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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sastra adalah penafsiran kebudayaan yang jitu. Sastra bukan sekadar seni 

yang merekam kembali alam kehidupan, akan tetapi yang memperbincangkan 

kembali lewat suatu pertukangan, manipulasi, dan rasa bahasa (Kayam, 1981:88). 

Dengan kata lain, karya satra yang dibaca dibangun oleh pengarangnya sebagai 

hasil rekaman berdasarkan permenungan, penafsiran, dan penghayatan hidup 

terhadap realitas sosial dan lingkungan kemasyarakatan tempat pengarang itu 

hidup dan berkembang. 

Karya fiksi yang terwujud dalam karya sastra atau buku-buku novel adalah 

suatu tuangan pengalaman manusia secara menyeluruh atau merupakan suatu 

terjemahan yang terkadang begitu memikat tentang perjalanan hidup manusia 

ketika  mengalami dan bersentuhan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 

hidup ini. Bahkan dapat dikatakan pula bahwa karya fiksi adalah suatu potret 

realitas yang terwujud melalui bahasa (Sardjono, 1992:10). Pengalaman hidup 

merupakan rekaman historis. Pengalaman dipotret dari peristiwa penting. Sastra 

akan memotret fenomena sosial secara komprehensif. Sastra merupakan rekaman 

pengalaman sosial yang berharga. 

Pengalaman sosial yang selalu berinteraksi dengan setiap elemennya 

menjadikan sebuah karya sastra sebagai cerminan historis, yang memuat aspek 

sosial budaya dan memiliki fungsi sosial yang berharga. Aspek fungsi sosial sastra 

berkaitan dengan cara manusia hidup dalam bermasyrakat (Endraswara, 2011: 

20). Kehidupan bermasyarakat yang tercermin dalam sebuah karya sastra selalu 
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terkait dengan interaksi yang jika disederhanakan terbatas pada hubungan antar 

sesama manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. Manusia yang 

jika dikatagorikan secara sederhana pula terbagi antara laki-laki dengan wanita. 

Penggambaran sosok manusia dengan perbedaan jenis kelamin dalam karya sastra 

akan berbeda-beda. 

Karakteristik berupa gambaran atau citra yang dimiliki orang banyak 

mengenai pribadi baik laki-laki maupun wanita atau kesan mental visual yang 

timbulkan oleh proses pemikiran, tampilan luar bahkan hasil interaksi menjadi 

unsur dasar yang khas dalam sebuah karya sastra. Citra atau rupa yang dimiliki 

oleh setiap individu akan berbeda, baik secara tingkah laku maupun mental 

spriritual. Pengalaman pribadi mempengaruhi penghayatan dan tanggapan 

terhadap rangsangan sosial yang menjadi sebuah citraan pula. 

Novel Nyai Gowok merupakan satu di antara novel yang menceritakan 

tentang kehidupan manusia khususnya wanita dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dan sesamanya. Dalam novel Nyai Gowok, Budi Sardjono berusaha 

semaksimal mungkin untuk mengarahkan pembaca kepada gambaran-gambaran 

realita kehidupan para tokoh melalui cerita yang terkandung dalam novel tersebut. 

Gambaran mengenai wanita dalam merepresentasikan kehidupannya melalui 

karya prosa dan fiksi oleh pengarang dapat berupa citra wanita. Citra wanita 

sebagai daya tarik tersendiri untuk diceritakan dari banyak hal. Baik wanita 

tersebut dengan sifat kodratinya maupun wanita sebagai manusia dengan hak-

haknya. 

Tokoh dalam sebuah karya sastra menjadi jantung dari dari satu-kesatuan 

cerita. Citra seorang tokoh menjadi kajian melalui pendekatan gabungan sosiologi 
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dan psikologi dalam karya sastra karena menunjukan gambaran tokoh sebagai 

makhluk individu dan sosial. Gambaran seorang wanita selalu diidentikan dengan 

kefeminimannya yang hanya dapat bergelut dengan tugas domestik saja (Hellwig, 

2007: 38).  

Dalam karya sastra sering dijumpai gambaran tentang kehidupan sosial 

manusia. Melalui karya, seorang pengarang menyampaikan respon dan penafsiran 

terhadap situasi dan lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat (Faruk, 2013: 8). 

Novel Nyai Gowok sebagai salah satu karya naratif yang sarat dengan unsur-unsur  

permasalahan tentang kehidupan wanita sebagai tokoh utama, tepatnya adalah 

seorang wanita yang berprofesi sebagai gowok yang tetap memiliki nilai-nilai 

luhur yang dijunjung tinggi.  

Keunikan novel karangan Budi Sardjono ini adalah detail dalam cerita 

yang berlatar belakang di pulau Jawa secara sosial maupun budaya, serta beragam 

istilah dalam bahasa Jawa lancar dituliskan  dengan adanya lebel „novel kamasutra 

dari Jawa‟. Menjelaskan keluhuran pekerjaan seorang gowok dan membedakannya 

secara tegas dengan seorang PSK. Kehebatan pengarang yakni Budi Sardjono 

menggambarkan dan menjelaskan peran orang-orang Tionghoa, serta asimilasi 

kebudayaan Tionghoa-Jawa tanpa menunjukkan permusuhan atau persaingan, 

sebaliknya menyadarkan akan rasa persatuan dan budaya yang sama, yaitu budaya 

Indonesia yang telah terbentuk dari masa lampau. 

Kebudayaan Indonesia yang merujuk pada karya sastra Indonesia banyak 

dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Hal ini dikarenakan kelahiran sastra 

Indonesia dimulai dengan sastra Melayu Tionghoa yang telah berkembang pada 

perempat terakhir abad ke-19 (Esten, 2009:49). Sebagai embrio, sekaligus 
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mewujudkan integrasi bangsa, maka sastra Melayu Tionghoa tetap memiliki 

kedudukan penting, sebagai khazanah sastra Nusantara. Merujuk pada penjelasan 

embrio sastra Indonesia, novel Nyai Gowok karya Budi Sardjono juga 

menyisipkan budaya Tionghoa yang masuk dalam tradisi kebudayaan masyarakat 

Jawa kuno yang diangkatnya. Dalam novel Nyai Gowok yang mencoba 

memasukkan budaya Tionghoa yaitu dengan adanya tradisi dari istana di 

Tiongkok yaitu adanya gowok.  

Gowok adalah seorang wanita berdarah Jawa bercampur Tionghoa yang 

bertugas mengajarkan kepada anak laki-laki yang sedang beranjak dewasa tentang 

katuranggan wanita. Seorang gowok yang bertugas mengajarkan seluk beluk 

dunia dewasa ini memiliki berbagai keterikatan dengan aturan-aturan yang harus 

ditaati. Maka dari itu, gowok adalah seorang wanita yang benar-benar pilihan 

dengan segala tindak tanduk yang dapat mengubah anak laki-laki menjadi pria 

dewasa atau lelananging jagad.  

Telaah citra wanita dalam novel Nyai Gowok ini didasari oleh suatu 

ketertarikan terhadap gambaran fisik, mental, dan hubungan sosial seorang wanita 

yang tidak pada layaknya. Gambaran tersebut akan menarik jika dikaji secara 

sosiologi dan psikologi secara berdampingan, sebab gowok merupakan 

transformasi seorang wanita yang memiliki tugas luhur berupa mendidik para 

putra kawedanan atau priayi untuk menjadi lelananging jagad. Tugas yang 

diemban oleh gowok merupakan hasil dari gejala sosial yang terjadi pada masa 

itu. Selain itu, citra dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian ini karena peran 

dan posisi wanita dalam masyarakat sangatlah kompleks. Pengalaman wanita di 

masa lalu, masa kini, sumbangan wanita pada ilmu pengetahuan,  politik, 
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kesenian, sastra dan sebagainya menjadi suatu kontribusi wanita untuk 

perkembangan hidup dan eksistensinya, baik kehidupan pribadi maupun sosialnya 

dalam masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa kejiwaan, aspek fisik dan keadaan 

sosial wanita dapat merupakan mata rantai yang saling berhubungan dan 

berpengaruh. Sebagaimana aspek kejiwaan dan fisik dapat ditelaah dengan 

psikologi, sedangkan untuk aspek sosialnya menggunakan sosiologi.  

Penelitian tentang citra wanita pernah dilakukan oleh Wismayanto (2009) 

dengan judul “Citra Wanita Bali dalam Novel Kenanga Karya Oka Rusmini.” 

Hasil penelitian Dwiantoro Wismayanto bahwa citra wanita Bali dalam novel 

Kenanga yaitu berpendidikan tinggi, berparas cantik, ambisius, munafik, 

mengagung-agungkan kebrahmanaan, berani melawan adat dan setara dengan pria 

karena sifat pekerja keras.  

Yuliastuti (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Citra Perempuan 

dalam Novel Hayuri Karya Maria Etty.” Sama-sama mengkaji permasalahan citra 

perempuan dengan perbedaan yang terletak pada novel yang digunakan. 

Penelitian yang juga membahas mengenai perwujudan citra tokoh perempuan lain 

ini menghasilkan kesinambungan para tokoh wanita lain yang mendukung 

penguatan karakter tokoh Hayuri yang tercermin dalam luapan dukungan psikis 

sang ibu.  

Selanjutnya, Santi (2014) juga melakukan sebuah penelitian dengan judul 

“Citra Perempuan dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El 

Khalieqy”. Penelitian yang didasarkan atas kritik sastra feminis menghasilkan 

citra wanita dengan gerakan menuntut persamaan hak dengan laki-laki yang 
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digambarkan oleh tokoh-tokoh perempuan. Citra wanita yang sudah terbangun, 

dikaitkan dengan bidang sosio-kultural, politik, pendidikan dan ekonomi.  

Penelitian yang telah dilakukan di atas memiliki persamaan dengan 

penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji tentang citra wanita. Perbedaannya 

terletak pada novel yang digunakan serta penelitian yang telah dilakukan lebih 

terfokus pada citra wanita Bali sedangkan penelitian ini mengarah pada citra 

wanita hasil gabungan budaya Tionghoa dan Jawa yang nilai-nilai kebudayaan 

dasarnya tidak berubah. Kajian citra wanita dalam novel Nyai Gowok ini 

menggunakan pendekatan sosiopsikologi yang menggabungkan sekaligus dua 

bidang yang berbeda, tapi pada hakikatnya saling berkesinambungan. Tokoh-

tokoh wanita dalam novel yang berbau khas ini akan dilihat dari aspek fisik dan 

psikis yang akan disambung dengan kehidupan bermasyarakat untuk mendapatkan 

gambaran wanita yang memiliki tugas dan peranan khusus dalam novel tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini 

akan membahas mengenai citra seorang wanita yang tercermin pada tokoh-tokoh 

perempuan dalam novel Nyai Gowok karya Budi Sardjono dengan mengunakan 

pendekatan sosiopsikologi sastra karena berhubungan langsung dengan kejiwaan 

dan kehidupan sosial tokoh. 

1.2 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat mengarah dan 

mengenai sasaran yang akan dicapai. Kehidupan manusia yang baik secara 

individu dan sosial akan menimbulkan pola tindakan yang dapat terlihat dalam 

gambaran fisik yang berkaitan dengan keadaan kejiwaan individu serta digunakan 

dalam hubungan antarsesama. Wanita memiliki fisik, psikis dan hubungan sosial 
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yang berkaitan dengan perannya akan menjadi relasi yang tidak dapat dipisahkan 

untuk mendapatkan gambaran atau citra yang  jelas tentang seorang wanita. Maka, 

batasan masalah yang akan dianalisis adalah sebagai berikut: 

1) Citra diri tokoh wanita dalam novel Nyai Gowok  karya Budi Sardjono 

yang meliputi aspek fisik dan aspek psikis. 

2) Citra sosial tokoh wanita dalam novel Nyai Gowok karya Budi Sardjono 

yang meliputi peran wanita dalam keluarga dan peran dalam masyarakat.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bertolak dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana citra fisik tokoh wanita dalam novel Nyai Gowok karya Budi 

Sardjono? 

2) Bagaimana citra psikis tokoh wanita dalam novel Nyai Gowok karya Budi 

Sardjono? 

3) Bagaimana citra sosial tokoh wanita dalam novel Nyai Gowok karya Budi 

Sardjono?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cerminan 

citra seorang wanita yang dimiliki oleh tokoh wanita dalam novel Nyai Gowok. 

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan: 

1) Mendeskripsikan citra fisik tokoh wanita dalam novel Nyai Gowok karya 

Budi Sardjono.  

2) Mendeskripsikan citra psikis tokoh wanita dalam novel Nyai Gowok karya 

Budi Sardjono. 
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3) Mendeskripsikan citra sosial tokoh wanita dalam novel Nyai Gowok karya 

Budi Sardjono. 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagi berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap 

perkembangan ilmu sastra pada kajian citra wanita. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat memperkaya penggunaan teori sosiopsikologi sastra secara 

teknik analisis terhadap karya sastra.  

1.4.2 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan sastra dan 

menambah khazanah penelitian sastra Indonesia sehingga bermanfaat bagi 

perkembangan sastra Indonesia. 

b. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah minat baca dalam 

mengapresiasikan karya sastra serta memahami citra seorang wanita yang 

terdapat dalam novel Nyai Gowok karya Budi Sardjono. 

c. Bagi Pembelajaran 

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengkajian sastra dengan 

menggunakan pendekatan sosiopsikologi dan dapat menjadi referensi 

tambahan untuk pembelajaran dibidang sastra. 
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1.5 Definisi Operasional 

1) Citra  

Citra yaitu gambaran hasil perwujudan dari serangkaian 

pengetahuan, pengalaman dan perasaan. Citra akan merepresentasikan 

sebuah keadaan pribadi maupun sosial yang dapat bersifat khusus maupun 

umum tergantung kepada bentuk hubungan sebab akibat maupun interaksi 

sosial. 

2) Citra Diri 

Citra diri adalah gambaran yang terwujud dalam bentuk-bentuk 

perilaku yang muncul dari aspek psikis dan fisik seseorang. Citra diri yang 

melekat pada seseorang merupakan hasil dari tingkah laku dan pemikiran 

keseharian yang dijalani.  

3) Citra Sosial  

Citra sosial adalah gambaran tingkah laku seseorang yang 

merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungan sosialnya yang erat 

kaitannya dengan sistem nilai dan norma dalam masyarakat.  

4) Citra Wanita 

Citra wanita adalah gambaran setiap individu mengenai pribadi 

perempuan. Dapat diartikan pula sebagai kesan mental bayangan visual 

atau gambaran wanita yang dijadikan tokoh dalam cerita novel.  

5) Citra Wanita dalam Aspek Fisik 

Citra wanita dalam aspek fisik tergambar secara fisiologis. 

Maksudnya adalah penggambaran wanita melalui ciri-ciri tanda jasmani 
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antara lain dengan gambaran bentuk tubuh maupun perubahan fisik 

lainnya. 

6) Citra Wanita dalam Aspek Psikis 

Wanita juga tergambarkan sebagai makluk  psikologis yang 

tergambar melalui pola pikir, perasaan dan beraspirasi. Psikis wanita akan 

selalu condong ke arah feminitas yang berhubungan langsung dengan cinta 

kasih.  

7) Sosiopsikologi Sastra 

Suatu pendekatan yang menggunakan telaah sosiologi sastra untuk 

mengkaji kehidupan sosial tokoh dalam karya sastra dan penggunaan 

psikologi sastra untuk mengetahui kejiwaan dan perilaku tokoh dalam 

karya sastra.  

 


