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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Karya sastra sebagai salah satu bentuk seni yang mengandung unsur keindahan. 

Karena itu dituntut kemampuan pencipta karya sastra untuk dapat memadukan, 

meramu buah pikiran, perasaan, dan pengalamannya ke dalam wujud karya  seni. 

Sastra tidak hanya lahir karena fenomena lugas, tetapi juga dari kesadaran bahwa 

karya sastra merupakan karya yang imajinatif dan fiktif. Artinya, kelahiran karya 

sastra tidak hanya sebagai gambaran dari peristiwa yang terjadi dilingkungan 

pengarang saja, melainkan sudah diolah dan dipadukan dengan imajinasi dan 

kreativitas pengarang sehingga memiliki nilai seni. Dengan kata lain sastra adalah 

perwujudan dari cara penyampaian isi jiwa sastrawan kepada orang lain.  

Karya sastra pada umumnya berisi tentang permasalahan yang melangkapi 

kehidupan manusia. Sastra juga dipandang sebagai gambaran kehidupan sosial 

manusia. Karya sastra merupakan suatu kritik pengarang tentang kenyataan hidup 

yang terjadi dalam masyarakat. Novel sebagai salah satu produk sastra, memegang 

peranan penting dalam menyikapi hidup secara artistik  imajinatif. Hal ini 

dimungkinkan karena persoalan yang diungkapan dalam sebuah novel adalah tentang 

manusia dan kemanusiaan.  

Menurut Hardjana (1998: 71) menyatakan bahwa karya sastra menyuguhkan 

potret kehidupan dengan menyangkut persoalan sosial dan masyarakat, setelah 

mengalami pengendapan secara intensif dalam imajinasi pengarang, maka lahirlah 
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pengalaman kehidupan sosial tersebut dalam bentuk karya sastra. Konsep tersebut 

diperjelas dengan pandangan Semi (1988: 8) yang menyatakan bahwa objek karya 

sastra merupakan pengalaman hidup manusia yang menjadikan sosial budaya, 

kesenian dan sumber berpikir yang lahir tidak hanya sekedar meletakkan kenyataan 

indrawi, karya sastra justru mencerminkan hakiki yang lebih luhur. 

Sugihastuti dan Suharto (2002: 43) menyatakan bahwa karya sastra dalam hal ini 

novel, merupakan serangkaian tulisan yang menggairahkan ketika dibaca, tetapi 

merupakan struktur pikiran yang tersusun dari unsur-unsur padu.  

 Untuk mengetahui makna-makna atau pikiran tersebut, karya sastra (novel) harus 

dianalisis. Menurut Nuriyantoro, fiksi berarti cerita rekaan atau khayalan. Hal itu 

karena menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 1995: 4) fiksi merupakan karya naratif 

yang isinya menyarankan pada kebenaran sejarah. Sebagai sebuah karya imajiner, 

fiksi menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan 

kehidupan. Pengarang mengahayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh 

kesungguhan yang kemudian diungkapkan kembali melalui sarana fiksi sesuai dengan 

pandangannya. Fiksi menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam 

interaksinya dengan lingkungan dan sesama. Fiksi merupakan hasil dialog, 

kontempelasi, dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan. Sehingga 

seorang pengarang akan mengajak pembaca memasuki pengalaman atau imajinasinya 

melalui tokoh-tokoh dalam karyanya.  

Menurut Sugiahastuti (2003: 31) dalam analisis jender, peneliti harus melibatkan 

kedua jenis seks manusia dalam mengungkapkan kehidupan tokoh perempuan. Dapat 
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dilakukan pembanding peran, status, dan posisinya. Hal ini dibantu dengan jalan 

mengajukan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. 

Pada umumnya orang berprasangka bahwa feminisme adalah gerakan pemberontakan 

terhadap kaum laki- laki, upaya melawan pranata sosial yang ada. Misalnya institusi 

rumah tangga, perkawinan maupun usaha pemberontakan perempuan untuk 

mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat. Dengan kesalahpahaman seperti itulah 

maka, feminisme tidak saja kurang mendapat tempat di kalangan kaum perempuan 

sendiri, bahkan secara umum ditolak oleh masyarakat (Fakih, 2000: 78). 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tokoh-tokoh novel Swastika. Penulis akan 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang novel Swastika dengan menggunakan 

analisis dimensi jender tinjauan feminis sastra. Dalam novel Swastika karya Maya 

Wulan sebagai pengarang mencoba berbicara dan menguraikan permasalahan-

permasalahan dan beberapa konflik yang dihadapi oleh tokoh cerita yaitu Swastika. 

Novel Swastika merupakan novel yang menarik, karena novel ini menceritakan 

tentang kehidupan seorang mahasiswa yang terjerumus pada kehidupan yang tidak 

benar. Perjuangan seorang perempuan yang menghadapi permasalahan-permasalahan 

yang dihadapinya sejak kecil. Dalam novel Swastika digambarkan bagaimana seorang 

perempuan yang sangat lugu berubah menjadi liar dan terkendali. Hal tersebut 

dikarenakan keterikatan peraturan yang harus dipatuhinya dalam rumah.  

Swastika mempunyai dua sisi kehidupan yang sangat bertolak belakang. Di sisi 

lain Swastika menginginkan kehidupan yang sangat bebas tanpa harus mempedulikan 

peraturan yang telah diterapkan di keluarganya. Di sisi lain pula Swastika seorang 
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anak perempuan yang sangat lembut, penurut dan menyanyangi keluarga nya. Dua sisi 

inilah yang diteliti penulis dengan tinjauan feminis sastra.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneliti masalah jender yang 

muncul dalam novel tersebut dengan tinjauan feminis sastra. Penulis mengambil judul 

“Dimensi Jender Novel Swastika Karya Maya Wulan Tinjauan: Feminis Sastra”.  

 

B. Perumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Bagaimana struktur yang membangun novel Swastika? 

2. Bagaimana dimensi jender dalam novel Swastika ditinjau dari kritik sastra 

feminis? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan unsur-unsur yangmendukung novel Swastika yang meliputi 

tema, alur, latar, dan penokohan.  

2. Mendeskripsikan dimensi jender dalam novel Swastika ditinjau dari kritik sastra 

feminis. 

3.  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberkan manfaat pada pembaca, baik yang 

bersifat teoritis maupun praktis, yaitu: 
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1. Secara Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan studi analisis dengan 

dimensi jender. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam studi analisis novel dengan tinjauan femenisme. 

2. Secara Praktis 

a. Pemahaman aspek feminisme dari tokoh dalam sebuah karya sastra, 

diharapkam pembaca lebih meningkatkan pengenalan diri khususnya dalam 

menghadapi permasalahan hidup. 

b. Diharapkan pembaca dapat menambahkan rasa percaya diri dan mandiri yang 

dimiliki kaum perempuan. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka bertujuan mengetahui keaslian karya ilmiah. Pada dasarnya 

telah ada acuan yang mendasarinya. Hal ini bertujuan sebagai titik tolak untuk 

mengadakan suatu penelitian yang telah ada.  

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka penuliskan membandingkan 

dengan penelitian lain. Ada satu peneliti yang membahas tentang novel Swastika, tapi 

mereka menggunakan tinjauan yang berbeda. Penelitian tersebut adalah: 

Penelitian dengan judul “Analisis novel Swastika karya Maya Wulan: Tinjauan 

Psikologi Sastra”. Penelitian ini dilakukan oleh Dani Marstya Budi (2006) dari FKIP 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian tersebut menemukan berbagai sisi 

kehidupan yang dialami tokoh utama yaitu Swastika. Swastika memiliki dua 
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kehidupan yang sangat bertolak belakang. Secara psikologi, tokoh Swastika 

mengalami konflik batin. Konflik tersebut dapat dikendalikan dengan beberapa versi. 

Pertama Swastika mengendalikan konflik batinnya dengan menyalurkan bakatnya 

dalam bidang seni. Selain itu, Swastika berusaha menjadi seorang anak perempuan 

satu-satunya dalam keluarga yang bisa dibanggakan. Swastika menjadi seorang yang 

sangat alim dan penurut, tapi semua itu hanya dalam keluarganya saja.  

Sepengetahuan penulis hanya ada satu yang meneliti tentang novel Swastika. Jadi, 

penelitian ini bisa dikatakan orisinal karena belum ada yang meneliti novel Swastika 

dengan tinjauan Feminis Sastra.  

 

F. Landasan Pemikiran  

1. Teori Struktural 

Goldman (dalam Faruk, 1994: 21) mengungkapkan bahwa teks karya sastra 

itu sendiri merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih besar, yang membuat 

lebih berarti. Da lam penelitian ini, pemahaman sebagai keseluruhan tersebut 

ditunjukkan dengan usaha menjelaskan dan menempatkannya dalam keseluruhan 

yang lebih besar. 

A. Teeuw (1984: 135) berpendapat bahwa analisis struktur terhadap karya 

sastra merupakan mekanisme kerja untuk menganalisis dan membandingkan 

secermat, sedetail, dan sedalam ketertarikan dalam unsur, di dalam aspek suatu 

karya sastra akan menghasilkan makna keseluruhan.  

Teeuw dalam usahanya memberi penekanan aspek penting struktural untuk 

sastra, menambahkan bahwa penelitian yang masih dalam lingkup penelitian 
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sastra hendaknya tidak meninggalkan analisis struk tural. Karena analisis 

struktural merupakan langkah awal, satu sarana atau proses dalam pemberian 

makna dan dalam usaha ilmiah. Untuk memakai proses itu dengan sempurna, 

langkah ini tidak boleh ditiadakan atau dilampaui (Teeuw, 1984: 154). 

Pendekatan sruktural merupakan pendekatan awal dalam penelitian sastra. 

Dresden berpendapat bahwa setiap penelitian sastra, analisis structural karya 

sastra yang ingin diteliti dari segi manapun juga merupakan tugas prioritas 

pekerjaan pendahuluan. Sebab sastra sebagai dunia dalam kata mempunyai 

kebulatan intrinsik yang dapat digali dari karya sastra itu sendiri (dalam A. 

Teeuw, 1984: 61). 

Pendapat di atas juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nurgiyantoro 

yang menyatakan, bahwa pendekatan struktural dapat dipandang sebagai salah 

satu pendekatan kesastraan yang menekankan pada kajian hubungan antara unsur 

pembangun karya yang bersangkutan. Analisis struk tural karya sastra dapat 

dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, mendeskripsikan, dan 

menghubungkan antarunsur-unsur intrinsik yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 

2000: 37).  

Sebagaimana diketahui bahwa analisis struktural adalah analisis mengenai 

karya sastra itu sendiri tanpa melihat kaitannya dengan data di luar karya sastra 

tersebut. Pada taraf ini belum sampai pada pertimbangan berdasarkan hal-hal di 

luar karya sastra. Hal ini senada dengan pendapat Atmazaki (1990: 57) bahwa 

teori sastra struktural melepaskan kaitan dengan karya sastra dengan aspek 

ekstrinsik. 
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Menurut Burhan Nurgiyantoro (1995: 36) langkah kerja dalam teori 

strukturalisme sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasi unsur-unsur yang membangun karya sastra secara lengkap 

dan jelas, mana tema dan mana tokohnya 

b. Mengkaji unsur yang telah diidentifikasi sehingga diketahui tema, tokoh, alur, 

latar dari karya sastra 

c. Mendeskripsikan masing-masing unsur sehingga diketahui tema, alur, 

penokohan latar dalam sebuah karya sastra tersebut 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis struktural 

berusaha memaparkan dan menunjukkan unsur-unsur yang membangun karya 

sastra. Serta menjelaskan interaksi antarunsur -unsur tersebut dalam membentuk 

makna yang utuh. Analisis yang tanpa menghiraukan hubungan antara unsur -

unsur tersebut kurang berfungsi tanpa adanya interaksi. Untuk sampai pada 

pemahaman, maka digunakan analisis novel Swastika karya Maya Wulan dengan 

Tinjauan Feminis Sastra. 

 

G.  Teori Kritik Sastra Feminis  

 Dalam arti leksikal, feminis ialah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak 

sepenuhnya antara kaum wanita dan pria (Moeliono dalam Sugihastuti, 2000: 37). 

Sedangkan Goefe (dalam Sugihastuti, 2000: 37) mengartikan feminisme ialah teori 

tentang persamaan antara laki- laki dan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, 

dan sosial, atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta 

kepentingan perempuan.  
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Pendekatan feminin adalah pendekatan terhadap karya sastra dengan focus 

perhatian pada relasi jender yang timpang dan mempromosikan tataran yang 

seimbang antara laki- laki dan perempuan (Djajanegara, dalam Dani M.B 2000: 27). 

Feminisme bukan merupakan pemberontakan kaum wanita kepada laki- laki, 

upaya melawan pranata melawan pranata sosial, seperti institusi rumah tangga dan 

perkawinan, ataupun upaya perempuan untuk mengingkari penindasan dan eksploitasi 

perempuan (Fakih, 2000: 5). 

Untuk memahami konsep jender harus dibedakan antara kata jender dan kata seks 

(jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua 

jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis 

kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki- laki adalah manusia yang 

memiliki atau bersifat seperti: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, 

memiliki jakala (kalamenjing) dan memproduksi sperma. Perempuan memiliki alat 

reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki 

vegina, dan mempunyai alat menyusui. Alat tersebut secara biologis melekat pada 

manusia jenis perempuan dan laki- laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat 

tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-

laki dan perempuan. Secara permanent tidak berubah dan merupakan ketentuan 

biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.  

Konsep lain adalah konsep jender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-

laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. 

Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosinal, atau 

keibuan. Sementara laki- laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat 
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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. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu 

dan dari tempat ke tempat yang lain. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat 

laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari 

tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah 

yang dikenal dengan konsep jender (Fakih, 2002: 7-9).  

Weedon menjelaskan tentang paham feminisme dan teorinya, bahwa paham 

adalah politik, sebuah politik langsung mengubah kekuatan kehidupan antara pria dan 

perempuan dalam masyarakat. Dalam ilmu sastra, feminisme berhubungan dengan 

konsep kritik sastra feminis, yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisis 

kepada wanita (Sugihastuti, 2002: 37). 

Fakih (1997: 12), menyatakan ada lima isu jender yang dialami perempuan akibat 

ketidakadilan jender, yaitu kekerasan beban ganda, marginalisasi, sub ordinasi, dan 

stereotipe. Berdasarkan kelima isu jender tersebut, maka bisa dilihat manifestasi dari 

ketidakadilan jender dalam masyarakat.  

Berbagai faktor yang menyebabkan adana ketidakadilan jender, yaitu: 

a. Adanya arogansi laki- laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada 

perempuan untuk berkembang secara maksimal 

b. Laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga 

c. Kultur yang selalu memenangkan laki- laki telah mengakar di masyarakat 

d. Norma hukum dan kebajikan politik yang diskriminatif  
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e. Perempuan sangat rawan pemerkosaan atau pelecehan seksual dan bila ini terjadi 

akan merusak citra, keluarga dan masyarakat (Fakih, 1997: 12). 

Feminisme muncul akibat dari adanya prasangka jender yang menomorduakan 

perempuan. Anggapan bahwa secara universal laki- laki berbeda dengan perempuan, 

sehingga perempuan dinomorduakan. Perbedaan tidak hanya pada kriteria sosial 

budaya. 

Permasalahan pokok yang akan dikaji dalam novel Swastika ditinjau dari kritik 

sastra feminis adalah mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan dimensi 

jender yang terjadi pada beberapa wanita. Mereka berusaha mengukur seberapa besar 

ukuran perbedaan antara perempuan dan laki- laki. Perempuan mempunyai cita-cita 

dan keinginan yang sama dengan laki-laki, kodratlah yang membedakan antara laki-

laki dan perempuan. Selain itu, problem seorang wanita yang mempunyai dua sisi 

kehidupan berbeda. Kadang menjadi seorang yang baik dan menuruti semua nasihat 

yang diberikan keluarga padanya. Kadang dia juga menjadi seorang yang sangat 

bebas tanpa memperdulikan peraturan yang dianggapnya sebagai penjara dalam 

hidupnya.  

Jadi, dari beberapa uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian 

ini memfokuskan pada kehidupan seorang yang mempunyai dua sifat yang berbeda 

dalam satu jiwa. Jiwa feminisnya muncul saat peraturan yang dianggapnya 

membelenggu. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan secara diam-diam 

dibahas secara dalam dan mengesankan karena diolah dengan kata-kata yang menarik 

menjadikan novel ini bisa diterima oleh banyak pembaca. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji novel Swastika adalah metode 

kualitatif. Pengkajian ini bertujuan untuk mngungkapkan 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). 

1. Objek Penelitian  

Objek adalah unsur yang dapat bersama-sama dengan sasaran penelitian 

membentuk data dan konteks data (Sudaryanto, 1988: 30). Adapun objek yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah dimensi jender dalam novel Swastika 

karya Maya Wulan dengan tinjauan sastra feminis. 

2. Data dan Sumber Data  

Data pada dasarnya merupakan bahan mentah yang berhasil dikumpulkan oleh 

peneliti dari dunia yang dipelajarinya (Sutopo, 2002: 73). Menurut Subroto , 

(dalam Imron: 2003) data adalah semua informasi atau bahan yang disediakan 

alam yang harus dicari dan dikumpulkan oleh pengkaji. Adapun data dalam 

penelitian ini berupa data lunak (soft data) yang berwujud kata, ungkapan, 

kalimat yang terdapat dalam novel Swastika. Data yang diperoleh dikelompokkan 

mejadi dua, yaitu:  

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang berlaku didapat dan diperoleh 

oleh peneliti untuk keperluan  peneliti untuk keperluan peneliti 
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(Surachmad, 1990: 163). Data primer dalam penelitian ini berupa nove l 

Swastika karya Maya Wulan terbitan Grasindo tahun 2004 cetak pertama 

bulan Mei.  

 

 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dahulu dikumpulkan orang di luar 

penyelidik, walau yang dikumpulkan itu sebenarnya data asli (Surachmad, 

1990: 163). Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, surat kabar, 

ineternet, artikel atai lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

pustaka, simak dan catat. Teknik pustaka yakni mempergunakan sumber-sumber 

tertulis untuk memperoleh data dan konteks kesastraan dengan dunia nyata 

mimetic yang mendukung untuk dianalisis. Sumber-sumber tertulis yang 

digunakan dipilih sesuai dengan masalah dan tinjauan pengkajian sastra, dalam 

hal ini tinjauan sastra feminis (Sutopo, 2002: 37). 

Teknik simak dan catat adalah suatu teknik yang menempatkan peneliti 

sebagai instrument kunci dengan melakukan peyimakan secara cermat, terarah, 

dan teliti terhadap sumber data primer dan sekunder tersebut kemudian ditampung 

dan dicatat untuk digunakan dalam penyususnan penelitian sesuai dengan maksud 

dan tujuan yang ingin dicapai. 
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Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan riset kepustakaan 

(library research), dengan cara pengumpulan datanya seperti di bawah ini:  

a. Membaca dengan cermat serta berulang-ulang sehingga mampu 

memahami makna secara utuh novel yang menjadi objek kajian peneliti 

b. Mencatat data-data yang terdapat di dalam sumber data yang berkaitan 

dengan objek kajian, serta mencari data-data lain yang memperkuat 

pernyataan dalam kajian peneliti 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis novel Swastika dalam 

penelitian ini adalah dengan menganalisis dimensi jender dengan metode kritik 

sastra feminis dengan menggunakan bantuan pembacaan model semiotik, yakni 

heuristik  dan pembacaan retroaktif atau hermeneutik (Riffaterre dalam Imron, 

1995: 42). Menurut Riffaterre (dalam Imron, 1995: 42) dalam heuristic, pembaca 

melakukan interpretasi secara referensial melalui tanda-tanda linguistic. Dalam 

tahap ini pembaca diharapkan mampu memberikan arti terhadap bentuk-bentuk 

linguistic yang mungkin saja tidak gramatikal (ungrammaticalities). Pembacaan 

ini berasumsi bahwa bahasa bersifat rederensial, dalam arti bahasa harus 

dihubungkan denga hal-hal yang nyata. Pada tahap ini pembaca menemukan arti 

(meaning) secara linguistic (Abdullah dalam Imron, 1995: 43). Realisasi dari 

pembacaan heuristic ini dapat berupa synopsis. Langkah awal dalam penelitian ini 

adalah menganalisis struktur dalam novel Swastika yang meliputi tema, alur, 

penokohan, dan latar. Langkah selanjutnya dengan pembacaan retroaktif atau 

hermeneutic. Pembacaan hermeneutic merupakan pembacaan bolak-balik melalui 
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teks dari awal hingga akhir. Is mengingat peristiwa-peristiwa atau kejadian-

kejadian dalam teks yang baru dibaca dan memodifikasi pemahaman terhadap 

peristiwa-peristiwa atau kejadian yang telah dibacanya. 

Fakta-fakta yang dideskripsikan tersebut adalah unsur-unsur yang terdapat dalam 

karya sastra. Dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk deskriptif objektif 

dan akurat dari karya sastra, kemudian menginterpretasikannya melalui metode 

kualitatif guna mengungkapkan makna sastra yang menjadi tujuan final penelitian 

sastra.  

5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan sangat penting, karena dapat memberikan gambaran 

yang jelas mengenai langkah- langkah penelitian, sekaligus permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian. Adapun sitematika penulisan skripsi ini adalah: 

Bab pertama mencakup pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang, rumusan 

masalah, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. Bab kedua tentang biografi pengarang, hasil karyanya, latar belekang 

budayanya, dan cirri khas kesusastraannya. Bab tiga membahas analisis structural 

novel Swastika yang meliputi; tema, alur, latar, dan penokohan. Bab empat 

Dimensi jender novel Swastika karya Maya Wulan: Tinjauan Feminis Sastra. Bab 

kelima berisi penutup yang mencakup; Kesimpulan, implikasi, dan saran.  


