berikut kutipannya. 

 
A marah karena dibilang sundal, padahal ia tidak menarik bayaran. 

Ia marah karena Ayahnya memunculkan wajah penguasa Benteng 
Perkawinan: kekuasaan yang menganggap gadis yang tidak perawan lagi 
sebagai barang rusak. (halaman 188-189) 

 
 
Kutipan di atas menunjukkan, bahwa A menganggap adanya nilai-

nilai tidak adil bagi perempuan. Hal tersebut telihat dari anggapan bahwa 

wanita yang tidak perawan lagi diibaratkan sebagai barang yang rusak. 

 

2) Fakta Cerita 

a) Tokoh dan Penokohan 

Merujuk pendapat Nurgiyantoro (2009) maka analisis tokoh 

dan penokohan dalam penelitian ini meliputi tokoh utama, tokoh 

bawahan, dan tokoh tambahan. Adapun tokoh-tokoh yang terdapat 

dalam cerita yaitu: (1) A sebagai tokoh utama, (2) Ayah sebagai tokoh 
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bawahan, dan (3) Nik, Mat, Dan, Dua Bibi, Ibu dan Rik berperan 

sebagai tokoh tambahan. 

b) Alur 

Alur yang digunakan dalam cerita dalam penelitian yakni alur 

campuran. Hal tersebut terlihat dari isi cerita yang berawal dari 

penceritaan tokoh A, seorang perempuan yang melepas 

keperawanannya dan menjadi peselingkuh (halaman 6-84), kemudian 

penceritaan tokoh A ketika masih kecil yakni bocah yang kehilangan 

imannya (halaman 85-165), dan penceritaan tokoh A yang sudah 

dewasa yakni seorang wanita di jalan pulang (halaman 167-302). 

Berikut analisis tahapan alur dalam novel Pengakuan Eks Parasit 

Lajang karya Ayu Utami. 

(1) Tahapan Penyituasian (Tahap Situational) 

Tahapan penyituasian merupakan tahapan pengenalan 

situasi latar dan tokoh cerita. Tahapan ini terlihat pada bab II di 

Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang, tahapan ini menceritakan 

seorang gadis sebut saja namanya A, ia merupakan gadis yang 

lahir di kota hujan pada rezim militer. Berikut kutipannya. 

 
Aku lahir pada musim hujan. Di kota hujan. Kota itu 

terletak di kaki gunung sekitar delapanpuluh kilometer dari laut, 
persis pada sebuah jarak yang pas bagi uap air untuk mencurah. 
Embun dan kabut masih hidup di sana. (halaman 87) 

 
Aku bertumbuh dari lingkungan rezim militer. 

Sesungguhnya, rezim militer lahir bersamaan dengan 
kelahiranku. (halaman 8)  

 
 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa A merupakan gadis 

yang lahir di kota hujan dan tumbuh bersamaan dengan rezim 

militer. 

(2) Tahap Pemunculan Konflik (Tahap Generating Circumstances) 

Permasalahan yang pertama dimunculkan dalam novel 

Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami ketika keluarga 
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A berkumpul dan bercakap dalam bahasa Jawa dan ayah A 

menegur A. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

 
“Tidak sopan!” katanya.”Kalau dipanggil orang tua harus 

menjawab dalem Pak’ atau dalem Bu’. Dalem adalah bahasa 
halus dan sopan yang berarti sahaya. 

Ia juga marah karena aku memanggil kakakku dengan 
mbak atau mas. Ibuku bahwa yang kecil tidak boleh njangkar, 
atau memanggil hanya nama, kepada orang tua tidak sopan. 
Tidak mengormati. Yang kecil juga tidak boleh menyebut “dia” 
ketika mengadukan yang tua. Lagi-lagi tidak ngajeni. Dalam hati 
aku protes, kenapa aku harus menghormati kakakku karena hanya 
mereka lahir lebih dulu? Aku kan tidak dilahirkan belakangan? 
Aku bahkan tidak minta dilahirkan sama sekali. (halaman 120) 

 
 

Kutipan di atas menunjukkan pemunculan konflik ketika 

A disuruh oleh orang tuanya untuk menghormati orang yang 

lebih tua, dalam hal tersebut ia disuruh menggunakan bahasa 

yang halus dan sopan ketika dipanggil orang tua atau memanggil 

kakak-kakaknya. 

(3) Tahapan Peningkatan Konflik (Tahap Rising Action) 

Permasalah semakin meningkat terlihat pada bab I, ketika 

A usai bercinta dengan pacarnya. Kejadian tersebut terjadi saat 

percakapan di mana A disuruh Nik (pacarnya) untuk berpindah 

agama. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

 
“Kenapa aku yang harus pindah agama? Kenapa bukan 

kamu saja yang pindah?” kataku. Meskipun ayah kami masuk 
agama ibu kami, sebelumnya aku tidak pernah ingin mengubah 
agama orang, apalagi orang yang aku cintai. Aku mempunyai 
ideal untuk mencintai orang apa adanya. Cuma, ini tes soal 
keberimbangan aja. Ya, kalau ia merasa kami harus seagama, 
kenapa aku yang harus berubah? (halaman 40) 

 
 
Kutipan di atas menunjukkan permasalahan baru yang 

semakin meningkat dari sebelumnya, bahwa A disuruh untuk 

berpindah agama. 

(4) Tahapan  Klimaks (Tahap Climax) 
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Tahapan klimaks merupakan puncak dari permasalahan 

yang terjadi dalam cerita. Tahapan ini terlihat pada bab I dan bab 

III. Pada bab I pemunculan klimak terlihat ketika adanya 

ketidakberesan terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, 

khususnya agama. Berikut kutipannya. 

 
Aku memang tidak menemukan kesalahan atau tidak 

keadilan dalam larangan itu. Persoalannya, agama sendirilah 
yang problematis. Larangan berzinah itu mungkin tidak 
bermasalah amat, tetapi agama bermasalah. Agama membangun 
nilai-nilai yang tak adil kepada perempuan secara umum. 
Melarang perempuan jadi imam. Menjadikan lelaki pemimpin 
atas perempuan. Agama membesarkan dirinya di atas ketakutan 
umat. Agama menebarkan ancaman dan menjadi dasar tindak 
kekerasan. Dan, pada praktiknya, banyak kasus pemimpin agama 
yang korup dalam hal moral maupun uang. Banyak pastor terlibat 
skandal pedofilia. (halaman 36) 

 
 

Kutipan tersebut menunjukkan puncak dari permasalahan-

permasalahan sebelumnya yakni permasalahan yang muncul dari 

keluarga dan pacar semasa kecilnya hingga peningkatan 

permasalahan yang mengharuskan A untuk pindah agama. Semua 

permasalahan tersebut muncul karena adanya nilai-nilai yang 

tidak adil untuk perempuan secara umum. Nilai-nilai yang 

melarang perempuan jadi iman dan menjadikan lelaki atas 

perempuan dan lainnya. 

(5) Tahapan Penyelesaian (Tahap Denouement) 

Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dalam sebuah 

cerita. Tahap penyelesaian terlihat pada bab III. Berdasarkan 

permasalahan yang muncul, penyelesaian dilakukan A dengan 

melawan nilai-nilai pada masyarakat atau menghapus konsep 

yang melekat pada masyarakat. Berikut kutipannya. 

 
Jadi, kau tahu, yang baru saja dihadapi A adalah 

makhluk-makhluk konseptual. Konsep, artinya yang ada dalam 
pikiran. Keperawanan di sini artinya keperawanan-keperawanan 
sebagaimana ada dalam pikiran kita. Ini harus dibedakan dari 
keperawanan yang mungkin ada di luar pikiran kita. Misalnya, 
keadaan belum terjamah yang ada pada tubuh kita. 
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Menghancurkan satu konsep keperawanan tidak berarti harus 
menghancurkan keadaan-belum-terjamah-asali itu. Jika kau 
melawan konsep komodifikasi keperawanan, bukan berarti kau 
harus bersetubuh. Ingat yang sedang kau lawan adalah pikiran! 
Kau boleh melawannya dengan pikiran juga. Tapi kau juga boleh 
melawannya dengan pikiran sekaligus dengan tubuhmu. Ini soal 
pilihan. (halaman 171)  

 
 

Kutipan di atas menunjukkan bentuk perlawanan A yang 

diibaratkan dalam sebuah game komputer terhadap 

permasalahan-permasalahan yang muncul, khususnya nilai-nilai 

yang melekat pada masyarakat. Bentuk perlawanannya dengan 

menghapus konsep-konsep yang melekat pada masyarakat, 

seperti konsep mengenai keperawanan dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alur 

yang digunakan dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang 

karya Ayu Utami yakni alur campuran, karena penceritaannya 

selain menggunakan plot progresif juga terdapat adegan sorot 

balik. Hal tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai 

berikut. 

     

Keterangan: 

A.   Tahap Peningkatan Konflik (Rising Action) 

D1. Tahap Klimaks (Climax) 

A.   Tahap Penyituasian (Situantion) 

B.   Tahap Pemunculan Konflik (Generating Circumstance) 

D2. Tahap Klimaks (Climax) 

E.   Tahap Penyelesaian (Denouement) 

 

c) Latar  

Unsur-unsur latar dalam karya sastra dibedakan menjadi tiga, 

yakni latar tempat, waktu dan sosial. Latar tempat yang terdapat pada 

novel Pengakuan Eks Parasit Lajang diantaranya di kota Hujan 

D1 C B A E D2 
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(bogor), di kota Jakarta, dan lain-lain. Latar waktu dalam cerita terjadi 

sekitar tahun 1966 ketika kepemimpinan di pegang oleh Sueharto dan 

berakhir sekitar tahun 2006 ketika tokoh A berusia lewat empat puluh 

tahun. Latar sosial yaitu anggapan A bahwa ada yang tidak beres 

dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat khususnya terhadap 

perempuan, sehingga ia mempunyai keinginan untuk menghapus nilai-

nilai tersebut. 

 

c. Citra Perempuan dalam Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang 

Penelitian ini akan menganalisis mengenai citra perempuan dalam 

novel Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami, dengan menggunakan 

tinjauan kritik sastra feminisme. Analisis citra perempuan pada novel 

Pengakuan Eks Parasit Lajang mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) citra 

perempuan dalam keluarga, (2) citra perempuan dalam bidang agama, (3) citra 

perempuan dalam berperilaku/moral, dan (4) citra perempuan dalam berkarier. 

1) Citra Perempuan dalam Keluarga 

Citra perempuan dalam keluarga digambarkan oleh A sebagai 

tokoh utama. A merupakan gadis keturunan Jawa yang mengalami 

perlakuan yang kurang adil dari keluarganya, lebih-lebih Ayahnya. Berawal 

dari percakapan dalam keluarga ia merasa ada yang tidak adil terhadap 

nilai-nilai dalam keluarganya. Berikut kutipannya. 

  
Kami orang Jawa. Tapi kami tinggal di kota hujan. Sekalipun 

ibuku bercakap dalam bahasa Jawa, anak-anaknya tidak. Suatu hari Ayah 
menegur karena ia memanggilku dan aku menjawab panjang, “Yaaaa?”. 

“Tidak sopan!” katanya. “Kalau dipanggil orangtua harus 
manjawab ‘dalem’, Pak’ atau ‘dalem’, Bu’. Dalem adalah bahasa halus dan 
sopan yang berarti sahaya. 

Ia juga marah karena aku tidak memanggil kakakku dengan mbak 
atau mas. Ibuku setuju bahwa yang kecil tidak boleh njangkar, atau 
memanggil hanya nama, kepada yang tua. Tidak sopan. Tidak 
menghormati. Yang kecil juga tidak boleh menyebut “dia” ketika 
mengadukan yang tua. Laki-laki tidak ngajani. Dalam hati aku protes. 
Kenapa aku harus menghormati kakakku hanya karena mereka lahir lebih 
dulu? Aku kan tidak minta dilahirkan belakangan? Aku bahkan tidak minta 
dilahirkan sama sekali. (halaman 120) 
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Kutipan di atas menunjukkan bahwa semasa kecil A merasa sudah 

mendapat perlakuan yang tidak adil. A disuruh untuk berbicara sopan 

dengan orang yang lebih tua dan menghormatinya, perkara A lahir 

belakangan. Hal tersebut tidak diinginkan A. A hanya ingin mendapatkan 

perlakuan yang sama. Berikut kutipan pemberontakan yang dilakukan A 

terhadap nilai yang diterapkan keluarganya. 

 
Itulah pemberontakan pertama anak-anak. Sampai anak-anak tua, 

sampai Ayah meninggal kelak, Ayah-Ibu tidak berhasil membuat putra-
putrinya berbicara dengan tatakrama Jawa. Aku tak tahu darimana kami, 
kelima sekawan ini, sepakat menolak apa yang kami rasa sebagai praktik 
feodalisme Jawa. 

 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa A melakukan perlawanan 

terhadap nilai-nilai yang terapkan oleh keluarganya. Hal tersebut dilakukan 

A supaya kedudukannya dengan kakak-kakakny sama, tidak ada perbedaan 

meskipun lahir belakangan. 

2) Citra Perempuan dalam Bidang Agama 

Citra perempuan dalam bidang agama yang digambarkan melalui 

sosok gadis yang bernama A. A adalah gadis yang sejak kecil banyak 

mengalami perlakuan yang menurutnya tidak adil, khususnya nilai-nilai 

dalam agama (seperti Islam dan Kristen). Hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan berikut. 

 
Pada suatu misa ia berkhotbah agar kaum ibu dan perempuan 

memperbaiki diri dulu sebelum menuntut emansipasi ini-itu. Buktikan dulu 
bahwa perempuan memang lebih daripada lelaki bahkan di bidang keahlian 
perempuan. “Apa yang kita lihat? Siapa yang memasak lebih enak? Laki-
laki! Bukan perempuan! Lihat saja di restoran. Koki yang memasak enak 
itu adalah lelaki. Bukan perempuan!” ia melanjutkan khotbahnya yang 
mencela perempuan. (halaman 154) 

 
 
Cuplikan di atas menunjukkan pada saat A berkunjung ke gereja 

dan mendengarkan misa khotbah bahwa perempuan direndahkan, 

perempuan selalu di bawah lelaki. Perempuan harus membuktikan kalau 

memang lebih dari lelaki. 

3) Citra Perempuan dalam Berperilaku 
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Pembahasan ini masih digambarkan oleh tokoh utama yaitu A. A 

merupakan seorang perempuan yang memutuskan untuk melepas 

keperawanannya di usia dua puluh tahun tanpa adanya ikatan suami-istri. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

 
Bukan cermin itu yang menyihirku. Ia hanyalah cermin, yang 

mengulangi dari luar apa yang telah terjadi dalam diriku. Yaitu bhawa aku 
telah menginginkannya: menjadi objek-atau subjek?, menjadi yang 
diketahui-ataukah yang mengetahui?. menjadi peta yang dijelajahi, pucuk 
yang disengat, hutan yang disingkap. Pada usia duapuluh aku memutuskan 
untuk menutup masa perawanku. (halaman 9) 

 
 
Kutipan di atas menjelaskan bahwa A memutuskan untuk menutup 

masa perawannya pada usia dua puluh tahun tanpa adanya ikatan suami-

istri. Berdasarkan hal tersebutlah moral A terkesan rendah, karena dilihat 

dari kehidupan sosial seseorang yang tidak perawan (dalam keadaan belum 

menikah) maka orang tersebut bermoral buruk atau tidak baik. 

4) Citra Perempuan dalam Berkarier 

Citra perempuan dalam berkarier ini digambarkan oleh tokoh 

utama yaitu A. A merupakan perempuan berkarier karena ia sering 

berpindah-pindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain. Pekerjaan yang 

dijalaninya tidak bisa bertahan lama, karena banyak permasalahan yang 

terjadi. Salah satunya, ketika A bekerja sebagai wartawan. Ia tidak terfokus 

pada kariernya melainkan menjadi peselingkuh suami orang. Berikut 

kutipannya. 

 
Aku mulai merindukan Dan. Berlahan tapi pasti aku jatuh cinta 

padanya. Aku tidak ingin memanjang-manjangkan cerita romantis, atau 
meromantisir drama di bagian ini. Pendek kata, dalam tahun kedua 
persahabatan kami yang intim itu, akhirnya kami bercinta. Dialah satu-
satunya pria yang dengannya aku bersetubuh setelah menyayanginya. 
Dengan semua lelaki yang lain, rasa sayang itu baru datang belakangan, 
setelah kami sering bersetubuh. Tapi, itu juga pertama kalinya aku bercinta 
dengan suami orang. Itu merupakan titik perubahan besar dalam hidupku. 
Aku menyadari bahwa aku telah menjadi orang yang berbeda, sosok yang 
tak terbayangkan sama sekali oleh masa kanakku. (halaman 72) 
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Kutipan di atas menujukkan bahwa A melakukan peselingkuhan 

ketika ia berkarier sebagai wartawan. Hal tersebut citra A dipandang 

rendah, karena perbuatan yang dilakukannya. 

 

d. Implementasi Citra Perempuan sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA 

Merujuk pendapat Rahmanto (2004) untuk memilih bahan pengajaran 

sastra dengan tepat, beberapa aspek perlu dipertimbangkan. Aspek tersebut 

diantaranya dari sudut bahasa, dari segi kematangan jiwa (psikologi), dari 

sudut latar belakang kebudayaan, maka pengimplementasian yang dilakukan 

berkaitan dengan hal tersebut. Berikut penjelasannya. 

1) Bahasa 

Ditinjau dari aspek kebahasaan novel Pengakuan Eks Parasit 

Lajang karya Ayu Utami tidak tidak dapat dijadikan sebagai bahan ajar 

sastra di SMA. Mengingat bahwa novel tersebut banyak bahasa vulgar yang 

digunakan pengarang, sehingga apabila diterapkan pada anak SMA akan 

memberikan dampak negatif pada anak tersebut. Berikut kutipan mengenai 

bahasa vulgar yang digunakan pengarang dalam karyanya. 

 
Sebagai anak alim tentu saja ia tidak memakai kondom. Tak ada 

anak alim beli kondom. Beli kondom artinya merencanakan dosa. Dosa tak 
boleh direncanakan. Dosa harus terjadi begitu saja. (halaman 37) 
 
 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan 

pengarang terlalu vulgar. Terlihat dari kata “kondom” pada kutipan di atas. 

Bahasa vulgar juga terlihat pada kutipan lain. Berikut penjelasannya. 

 
Aku sudah bisa mandi sendiri. Tapi biasannya ada orang dewasa 

yang menghanduki aku. Jika Ibu sedang sibuk, Tukijo yang menghanduki 
aku. Aku senang juga jika dihanduki Tukijo. Lain rasanya dihanduki laki-
laki. Biasannya, jika Ibu melakukannya, ia akan mengelap sela kakiku 
setelah mengeringkan seluruh badanku. Aku senang kalau Ibu 
melakukannya dengan sedikit bermain-main. Ia kan menunjuk ke arah 
lipatan di antara kakiku sambil tertawa, “Sini, gawuknya!”, seolah-olah 
kami sedang main cilukba. Dari situ aku tahu, aku pipis dengan gawuk. 
Kalau tidak ada gawuk, aku tidak bisa pipis. Ada rasa geli pada gawuk. 
(halaman 105) 
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Kutipan di atas menunjukkan kembali bahwa bahasa vulgar sering 

digunakan pengarang dalam karyanya, terlihat pada kata “gawuk”. 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diberikan 

kesimpulan bahwa novel Pengakuan Eks Parasit Lajang dilihat dari aspek 

kebahasaannya tidak dapat dijadikan sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

 

2) Psikologi 

Pemilihan citra perempuan dalam novel Pengakuan Eks Parasit 

Lajang ini juga tidak dapat digunakan pada tahap perkembangan psikologi 

anak. Hal tersebut, dikarenakan novel tersebut terlalu banyak menggunakan 

bahasa vulgar, meskipun pada tahap ini anak sudah memasuki ke tahap 

perkembangan psikologi pada usia 13 sampai 16 tahun (tahap realistik) dan 

pada usia 16 tahun seterusnya (tahap generalisasi) yakni anak sudah 

berminat pada hal realitis atau yang benar-benar terjadi dan anak mencoba 

untuk merumuskan penyebab utama fenomena yang terjadi dengan 

pemikirannya sendiri, tetap apabila penerapan novel Pengakuan Eks Parasit 

Lajang karya Ayu Utami dipaksakan pada anak maka akan memberikan 

dampak yang negatif terhadap anak dan novel tersebut juga dapat 

menganggu perkembangan psikologi anak. 

 

3) Latar Belakang Kebudayaan 

Siswa akan tertarik pada karya sastra apabila latar belakang budaya 

karya tersebut telah dikenal dan memberikan nilai positif terhadap siswa. 

Pemilihan bahan ajar yang tidak tepat seperti pada novel Pengakuan Eks 

Parasit Lajang karya Ayu Utami akan membuat siswa terjerumus pada pola 

pemikiran yang negatif. Hal tersebut dikarenakan novel Pengakuan Eks 

Parasit Lajang mempunyai latar belakang budaya yang sangat bertentangan 

pada nilai-nilai dalam masyarakat dan agama. 

 

4. Simpulan  

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap novel Pengakuan Eks Parasit 

Lajang karya Ayu Utami maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Berdasarkan 

pendekatan biografi, maka dapat disimpulkan tentang ciri kepengarangan Ayu Utami, 
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yaitu pengangkatan kisah percintaan dan seks, penggunaan bahasa vulgar dan terbuka, 

dan pemakaian bahasa figuratif. 

Berdasarkan analisis struktural, unsur-unsur pembangun novel Pengakuan Eks 

Parasit Lajang menunjukkan adanya keterpaduan dan kebulatan secara utuh. Unsur 

satu dengan unsur yang lainnya saling membangun dan membentuk satu-kesatuan 

yang padu. Unsur-unsur tersebut yaitu tema dan fakta cerita (yang meliputi 

tokoh/penokohan, alur, latar). 

Citra perempuan yang terdapat dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang 

karya Ayu Utami adalah (1) citra perempuan dalam keluarga, (2) citra perempuan 

dalam kehidupan sosial dan agama, (3) citra perempuan berperilaku, (4) citra 

perempuan dalam berkarier. 

Implementasi hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan ajar sastra di 

SMA dapat dilihat dari tiga aspek yaitu (a) sudut bahasa, (b) segi kematangan jiwa 

(psikologi), (c) sudut latar belakang kebudayaan. Berdasarkan ketiga aspek tersebut 

novel Pengakuan Eks Parasit Lajang tidak dapat dijadikan sebagai bahan ajar sastra, 

mengingat banyak bahasa vulgar yang digunakan pengarang dalam novel yang dapat 

memberikan dampak negatif pada anak. 
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