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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra adalah ungkapan sebuah pikiran, sikap, dan perasaan 

pengarang tentang kehidupan. Kehidupan tersebut mencakup hubungan antar 

sesama manusia, masyarakat dan orang-seorang. Segala jenis bentuk 

kehidupan manusia dapat diungkapkan melalui karya sastra. Waluyo (2000: 

58) menyatakan karya sastra adalah dokumen sosial, yang di dalamnya 

dikisahkan manusia dengan berbagai macam problema. Dengan membaca 

karya sastra dapat dikaji hal-hal seperti: sosiologi, psikologi, adat istiadat, 

moral, budi pekerti, tuntunan masyarakat, dan tingkah laku manusia di suatu 

masa. Banyak pengetahuan yang diperoleh melalui karya sastra.  

Karya sastra diciptakan untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan 

oleh masyarakat. Karya sastra merupakan salah satu bentuk ungkapan pikiran, 

sikap, perasaan, tanggapan pengarang tentang kehidupan yang juga dialami 

dan dihadapinya. Kehidupan adalah kenyataan sosial, seperti kehidupan yang 

mencakup hubungan antara masyarakat dengan orang seorang. Karya sastra 

menerima pengaruh dan memberi pengaruh terhadap masyarakat. Oleh sebab 

itu pengarang akan menulis respons sosialnya melalui karya sastra sesuai 

dengan apa yang dilihatanya dalam  lingkungan masyarakat tersebut. Suatu 

karya sastra tidak lepas dari pengarang dan kehidupan manusia. Lahirnya 

karya satra bukan dari kekosongan sosial melainkan perwujudan dari 
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perenungan dan pengalaman pengarang dalam menghadapi problema, nilai-

nilai, dan kehidupan.  

Karya sastra dapat digunakan untuk menumbuhkan sikap sosial dan 

mencetuskan peristiwa sosial tersebut. Hal tersebut dapat tercapai apabila 

pembaca dapat memahami pesan yang tersirat maupun yang tersurat dalam 

karya sastra. Suatu karya sastra diciptakan tentu mempunyai fungsi tertentu. 

Novel sebagai salah satu karya sastra tidak lepas dari hal tersebut. Karya sastra 

yang baik mengandung unsur dulce et utile yaitu yang memadukan antara 

yang berguna dan menyenangkan. Dulce artinya menyenangkan karena karya 

yang berangkat dari imajinasi serta ide kreatif pengarang, dapat memberikan 

hiburan dan kesenangan kepada pembaca. Adapun utile artinya berguna yakni 

memberikan atau mengajarkan susuatu kepada pembaca (Luxembrug dalam 

Hartoko dan Rahmanto, 1986: 17). 

Novel merupakan usaha untuk meniru dunia kemungkinan atau 

peniruan dunia kemungkinan. Artinya apa yang diuraikan di dalamnya 

bukanlah dunia sesungguhnya, tetapi kemungkinan-kemungkinan yang secara 

imajinatif dapat diperkirakan dapat diwujudkannya. Dunia pengalaman 

pengarang merupakan inspirasi dalam proses kreatif penciptaan novel.   

Novel juga disebut prosa rekaan yang menyuguhkan tokoh dan 

menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun. Sebagai karya 

imajinatif novel mengungkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang mendalam 

dan disajikan secara halus. Novel tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga 

sebagai seni yang mempelajari dan menilai segi-segi kehidupan dan nilai baik 
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dan buruk (moral) dalam kehidupan ini mengarahkan kepada pembaca tentang 

pekerti dan budi luhur.  

Jadi, sastra dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial. Sastra yang 

ditulis langsung pada kurun waktu tertentu langsung berkaitan dengan norma-

norma dan istiadat jaman itu. Dari karya sastra dapat diketahui seberapa besar 

kepekaan pengarang terhadap kenyataan sosial dengan segala perubahan dan 

fonemena yang terjadi. Karya sastra akan semakin baik jika pengarangnya 

dapat mengungkapkan dengan menarik keadaan sosial yang sesungguhnya. 

Karya sastra tidak hanya mengungkapkan nilai-nilai yang lebih tinggi dan 

agung yang dapat berguna untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang 

harmonis. 

Novel Argenteuil Hidup Memisahkan Diri citra perempuan, ini tercermin 

melalui tokoh-tokoh wanitanya yang merupakan gambaran pribadi seorang 

wanita dalam menghadapi, menyikapi, menyelasaikan, dan menindaklanjuti 

setiap permasalahan kehidupan yang dihadapi. Para tokoh wanita tersebut 

memiliki gambaran pribadi yang bertolak belakang. Dari sisi pribadi yang 

berbeda ini, Nh. Dini sebagai pengarang menginginkan pembaca untuk dapat 

mengetahui lebih jelas tentang pandangannya tentang citra perempuan melalui 

tokoh-tokoh yang digambarkan dalam novel Argenteuil Hidup Memisahkan 

Diri yaitu dia sendiri. 

Selama ini budaya patriarki masih berlaku sehingga kedudukan laki-

laki dipandang selalu lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Dalam 

budaya patriarki nilai-nilai perempuan sebagai tokoh yang lemah dan 
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memerlukan perlindungan laki-laki untuk membuatnya kuat seraya mampu 

bertahan dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Pengarang perempuan 

bahkan para feminis tidak ingin hal itu terjadi terus-menerus, karena hal itu 

sama saja pengekangan terhadap perempuan. Tema feminisme memang 

sepantasnya  diangkat karena para perempuan memiliki kebebasan personal is 

political dan tidak ingin dipandang dari segi seksimennya saja. 

Keunggulan novel tersebut, penggambaran perempuan yang sabar dan 

tekun digambarkan secara nyata dan jelas. Novel tersebut menceritakan 

tentang aku yang hidup mnyendiri pisah dari suami dan anak-anaknya, namun 

aku tetap sabar menghadapi semua itu dengan menunggu perceraiannya 

dengan suaminya yang diberi waktu selama empat sampai enam tahun karena 

budaya barat. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikembangkan secara rinci alasan 

diadakan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Argenteuil Hidup Memisahkan Diri mempunyai banyak keistimewaan, 

salah satunya adalah menggambarkan kehidupan perempuan dengan 

berbagai problematika yang dihadapinya.  

2. Novel Argenteuil Hidup Memisahkan Diri mengungkapkan dimensi 

feminis yang kompleks dan menarik untuk dikaji. 

3. Analisis terhadap novel Argenteuil Hidup Memisahkan Diri diperlukan 

guna menentukan kontribusi pemikiran dalam memahami masalah-

masalah feminis di masyarakat. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan jidul 

Citra Perempuan Dalam Novel  Argenteuil Hidup Memisahkan Diri Karya Nh. 

Dini: Kajian Feminisme Sastra. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat mengarah 

serta mengenai pada sasaran yang dinginkan. Sebuah penelitian perlu dibatasi 

ruang lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas, yang dapat 

berakibat penelitiannya menjadi tidak fokus. Perlu diketahui juga bahwa 

penelitian yang baik bukan penelitian yang objek kajiannya luas ataupun 

dangkal, melainkan penelitian yang objek kajiannya menfokus dan mendalam. 

Pembatasab masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Analisis struktural novel Argenteuil Hidup Memisahkan Diri karya Nh. 

Dini yang meliputi tema, alur, latar, dan penokohan.  

2. Aanalisis citra perempuan dalam novel Argenteuil Hidup Memisahkan 

Diri karya Nh. Dini, citra perempuan sebagai seorang istri, citra 

perempuan sebagai ibu, citra perempuan sebagai warga masyarakat, citra 

perempuan di bidang pendidikan, dan citra perempuan  sebagai penulis. 

 

C. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah mempunyai peran penting dalam sebuah penelitian, 

dengan adanya rumusan masalah dapat diketahui hal-hal yang akan menjadi 
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titik tumpu pembicaraan sekaligus landasan kerja. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana struktur yang membangun dalam novel Argenteuil Hidup 

Memisahkan Diri karya Nh.Dini? 

2. Bagaimana citra perempuan dalam novel Argenteuil Hidup Memisahkan 

Diri karya Nh. Dini dengan kajian feminisme sastra? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka berkaitan ini dilakukan tujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan struktur yang terdapat dalam novel Argenteuil Hidup 

Memisahkan Diri karya Nh.Dini. 

2. Mendeskripsikan citra perempuan dalam novel Argenteuil Hidup 

Memisahkan Diri karya Nh. Dini dengan kajian feminisme sastra. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik dan dapat mencapai 

tujuan penelitian secara optimal, mampu menghasilkan laporan yang 

sistematis dan bermanfaat secara umum.  

a. Manfaat Teoretis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

studi analisis terhadap sastra di Indonesia, terutama dalam bidang 

penelitian novel Indonesia yang memanfaatkan teori feminisme  sastra. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

mengaplikasikan teori sastra dan teori feminisme sastra dalam 

mengungkapkan novel Argenteuil Hidup Memisahkan Diri. 

b. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian karya sastra 

Indonesia dan menambah wawasan kepada pembaca tentang citra 

perempuan yang ditinjau dengan pendekatan feminisme sastra. 

2. Melalui pemahaman mengenai perkembangan citra perempuan 

diharapkan dapat membantu pembaca dalam mengungkapkan makna 

dalam novel Argenteuil Hidup Memisahkan Diri. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah pemaparan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti lainnya atau para ahli. Dengan adanya tinjauan pustaka ini 

penelitian seseorang dapat diketahui keasliannya. 

Retno Triwijayanti (2004) dalam skripsinya dengan judul “Citra 

Wanita dalam Novel Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi, Karya AA. Navis: 

Tinjauan Sastra Feminis”. Skripsi ini menyimpulkan berbagai dimensi 

kehidupan wanita, yang mengalami tekanan dan ketidakadilan dan 

ketertindasan oleh kaum laki-laki. Aspek citra wanita yang dikaji dalam novel 

Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi meliputi a) kesabaran dan ketegaran wanita 

dalam masyarakat, b) ketekunan dan keuletan wanita dalam pekerjaan, c) 

wanita terbelakang dalam pendidikan, d) wanita tertindas dalam keluarga, e) 
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wanita menjadi objek pelecehan seksual, f) wanita terbelakang dalam 

pekerjaan.  

Perbedaan penelitian Retno Triwijiyanti dengan penelitian ini terletak 

pada objek kajiannya, sedangkan persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan aspek citra wanita dan kajian feminisme sastra. 

Penelitian yang berjudul ”Citra perempuan dalam novel Putri karya 

Putu Wijaya: Tinjauan feminisme sastra” oleh Ani Fatifrahman (2005), hasil 

dari analisis ini dapat disimpulkan (1) citra perempuan dalam keluarga, (2) 

perempuan dalam masyarakat, (3) wanita dalam bidang pendidikan, (4) 

perempuan dalam masyarakat, (5) wanita dalam bidak seksual. Perbedaan 

penelitian Ani Fatifrahman dengan penelitian ini terletak pada objek 

kajiannya, sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan aspek 

citra wanita dan kajian feminisme sastra. 

Penelitian Ernayana Trihandayani (2003) yang berjudul ”Perjuangan 

Tokoh Perempuan dalam Novel Arok Dedes karya Pramoedya Ananta Toer 

(sebuah Pendekatan Feminisme)”, merupakan penelitian tentang perempuan 

yang tersubordinasi dan menjalani berbagai bentuk ketidakadilan yang berasal 

dari idiologi patriarki yang terkait dengan berbagai sistem seperti agama dan 

budaya. Ketidakadilan yang dialami perempuan dalam novel ini termanifestasi 

dalam sosialisasi ideologi nilai peran jender, streotip perempuan, subordinasi 

perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan.  
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Perbedaan penelitian Ernayana Trihandayani dengan penelitian ini 

terletak pada aspek kajian dan objek kajiannya, sedangkan persamaannya 

adalah sama-sama menggunakan kajian feminisme. 

Suwarti (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Ketidakadilan 

Jender dalam Novel Perempuan Jogja karya Achmad Munif: Kajian Sastra 

Feminis”, memaparkan bahwa dalam masyarakat Jawa masih dapat wanita 

yang tetap mempertahankan nilai-nilai kesetiaan, kepatuhan, dan ketaatan 

terhadap suami. Padahal perkembangan dan kemajuan zaman seperti sekarang 

ini, wanita menuntut adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. 

Selain itu, novel Perempuan Jogja juga mengangkat masalah sosial, yaitu 

masalah perselingkuhan dan poligami juga ikut diceritakan dalam novel ini. 

(http://etd.eprints.ums.ac.id/3574/1/A310040093.pdf, diakses Kamis 11 Maret 

2010). 

Perbedaan penelitian Eka Hariani  dengan penelitian ini terletak pada 

aspek kajian dan objek kajiannya, sedangkan persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan tinjauan feminisme. 

 Selain penelitian di atas, Eka Hariani (2004) juga melakukan 

penelitian yang berjudul ”Dimensi Jender dalam novel Jentera Bianglala 

karya Ahmat Tohari: Tinjauan Sastra feminis”. Penelitian ini menyimpulkan 

peran wanita zaman dahulu sebagai ibu rumah tangga di samping bekerja 

sebagai penari ronggeng. Dimensi Jender yang terdapat dalam novel Jentera 

Bianglala dilihat dari feminis idiologis meliputi aspek moral, aspek sosial, 

aspek pendidikan, dan aspek profesi. Perbedaan penelitian Eka Hariani  



 

 

10

dengan penelitian ini terletak pada aspek kajian dan objek kajiannya, 

sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan tinjauan 

feminisme. 

Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan Citra perempuan dalam 

novel Argenteuil Hidup Memisahkan Diri karya Nh. Dini, karena sejauh ini 

belum ada yang meneliti novel Argenteuil Hidup Memisahkan Diri dengan 

kajian feminisme sastra. Maka penelitian ini tidak diragukan keasliannya dan 

dapat dipertanggung jawabkan. 

 

G. Landasan Teori 

1. Teori Strukturalisme 

Pendekatan struktural di bidang bahasa yang dikemukakan 

(Saussure dalam Suryabrata, 2004: 15) dapat diterapkan dan dijadikan 

model untuk pedekatan ilmu-ilmu lain. Sementara itu, metode analisis 

struktural karya sastra bertujuan untuk membongkar dan memaparkan 

secermat, seteliti, semendetail dan semendalam mungkin keterkaitan dan 

keterjalinan semua unsur karya sastra secara bersama-sama menghasilkan 

makna menyeluruh (Teeuw dalam Suryabrata, 2004: 16-17). Unsur-unsur 

karya yang dimaksud dapat saja berupa karya sastra prosa, puisi, dan 

sebagainya, baik lisan maupun tulis. Unsur-unsur karya sastra prosa 

meliputi tema, alur, penokohan, latar, tegangan dan padahan, suasana, 

pusat pengisahan, serta gaya bahasa, sedangkan unsur-unsur karya sastra 
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puisi meliputi tema, daya bayang, rima dan irama (Suharianto, dalam 

Suryabrata, 2004: 17).  

Analisis struktural bukanlah penjumlahan unsur-unsur yang ada di 

dalam karya sastra, tetapi yang terpenting adalah sumbangan yang 

diberikan oleh masing-masing unsur dalam menghasilkan makna atas 

terkaitan dan keterjalinan antara beberapa tataran fonik, morfologis, 

sintaksis dan semantik (Teeuw dalam Suryabrata , 2004: 17). 

Satu konsep yang menjadi ciri khas teori struktural adalah 

anggapan bahwa di dalam dirinya sendiri karya sastra merupakan suatu 

struktur yang otonom yang dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang 

bulat dengan unsur-unsur pembangunan yang saling berjalinan (Pradopo, 

1997: 6).  

Analisis struktural merupakan cara kerja pertama yang dilakukan 

dalam penelitian sastra sebelum diterapkan analisis yang lain. Tanpa 

analisis struktural tersebut kebulatan makna intrinsik yang dapat digali 

dari karya tersebut tidak dapat ditangkap. Unsur-unsur karya sastra hanya 

dapat, dipahami sepenuhnya atas dasar pemahaman tempat dan unsur-

unsur intrinsik dalam keseluruhan karya sastra (Teuuw, 1986: 16). 

Perkembangan teori strukturalisme banyak terdapat kritik, 

sehingga muncul teori baru dalam penganalisan karya sastra yaitu New 

Strukturalisme. Teori masing-masing dianggap memiliki kelemahan 

sehingga muncul teori baru, yaitu Strukturalisme Genetik yang dipelopori 

oleh Goldmann. Dalam penelitian ini akan mengunakan teori-teori 
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strukturalisme genetik (Goldmann dalam Faruk, 1994: 12), bahwa karya 

sastra merupakan sebuah struktur, struktur yang terus berlangsung dan 

dihayati oleh masyarakat asal karya yang bersangkutan. 

Analisis struktural karya sastra, dalam hal ini fiksi dilakukan 

mengidentifikasi, mengkaji dan mendiskripsikan fungsi dan hubungan 

antar unsur intrinsik.  

2. Teori Kritik Sastra Feminisme 

Menurut Yolder, kritik sastra feminis dijelaskan menjelaskan 

metofora quilt yang dibangun dan dibentuk dari potongan-potongan kain 

yang lebih lembut Feminisme merupakan kajian yang memperkuat pada 

pendirian pembaca sastra sebagai perempuan, oleh karena itu meniliti 

sastra dari aspek feminisme seharusnya menggunakan sudut pandang 

peneliti sebagai pembaca wanita (reading as wowan). Hal ini dikarenakan 

membaca sebagai wanita akan lebih demokratis dan tidak terpikat pada 

laki-laki ataupun perempuan. Perbedaan jenis sangat berhubungan degan 

masalah keyakinan, ideologi, dan wawasan hidup sehingga akan 

mempengaruhui pemaknaan cipta sastra (Endraswara, 2003: 143-149). 

Sugihastuti dan Suharto (2005: 7) mengemukakan kritik sastra 

feminis adalah pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus, 

kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan 

budaya, sastra, dan kehidupan kita. Jenis kelamin inilah yang menjadi 

perbedaan semua yang juga menjadi perbedaan pada diri pengarang, 
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pembaca, perwatakan, dan pada situasi luar yang mempengaruhi karang-

mengarang. 

Moelino (dalam Sugihastuti, 2000: 37) menyatakan bahwa dalam 

arti leksikal, feminisme ialah gerakan perempuan yang menuntut 

persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan pria. Menurut 

Geofe (dalam Sugihastuti, 2000: 37) feminisme ialah teori tentang 

persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan 

sosial, atau kegiatan teroganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta 

kepentingan perempuan. Dalam ilmu sastra feminisme ini berhubungan 

dengan konsep kritik sastra feminis, yaitu studi sastra yang mengarahkan 

fokus analis kepada wanita. 

Menurut Sugihastuti (2000: 202), paham feminisme itu 

menyangkut soal politik sebuah pololitik yang mengubah hubungan 

kekuatan kehidupan antara perempuan dengan pria dalam masyrakat 

(sastra). Kekuatan ini juga menyangkut semua struktur kehidupan, segi-

segi kehidupan, keluarga, pendidikan, kebudayaan, dan kekuasaan. Segi-

segi kehidupan yang menetapkan siapa, apa, serta akan menjadi apa wanita 

itu. 

Kritik sastra feminis memusatkan analisis dan perhatiannya pada 

perempuan seperti yang terlukis dalam budaya pria. Teks dibaca sebagai 

hasil budaya dan sistem patriakal. Para pelopor melihat pada 

sesungguhnya peran dan status perempuan itu ditentukan oleh jenis 

kelamin, itulah sebabnya, dalam konteks politik seksual, perlu 
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dipertimbangkan hubungan antara teks karya dengan jenis kelamin 

penulisnya (Sugihastuti, 2000: 206). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kritik sastra 

feminis merupakan kritik sastra dengan  kesadaran khusus akan adanya 

jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan 

kehidupan manusia. 

3. Unsur-unsur Novel 

Novel merupakan salah satu ragam prosa di samping cerpen dan 

roman selain puisi dan drama, di dalamnya terdapat peristiwa yang dialami 

oleh tokoh-tokohnya secara sistematis serta terstruktur. Hal ini sejalan 

dengan pemikiran (Sudjiman, 1990: 55) yang mengatakan bahwa novel 

adalah prosa rekaan yang panjang, menyuguhkan tokoh-tokoh dan 

menampilkan serangkaian peristiwa dan latar belakang secara terstruktur. 

Unsur-unsur struktural fiksi atau novel menurut Nurgiyantoro 

(2007: 68-87) adalah seperti berikut. 

a.  Tema 

Tema menurut Nurgiyantoro (2007: 70) dapat dipandang 

sebagai dasar cerita, gagasan dasar umum sebuah novel. Gagasan dasar 

umum inilah yang tentunya telah ditentukan sebelumnya oleh 

pengarang yang dipergunakan untuk mengembangkan cerita. 

Stanton (2007: 36) mengemukakan bahwa tema merupakan 

aspek cerita yang sejajar dengan “makna” dalam pengalaman manusia; 

suatu yang menjadikan suatu pengalaman yang diangkat. 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tema 

merupakan sebuah ide pokok atau gagasan dasar dalam sebuah cerita. 

b. Alur 

Nurgiyantoro (2007: 110) mengemukakan bahwa alur adalah 

unsur fiksi yang penting, bahkan tidak sedikit orang yang 

menganggapnya sebagai yang terpenting di antara berbagai unsur fiksi 

yang lain. Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2007: 113) juga 

mengemukakan bahwa plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, 

namun setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, 

peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa 

yang lain. 

Stanton (2007: 26) mengemukakan bahwa alur adalah 

rangkaian-rangkaian dalam sebuah cerita. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alur merupakan 

jalinan urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita sehingga 

mudah dipahami oleh pembaca. 

c. Penokohan 

Tokoh cerita (character), menurut Abrams (dalam 

Nurgiyantoro, 2007: 165) adalah orang-orang yang ditampilkan dalam 

suatu karya sastra naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan 

memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang 

diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 
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Yang dimaksud tokoh cerita adalah individu rekaan yang 

mengalami peristiwa atau perlakuan di dalam berbagai peristiwa cerita 

(Sudjiman dalam Sugihastuti dan Suharto, 2005: 50). 

Penokohan merupakan bagian, unsur, yang bersama dengan 

unsur-unsur yang lain  membentuk suatu totalitas. Namun perlu dicatat 

penokohan merupakan unsur yang penting dalam fiksi. Ia merupakan 

salah satu fakta cerita di samping kedua fakta cerita yang lain 

(Nurgiyantoro, 2007: 172). 

Stanton (2007: 33) mengemukakan bahwa karakter biasanya 

dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama, karakter merujuk pada 

individu-individu yang muncul dalam cerita sepertiketika ada orang 

yang bertanya; “Berapa karakter yang ada dalam cerita itu?”. Konteks 

kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, 

keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penokohan adalah 

orang-orang yang ditampilkan dalam sebuah cerita (pelaku cerita). 

d. Latar atau setting  

Latar atau setting disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran 

pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial 

tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams dalam 

Nurgiyantoro, 2007: 216). 

Latar adalah segala keterangan, petunjuk, atau pengacuan yang 

berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam 
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suatu karya sastra (Sudjiman dalam Sugihastuti dan Suharto, 2005: 

54). 

Stanton (2007: 35) mengemukakan bahwa latar (setting) adalah 

lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta 

yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. 

Nurgiyantoro (2007: 227) mengemukakan bahwa unsur latar 

dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan 

sosial. 

1) Latar tempat, mengarah pada lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

2) Latar waktu, berhubungan dengan masalah ‘kapan’ terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

3) Latar sosial, menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang 

diceritakan dalam karya fiksi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar itu terbagi 

menjadi tiga macam, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 

e. Sudut pandang  

Stanton (2007: 53) mengemukakan bahwa sudut pandang adalah 

posisi tokoh dalan cerita. 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2007: 248), sudut 

pandang merupakan cara atau pandangan yang dipergunakan 

pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar dan 
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berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi 

kepada pembaca. 

Sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi, teknik, 

siasat yang sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan 

dan ceritanya (Nurgiyantoro, 2007: 248). 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

sudut pandang merupakan cara pandang pengarang dalam 

mengemukakan gagasan dan ceritanya. 

Adapun langkah-langkah analisis struktural menurut Nurgiyantoro 

(2007: 36) adalah sebagai berikut. 

a. Mengidentifikasikan unsur-unsur intrinsik yang membangun karya 

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

b. Mengkaji unsur-unsur yang telah diindentifikasikan sehingga 

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

dan 

c. Menghubungkan masing-masing unsur sehingga memperoleh 

kepaduan makna secara menyeluruh dari sebuah karya sastra. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis 

karya sastra, terutama novel dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 

mengidentifikasi, mengkaji, mendeskripsikan fungsi dan kemudian 

menghubungkan antara unsur intrinsik yang bersangkutan. 

Pembahasan struktur novel Argenteuil Hidup Memisahkan Diri 

hanya terbatas pada masalah tema, alur, tokoh, dan latar. Alasannya 



 

 

19

adalah ke empat unsur tersebut sesuai dengan tujuan penelitian dan objek 

yang dikaji yaitu mengenai citra perempuan yang terkandung di dalamnya. 

Tema menentukan inti cerita dari novel tersebut, alur untuk mengetahui 

bagaimana jalan cerita, penokohan digunakan untuk mengetahui 

bagaimana karakteristik setiap tokoh. 

4. Citra Wanita dan Jender  

Citra wanita menurut Sugihastuti (2000: 121) adalah gambaran 

tentang peran wanita dalam kehidupan sosialnya. Wanita diceritakan 

sebagai insan yang memberikan alternatif baru sehingga menyebabkan 

kaum pria dan wanita memikirkan tentang kemampuan wanita pada saat 

sekarang. 

Citra wanita dalam kehidupan sosialnya berhubungan dengan 

manusia lain dapat bersifat khusus mapun umum bergantung kepada 

bentuk hubungan itu. Hubungan wanita dan masyarakat dimulai dari 

hubungannya dengan orang-seorang, antar orang, sampai kehubungan 

dengan masyarakat umum. Termasuk ke dalam hubungan orang-seorang, 

adalah hubungan wanita dengan pria  dalam masyrakat (Sugihastuti, 2000: 

125). 

Citra wanita dalam sikap sosialnya berbentuk karena 

pengalamannnya pribadi dan budaya. Wanita menolak terhadap streotip-

streotip tradisional yang mendukungnya ke tempat tidak bahagia. 

Pengalaman pribadi wanita mempengaruhi penghayatannya dan 

tanggapannya terhadap rangsang, sosial, terhadap lawan jenisnya. 
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Tanggapan ini menjadi salah satu bentuknya sikap wanita dalam aspek 

sosial (Hadiz dan Eddyano, 2005: 26). 

Pada dasarnya sosial wanita merupakan citra wanita yang erat 

hubungannya dengan norma dan sistem nilai yang berlaku dalam satu 

kelompok masyarakat tempat wanita menjadi anggota dan berhasrat 

mengadakan hubungan antar manusia. Kelompok masyarakat itu adalah 

kelompok keluarga dan kelompok keluarga luas. 

Citra wanita dalam aspek keluarga, wanita berperan sebagai istri, 

sebagai ibu, dan sebagai anggota keluarga masing-masing peran 

mendatangkan konsekuensi sikap sosial yang satu dengan yang lainnya 

bergayutan. Sebagai istri misalnya, wanita mencintai suami, memberikan 

motifasi, dan sebagai pendamping dalam kehidupan suami (Khairuddin, 

1995: 21). 

Hadiz dan Eddyana (2005: 21) menjelaskan bahwa dalam pasal 31 

UU R.I NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berisi tentang hak dan 

kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukannya suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dan 

masyarakat. 

Citra wanita dalam keluarga berperan sebagai istri mepunyai hak-

hak yang sama dengan suami. Hak-hak tersebut antara lain: (1) dalam 

memperoleh cinta, kasih sayang, dan perhatian, (2) memperoleh kesetiaan, 

(3) berpendapat, dan (4) memperoleh dukungan suami dalam menjalani 

kehidupan (Sugihastuti, 2000: 116). 
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Citra wanita dalam prespektif Jender, Jender perlu dibedakan dari 

seks. Seks mengandung arti perbedaan jenis kelamin antara laki-laki 

dengan perempuan mahluk yang secara kodrat memiliki fungsi-fungsi 

organisme yang berbeda. Laki-laki memiliki jakun, bersuara berat, 

memiliki penis, testis sperma yang berfungsi sebagai alat produktif. 

Perempuan memiliki alat produksi seperti rahim dan saluran-saluran untuk 

melahirkan, memproduksi telur, memilik alat vagina, mempunyai alat 

menyusui, dan sebagainya. Alat-alat biologis tersebut tidak dapat 

dipertukarkan. Perbedaan jender sesungguhnya tidak menjadi masalah 

sepanjang tidak melahirkan berbagai ketidakadilan jender (jender 

ineguratias). Namun yang menjadi persoalan adalah ternyata perbedaan 

jender telah melahirkan ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama 

kaum perempuan (Fakih dalam Azizah, 2008: 12). 

Dalam memahami konsep jender harus dibedakan kata jender 

dengan seks (jenis kelamin). Jender adalah suatu sifat yang melekat pada 

kaum pria dan wanita yang di konstrusikan secara soial dan kultural 

melalui  proses panjang. Jadi, jender merupakan konstruksi sosiokultar 

yang pada dasarnya merupakan interprestasi kultur atas perbedaan jenis 

kelamin (Fakih dalam Azizah, 2008: 13). Misal wanita dikenal lemah 

lembut, cantik, setia, dan keibuan, sedangkan pria dianggap kuat, gagah, 

sering mengedepankan akal (rasional), agresif, tidak setia, jantan dan 

perkasa. Dengan kesetaraan jender muncul tentang pemahaman tentang 

perbedaan-perbedaan antara jenis kelamin tidak bisa diganggu gugat, 
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misalnya secara biologis  perempuan memiliki kemampuan mengandung 

dan melahirkan, sementara laki-laki  tidak bisa seperti wanita (Fakih 

dalam Azizah, 2008: 13). 

   

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Setrategi Penelitian 

Penelitian kualitatif secara umum pada dasarnya bentuk rancangan 

penelitiannya adalah studi kasus. Dalam penelitian kualitatif perlu 

dipahami bahwa tingkatan penelitian hanya dibedakan dalam penelitian 

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

tidak terpancang (grounded research/penelitian penjelajahan). Pada 

penelitian yang sifatnya terpancang (embedded research), batasan tersebut 

menjadi semakin tegas dan jelas karena penelitian jenis ini sama sekali 

bukan penelitian grounded yang bersifat penjelajahan, tetapi sudah terarah 

pada batasan atau fokus tertentu yang dijadikan sasaran dalam penelitian 

(Sutopo, 2006: 136-139). 

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif deskriptif yang sering digunakan tidak dikaitkan 

dengan tingkatan penelitian, tetapi dimaksudkan bahwa sifat penelitian 

kualitatif selalu menyajikan temuannya dalam bentuk deskriptif kalimat 

yang rinci, lengkap dan mendalam mengenai proses mengapa dan 

bagaimana sesuatu itu terjadi (Sutopo, 2006: 139). 
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2. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah unsur yang sama-sama dengan sasaran 

penelitian yang membentuk data dan konteks data (Sudaryanto, 2002: 30). 

Objek dalam penelitian ini adalah citra perempuan dalam novel Argenteuil 

Hidup Memisahkan Diri karya Nh. Dini. 

 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif 

berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka (Aminuddin, 1990: 

16). Berdasarkan pernyataan tersebut, data penelitian ini berupa kata, 

frase, kalimat, wacana dalam novel Argenteuil Hidup Memisahkan 

Diri karya Nh. Dini. 

b. Sumber Data 

1) Sumber  data primer 

 Sumber data primer adalah sumber utama penelitian yang 

diperoleh tanpa lewat perantara (Siswantoro, 2004: 140). Sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul 

Argenteuil Hidup Memisahkan Diri Karya Nh. Dini yang 

diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008. 

2) Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua 

(Siswantoro, 2004: 140). Sumber data sekunder dalam penelitian 
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ini yaitu data-data yang bersumber dari buku-buku acuan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. 

  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik kepustakaan, simak dan catat.  

Teknik pustaka yaitu menggunakan sumber-sumber tertulis yang 

digunakan, diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan pengkajian sastra, 

yakni berkaitan dengan kajian feminisme sastra. Teknik simak dan teknik 

catat berarti peneliti sebagai instrumen kunci melakukan penyimakan 

secara cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber data primer yakni 

sasaran peneliti yang berupa teks novel Argenteuil Hidup Memisahkan 

Diri dalam memperoleh data yang diinginkan. Hasil penyimakan 

kemudian dicatat sebagai sumber data. Dalam data yang dicatat itu 

disertakan kode sumber datanya untuk mengecek ulang terhadap sumber 

data ketika diperlukan dalam rangka analisis data (Subroto dalam Imron, 

2003: 356). 

 

5. Validitas Data 

Validitas data atau keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dengan berbagai teknik yang benar-benar 

sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi 

penelitian. Ketepatan data tersebut tidak hanya tergantung dari ketepatan 
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memiliki sumber data dan teknik pengumpulannya, tetapi juga diperlukan 

teknik pengembangan validitas datanya. 

Penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi 

merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas 

data dalam penelitian kualitatif (Sutopo, 2006: 92). Patton (dalam Sutopo, 

2006: 92) menyatakan bahwa ada empat macam teknik trianggulasi, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Trianggulasi data, mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan 

data wajib, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda-

beda. 

2. Trianggulasi peneliti, yaitu hasil penelitian baik data atau pun 

simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji 

validitasnya dari beberapa penelitian yang lain. 

3. Trianggulasi metodologis, dilakukan peneliti dengan cara 

mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan teknik atau metode 

pengumpulan data yang berbeda. 

4. Trianggulasi teoretis, dilakukan peneliti dengan menggunakan 

perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang 

dikaji. 

Jenis teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

trianggulasi teoretis, yakni dilakukan dengan cara menggunakan perspektif 

lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. 
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6. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pembacaan model semiotik yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. 

Menurut Riffaterre (dalam Sangidu, 2004: 19), pembacaan heuristik 

merupakan cara kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan 

menginterpretasikan teks sastra secara referensial lewat tanda-tanda 

linguistik. Pembacaan heuristik juga dapat dilakukan secara struktural 

(Pradopo dalam Sangidu, 2004: 19). Pembacaan ini berasumsi bahwa 

bahasa bersifat referensial, artinya bahasa harus dihubungkan dengan hal-

hal nyata.  

Pembacaan hermeneutik atau retroaktif merupakan kelanjutan dari 

pembacaan heuristik untuk mencari makna. Metode ini merupakan cara 

kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan bekerja secara terus-menerus 

lewat pembacaan teks sastra secara bolak-balik dari awal sampai akhir 

(Riffaterre dan Culler dalam Sangidu, 2004: 19). Salah satu tugas 

hermeneutik adalah menghidupkan dan merekonstruksi sebuah teks dalam 

yang melingkupinya agar sebuah pernyataan itu tidak mengalami aliensi 

dan menyesatkan. 

Langkah awal analisis novel Argenteuil Hidup Memisahkan Diri, 

yaitu memaparkan strukturnya dengan menggunakan metode pembacaan 

heuristik, pada tahap ini pembaca dapat menemukan arti secara linguistik 

(Abdullah dalam Sangidu, 2004: 19). Selanjutnya dilakukan pembacaan 

hermeneutik, yaitu peneliti bekerja secara terus-menerus lewat pembacaan 
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teks sastra secara bolak-balik dari awal sampai akhir untuk 

mengungkapkan citra perempuan dalam novel Argenteuil Hidup 

Memisahkan Diri. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan sangat penting karena dapat memberikan 

gambaran secara jelas mengenai langkah-langkah penelitian dan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika dalam penulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

Bab I pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, 

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II terdiri dari latar belakang sosial budaya pengarang, teori-teori 

sosial, latar belakang penciptaan dan biografi pengarang yang memuat riwayat 

hidup pengarang, hasil karya pengarang, serta ciri khas kepengarangannya. 

Bab III memuat analisis struktur yang terkandung dalam novel 

Argenteuil Hidup Memisahkan Diri karya Nh. Dini yang akan dibahas dalam 

tema, alur, penokohan, latar atau setting. 

Bab IV merupakan bab inti dari penelitian yang akan membahas Citra 

Perempuan dalam Novel Argenteuil Hidup Memisahkan Diri karya Nh. Dini.  

Bab V merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dan saran, dan 

bagian terakhir skripsi terdapat lampiran serta daftar pustaka. 




