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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian dan Unsur Pembangun Novel  

 Novel merupakan suatu karangan narasi yang menceritakan mengenai 

kehidupan manusia dalam hal manusia berinteraksi dengan lingkungan dan 

berinteraksi dengan sesamanya. Pengarang berusaha semaksimal mungkin untuk 

memberikan gambaran-gambaran mengenai kenyataan yang terjadi dalam 

kehidupan, kemudian diceritakan kembali oleh pengarang melalui cerita yang 

terkandung dalam novel tersebut kepada pembacanya. Novel salah satu jenis dari 

karya fiksi yang diibaratkan memberikan sebuah dunia, dunia yang diciptakan 

pengarang yang di dalamnya berisi model kehidupan yang diinginkan oleh 

pengarang melalui imajinasinya, yang dibangun dengan unsur-unsur pembangun 

novel (Nurgiyantoro, 2010:4).  

 Nurgiyantoro (2010:23), unsur intrinsik (intrinsic) adalah unsur-unsur dari 

dalam novel tersebut yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik 

sebuah novel meliputi tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, sudut 

pandang, dan amanat. Unsur-unsur yang membangun karya sastra dapat 

memberikan pengetahuan lebih terhadap penelitian ini. Terkait dengan unsur 

pembangun novel yang terkait langsung dengan bahasan dari sebagian rumusan 

masalah ini, maka unsur-unsur novel diuraikan sebagai berikut.   

1) Alur 

Merupakan unsur fiksi yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai 

peristiwa-peristiwa yang dikisahkan secara linier supaya mempermudah pembaca 
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untuk memahami cerita yang ditampilkan. Alur berisi jalinan peristiwa yang 

dialami oleh tokoh dalam hubungan kausalitas peristiwa yang satu menyebabkan 

terjadinya peristiwa yang lain. Alur atau plot menampilkan kejadian-kejadian 

yang mengandung konflik yang mampu menarik ataupun mencekam pembaca, 

sehingga mendorong dan menarik perhatian pembaca untuk mengetahui peristiwa-

peristiwa selanjutnya Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2010:113). 

2) Tokoh dan Penokohan 

Istilah tokoh merujuk kepada pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita, 

sedangkan penokohan adalah merujuk kepada sifat atau watak pelaku dalam cerita 

dari seorang penulis yang menampilkan watak atau sifat suatu tokoh. Penokohan  

merujuk kepada gambaran mengenai seseorang pelaku yang ditampilkan oleh 

pengarang dalam suatu cerita. Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2010:165), 

menyatakan tokoh cerita adalah orang atau pelaku yang ditampilkan pengarang 

dalam suatu karya, atau drama.   

3) Latar 

Nurgiyantoro (2010:231), latar (setting) adalah tempat atau landasan 

tumpu atau tempat berlangsungnya berbagai peristiwa yang di ceritakan dalam 

cerita fiksi. Peristiwa dan kisah yang diceritakan dalam cerita fiksi tidak dapat 

terjadi begitu saja tanpa adanya kejelasan mengenai waktu, ruang dan situasi 

dalam suatu cerita.  

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2010:216), mengungkapkan latar atau  

setting menyarankan pada pengertian tempat, adanya hubungan waktu dan situasi 

di mana terjadinya peristiwa yang diceritakan oleh pengarang. Latar pada novel 

atau karya sastra berfungsi untuk menghidupkan cerita dan merupakan salah satu 
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sarana untuk membangun suasana. Hal tersebut menimbulkan bayangan kesan 

atau tanggapan sepintas kepada para pembaca yang menikmati karya sastra 

tersebut sehingga apa yang dialami dan dirasakan oleh para pelaku dalam cerita 

dapat dirasakan juga oleh pembaca. 

 

2.2 Hakikat Feminisme  

 Feminisme berasal dari kata “femme” yang berarti perempuan. Feminisme 

sesungguhnya gerakan yang bertujuan menelusuri aspek-aspek tentang perempuan 

yang berkaitan dengan kesejarahannya, periodesasi, dan kaitannya dengan 

kerangka konseptual mengenai perempuan. Feminisme termasuk kritik sosial yang 

berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dasar yang berhubungan dengan 

sejarah, politik, konteks sosial, dan ekonomi yang sedang dihadapi oleh 

kelompok-kelompok yang berada dalam kondisi tertindas Ritzer (dalam Ratna, 

2010:220-223).  

 Kaum feminisme adalah kaum yang memperjuangkan martabat, harga diri, 

atau hak atas perempuan supaya terlindung dari adanya pelecehan perempuan, 

kekerasan rumah tangga, dan pemerkosaan, serta supaya mendapatkan persamaan 

hak dengan laki-laki, di dalam keluarga maupun di ranah publik. Hal tersebut 

supaya tidak terjadi diskrimanasi kepada perempuan, pandangan kaum feminisme 

keduanya memiliki hak yang sama sehingga harus saling melengkapi dan 

mendukung. 

Fakih  (2007:78-79)  mengatakan  gerakan  feminisme bukanlah  suatu  

gerakan  yang dilakukan kaum  perempuan  dalam  pemberontakan terhadap 

peranan atau  terhadap laki-laki dan terhadap pranata sosial, bukan pula upaya 
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untuk mengingkari kodratnya. Namun untuk fokus  bidang  kajian feminism  juga 

tidak hanya sekadar mengenai ruang lingkup masalah gender, akan tetapi 

berkaitan dengan upaya  memperjuangkan  hak-hak  perempuan  dalam  segi  

kemanusiaan. Gerakan feminisme  dikenal sebagai  gerakan perjuangan yang 

berkaitan dengan  mengubah  tatanan struktur sosial dan  sistem yang berlaku 

pada masyarakat  menuju keadilan bagi kaum perempuan. Oleh  karena  itu 

feminisme menghendaki kemandirian dan persamaan hak bagi  kaum  perempuan. 

Pada masa kini gerakan feminisme bidang sasaran atau kajiannya sebagai upaya 

memperjuangkan kesamaan harkat dan martabat kaum perempuan supaya dihargai 

dan dimaknai, serta sebagai upaya membebaskan untuk kaum perempuan supaya 

dapat  merubah  kehidupannya dari segi  ruang domestik maupun di ruang publik.  

Feminisme gelombang pertama dimulai melalui tulisan Mary 

Wollstonecraft yang berjudul “The Vindication of the Rights of Woman” (1792) 

hingga pada awal abad kedua puluh perempuan mencapai hak pilih Sanders 

(dalam Suwastini, 2013:200). Tulisan Wollstonecraft dilihat Sanders sebagai 

tonggak yang menyerukan dan menuntut anak perempuan waktu itu untuk dapat 

belajar di sekolah pemerintah. Pendidikan yang diinginkan oleh Wollstonecraft 

dapat mengembangkan intelektualitas perempuan supaya mampu berkembang 

menjadi kepribadian yang mandiri, terlebih secara finansial Richardson (dalam 

Suwastini, 2013:200). Aktivitas yang dilakukan para perempuan ini dapat 

merangsang tumbuhnya kesadaran mengenai adanya ketertindasan perempuan 

yang selanjutnya mendorong munculnya organisasi yang membela nasib kaum 

perempuan dan menuntut dihapuskannya semua diskriminasi berdasarkan jenis 

kelamin. 
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Gerakan feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960an ditandai  

berdirinya National Organization for Woman (NOW) oleh Betty Freidan pada 

tahun 1966. Thompson (dalam Suwastini, 2013:200) mengatakan gerakan 

feminisme ini muncul ditujukan sebagai reaksi ketidakpuasan para perempuan 

atas adanya berbagai diskriminasi yang mereka alami. Pada feminisme gelombang 

kedua ini kajiannya lebih memusatkan pada isu-isu yang sudah mempengaruhi 

hidup perempuan seperti reproduksi, pengasuhan anak, masalah domestisitas, 

kekerasan seksual, dan seksualitas perempuan Gillis, et.al (dalam Suwastini, 

2013:201).  Feminisme gelombang  kedua  dianggap berakhir  pada  1975. 

 

2.3 Pendekatan Feminisme  

 Kritik sastra feminisme membantu menyadarkan perempuan untuk 

membaca karya sastra dari kaca mata perempuan secara sosial supaya diperoleh 

suatu kesetaraan yang kadang dilupakan bahkan kadang sering terjadi 

ketimpangan antar jenis kelamin. Kritik sastra feminisme dipakai sebagai kritikan 

yang berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan  Sugihastuti (2007:5).  

 Feminisme memberikan kesadaran kepada kaum perempuan untuk 

mengubah keadaan hidupnya. Hal tersebut didasarkan pada setiap orang memiliki 

persamaan hak yang sama dalam memperbaiki hidupnya. Sehingga  tidak akan 

ada ketidakadilan dan diskriminasi berkaitan gender yang akan menimpa kaum 

perempuan baik hal tersebut terjadi dalam keluarga maupun orang lain atau 

masyarakat.  
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 Berdasarkan pendapat menurut Sardar dan Loon (dalam Ratna, 2010:222) 

yang dilihat dari perspektif studi kultural, ada empat politik budaya feminisme 

yaitu:  

a) Feminisme Liberal   

Merupakan gerakan yang memfokuskan kajiannya pada pemberian 

intensitas persamaan hak baik dalam pekerjaan maupun pendidikan. 

Feminisme liberal lebih memandang bahwa pada hakikatnya manusia 

dilahirkan sama dan mempunyai hak yang sama meskipun mengakui adanya 

perbedaan tugas antara laki-laki dan perempuan.  

b) Feminisme Radikal  

Merupakan gerakan feminisme yang berpusat pada akar permasalahan yang 

menyebabkan kaum perempuan tertindas yang berkaitan dengan seks dan 

gender. Feminisme radikal beranggapan bahwa penguasaan fisik perempuan 

oleh laki-laki seperti hubungan  

c) Feminisme Sosialis dan Marxis  

Merupakan gerakan feminisme yang kajiannya berpusat pada intensitas pada 

gender dan pada kelas sosial. Ragam gerakan ini menganggap adanya 

ketidakadilan berdasarkan perbedaan biologis menjadi penilaian dan 

anggapan terhadap pendapat itu.  

d) Postmodernis 

Merupakan gerakan femnisme yang mengkaji berkaitan dengan ras dan 

gender yang menganggap seolah-olah tidak ada perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan. Masyarakat postmodernis adalah masyarakat cybug 

manusia setengah mesin. Sehingga lebih menganggap bahwa tidak terdapat 
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adanya perempuan dan laki-laki, melainkan beranggapan bahwa manusia 

bisa dirakit ulang.    

  

2.4  Kemandirian  

Kemandirian berasal dari kata “Autonomy” yang terdiri dari kata dasar 

“diri” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk kata 

“kemandirian” yang berarti sebagai sesuatu yang mandiri, atau kesanggupan 

untuk berdiri sendiri. Pembahasan  mengenai  kemandirian tidak lepas dari konsep 

Carl  Rogers  yang  disebut dengan  istilah  diri  (Desmita,  2014:185). 

Erikson (dalam Desmita, 2014:184) menyatakan kemandirian sebagai 

usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melepaskan diri dari orang tua atau 

berdiri sendiri untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, 

dimana merupakan salah satu perkembangan ke arah individualitas yang mantap 

dan  berdiri  sendiri atau  mandiri.  

Wanita-wanita ini pada umumnya memiliki pandangan optimis terhadap masa 

depannya mereka, lebih matang dalam berpikir dan bertindak, sehingga berpengaruh 

terhadap konsep dirinya dan melalui kehidupan seperti itulah kebebasan seseorang 

terbentuk. Mereka menjadi pribadi yang mandiri yang dapat melakukan apa saja sesuai 

kehendak mereka tanpa memerlukan bantuan dari orang  lain. Sehingga berhasil dan 

mandiri mengatasi masalah dengan rasa percaya diri yang  tinggi.   

Kata mandiri dapat dicitrakan sebagai gambaran seseorang yang mampu 

berdiri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain Parker (2006:224). 

Kemandirian (self-reliance) adalah berkaitan dengan kemampuan atau 

keterampilan seorang individu mengolah sesuatu hal yang dimilikinya, bentuk dan 
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wujud dari kemandirian diantaranya mengetahui bagaimana berpikir, bersikap, 

dan bertindak mandiri dengan tanggungjawab disertai dengan kemampuan dalam 

menghadapi sesuatu yang mempunyai resiko. Kemandirian seseorang tidak dapat 

dilihat dan ditandai melalui usia seseorang saja, akan tetapi tanda yang terlihat  

dengan perilaku atau sikap. Individu yang mandiri biasanya tidak memerlukan  

persetujuan dari orang terdekatnya, saat akan menentukan langkahnya dalam  

memilih suatu keputusan sesuai dengan keinginannya. Kemandirian menjadikan   

pribadi yang mandiri dan mampu berdiri sendiri yang bisa membuat seseorang 

mampu berdiri sendiri, membuat seseorang memiliki kepercayaan diri untuk 

mengurus segala hal tanpa bantuan dari orang lain Parker (2006:226). 

Berdasarkan Robert (dalam Desmita, 2014:186-187) membagi aspek 

kemandirian pribadi menjadi empat aspek kemandirian yaitu: 

1. Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak 

tergantung pada  orang lain. 

2. Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan dalam hal mengatur ekonomi dan 

kebutuhan-kebutuhan ekonomi, dan tidak lagi tergantung pada orang tua. 

3. Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan seseorang individu dalam hal 

memahami beragam kondisi, situasi, mampu berpikir, dan mampu menalar, 

menghadapi masalah sebagai dasar usaha mengatasi masalah. 

4. Kemandirian sosial, yaitu kemampuan individu untuk berani secara aktif 

membina interaksi dan relasi sosial secara mandiri, dan tidak tergantung pada 

kehadiran orang lain di sekitarnya. 

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi 

kemandirian merupakan usaha dari seorang individu untuk memilih dan 
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memutuskan  suatu pilihan serta mampu mempertanggungjawabkan tingkah 

lakunya guna menemukan jati dirinya. Kemandirian dapat dilihat dari  

kemampuan individu dalam menentukan mimpinya sendiri dengan  kreatif dan 

inisatif, mampu menentukan pilihannya sendiri, dan bertanggungjawab yang 

ditandai dengan bagaimana individu mengatur perilakunya, mampu mengatasi 

masalah tanpa bantuan dari orang lain, dan mampu menahan diri. Bentuk 

kemandirian meliputi kemandirian emosi, kemandirian ekonomi, kemadirian 

intelektual, dan kemadirian sosial.   

 

2.5 Kebebasan  

Menurut Sartini (2008:243) istilah kebebasan secara umum dikaitkan 

dengan tidak adanya suatu penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, dan 

kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu. Manusia dapat 

mengatasi masalah-masalah baik masalah yang berkaitan dengan lingkungan 

maupun badan fisiknya, apabila ia memang memilih begitu. Apa saja yang 

dilakukan individu adalah pilihannya sendiri. Individu sendirilah yang 

menentukan nantinya akan menjadi apa dia dan apa yang akan dilakukannya 

untuk  kebaikan  hidupnya  Calvin  dan  Lindzey (dalam  Ali,  2012:26).   

Kebebasan memang milik setiap individu, namun setiap individu yang 

beragama harus mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh agama tersebut. 

Pembahasan mengenai persamaan hak bagi manusia penting dilihat dari 

pandangan agama yang mengaturnya. Salah satu agama yang memberikan 

persamaan hak bagi perempuan yaitu agama Islam. Menurut agama Islam seorang 

perempuan dipandang sama dengan laki-laki dengan memiliki persamaan hak 
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yang sama. Agama Islam juga mengistimewahkan seorang perempuan karena 

mereka dapat menjadi seorang yang kuat. Beberapa hadis juga sudah jelas sekali 

dengan dalilnya mengenai kebebasan kepribadian dan kemauannya yang penuh 

membebaskan wanita memberikan hadiah kepada orang yang dia cintai, keluar 

rumah untuk bekerja di lahannya sendiri, dan bersedekah dengan harta yang 

dicarinya sendiri. Semua hal tersebut boleh dilakukan oleh seorang wanita tanpa 

berlindung di balik wali atau suaminya Abu (2000:297). 

Setiap saat manusia pasti akan dihadapkan pada kondisi memilih satu dari 

beberapa kemungkinan-kemungkinan yang ada. Manusia berhak sepenuhnya 

untuk menentukan pilihannya mengenai apa yang ia inginkan. Tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya memberikan isyarat adanya kehendak 

untuk bebas. Bebas melakukan dan memilih apapun yang diinginkan oleh 

individu itu. Hal ini mengacu pada bagaimana individu dalam mewujudkan 

keputusan dan rencana yang sudah dipilih untuk masa depan dan  tujuan  

hidupnya yang  lebih  baik.   

Berdasarkan penjelasan tersebut berikut ini bentuk kebebasan wanita  

menurut  Abu  (2000:99-311) sebagai berikut.  

1) Kebebasan  melaksanakan  kewajiban  Agama  

Menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan agama wajib 

hukumnya dilakukan oleh umat beragama. Menunaikan kewajiban terdiri dari 

bebarapa aspek, yaitu aspek akal, aspek naluri, dan aspek jasmani. Secara 

umum kegiatan atau aspek tersebut dilakukan terlebih bagi seorang wanita 

guna untuk membantu pengembangan karakter wanita dan memberikan 

kepribadian yang normal, perhatian yang tinggi, serta wawasan yang luas 
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mengenai kehidupan di sekitarnya. Bentuk kewajiban wanita dalam 

melaksanakan kewajiban agama meliputi melaksanakan kegiatan-kegiatan 

ibadah atau menghadiri majelis-majelis taklim. Sejauh itu dilakukan wanita 

untuk menyempurnakan dan menunaikan kewajiban untuk mengangkat 

derajat dan mengembangkan kepribadian wanita (Abu,  2000:311-312).   

2) Kebebasan  Menentukan  Pasangan   

Wanita adalah manusia yang memiliki kepribadian tersendiri, bebas 

memilih, disamping itu juga bebas menentukan teman hidupnya. Wanita 

diberi kebebasan dalam menentukan masa depannya mengenai hak mereka 

dalam hal memilih pasangan. Namun seorang anak tidak boleh dinikahkan 

sebelum dimintai pertimbangannya dan persetujuannya (HR Bukhari dan 

Muslim dalam Abu, 2000:309) 

3) Kebebasan  Menentukan Pendidikan  

Wanita tidak hanya dibebaskan dalam hal menentukan masa depannya 

mengenai hak mereka dalam bidang mendapatkan pendidikan untuk 

menunaikan hak mereka dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Seorang 

wanita adalah manusia yang juga harus berpengetahuan sama halnya dengan 

lelaki.  Menurut Rasulullah SAW seorang wanita nantinya akan  menjadi 

seorang ibu yang akan mendidik anak-anaknya. (Abu,  2000:99).  

4) Kebebasan  Menentukan  Karir  

Seorang wanita tentunya memiliki banyak keinginan dalam hidupnya. 

Wanita memiliki keinginan untuk bebas merupakan suatu hal yang wajar 

karena wanita juga manusia. Manusia memiliki kehendak untuk bebas, bebas 

dalam hal apapun terlebih untuk hidupnya, salah satunya yaitu mengenai 
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bebas untuk berkarir. Namun dalam islam diperbolehkan berkegiatan profesi 

jika mempunyai kelebihan waktu dari menunaikan tugas rumah tangga. Bagi 

perempuan muda yang belum berumah tangga berkarir untuk menunjukkan 

eksistensi dirinya diranah publik. Hal tersebut terdorong karena seorang 

wanita juga memiliki kebutuhan serta kemampuan yang sama dengan laki-

laki sehingga mereka ingin menunjukkan  kemampuannya  tersebut  di ranah  

publik (Abu, 2000:312).  

 

2.6 Dampak  Kemandirian  dan  Kebebasan  

Feminisme merupakan suatu bentuk gerakan yang berasal dari kesadaran kaum 

perempuan sebagai upaya untuk terlepas dari adanya diskriminasi gender. Tujuan dari 

adanya gerakan tersebut ada karena penindasan dan eksploitasi terhadap kaum 

perempuan harus diakhiri. Harsono (dalam Mustaqim, 2008:84) mengatakan tujuan 

lainnya dari gerakan feminisme tentunya untuk memperjuangkan kesetaraan dan 

kedudukan martabat untuk kaum perempuan, serta memberikan kebebasan supaya 

perempuan dapat mengontrol diri mereka sendiri baik di luar maupun di dalam  rumah. 

Mustaqim (2008:85) berpendapat bahwa feminisme menjadi gerakan yang berkaitan 

dengan paham untuk menghormati hak-hak dan menjaga perempuan untuk 

menyetarakan dan menghindarkan dari adanya marginalisasi, dan subordinasi, serta 

diskriminasi. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya gerakan feminisme ini 

perempuan dapat terbebas dari bentuk marginalisasi, diskriminasi, dan subordinasi. 

Saat ini para perempuan terlebih perempuan muda berlomba-lomba untuk 

menembus kungkungan budaya yang memandang perempuan seharusnya ada di 

rumah mengurus rumah dan mengurus keluarga. Seiring dengan berkembangnya 
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zaman saat ini kebanyakan perempuan sudah bekerja bahkan hingga 

menghasilkan prestasi. Menurut pandangan perempuan saat ini pilihan menjadi 

perempuan yang berprofesi atau berkarir menjadi pilihan lebih menarik, karena 

dampaknya membuat mereka lebih dihargai oleh lawan jenisnya daripada mereka 

harus berkutat dengan urusan rumah tangga dan keluarga. Hal ini yang menjadi 

alasan perempuan saat ini memilih mengejar karir dan mimpinya di saat masih 

muda di bandingkan menjadi ibu rumah tangga karena selagi masih muda dan 

belum sibuk mengurus keluarga lebih baik mengejar kehidupan yang layak. 

Tujuan memperbaiki kehidupan bagi seorang perempuan supaya dapat memiliki 

penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk tabungan bagi 

keluarganya nanti.  

Parker (2006:224), kemandirian yang dimiliki para perempuan menjadikan 

perempuan kuat dan bertanggungjawab kepada dirinya sendiri dan orang di 

sekitarnya tanpa harus merepotkan orang lain. Hal tersebut membuat perempuan 

mempu mandiri melalui ide-ide kreatif mereka menyelesaikan permasalahan yang 

dialaminya dan supaya mereka dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemandirian 

membantu perkembangan perempuan menjadi seseorang kuat, bertanggungjawab 

terhadap jiwa raganya dan orang lain di sekitarnya tanpa mengandalkan orang 

lain. 

 Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya 

memberikan isyarat adanya kehendak untuk bebas. Bebas melakukan dan memilih 

apapun yang diinginkan oleh individu itu. Hal ini mengacu pada bagaimana 

individu dalam mewujudkan keputusan dan rencana yang sudah dipilih untuk 

masa depan dan  tujuan  hidupnya yang  lebih  baik.  Kebebasan kepribadian dan 
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kemauannya yang penuh membebaskan wanita memberikan hadiah kepada orang 

yang dia cintai, keluar rumah untuk bekerja di lahannya sendiri, dan bersedekah 

dengan harta yang dicarinya sendiri. Semua hal tersebut boleh dilakukan oleh 

seorang wanita tanpa berlindung di balik wali atau suaminya (Abu, 2000:297). 

 Berdasarkan menurut beberapa uraian tersebut, sehingga dapat diketahui 

kesimpulan atau inti yaitu bahwa mengenai dampak dari kemandirian dan 

kebebasan bagi menjadikan perempuan mendapatkan persamaan hak dengan laki-

laki yang meliputi perempuan mendapatkan akses untuk menggapai mimpi-

mimpinya, dan perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya di ranah domestik 

dan di ranah publik. Sehingga martabat perempuan dapat diperoleh dan dihargai 

oleh kaum laki-laki, serta sehingga terhindar dari kebodohan  dan keterbelakangan 

dan hak hak perempuan dapat terjaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


