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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki berbagai 

kelebihan jika dibandingkan dengan mahluk ciptaan yang lain. Kelebihan  itu 

mencakup kepemilikan dimensi akal, cipta, rasa, dan karsa sehingga mereka 

mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masing-masing individu dan 

masyarakat yang ada disekitarnya. Salah satu hasil cipta manusia yang berfungsi 

menghibur, mendidik, sekaligus menggambarkan nilai-nilai yang bermanfaat bagi 

kehidupan bermasyarakat adalah karya sastra. 

Waluyo (2002: 68) berpendapat bahwa karya sastra hadir sebagai wujud 

nyata imajinasi kreatif dari seorang sastrawan dengan proses yang berbeda antara 

pengarang yang satu dengan yang lain, terutama dalam penciptaan cerita fiksi. 

Proses tersebut bersifat individualis artinya cara yang digunakan oleh tiap-tiap 

pengarang dapat berbeda. Perbedaan itu meliputi beberapa hal, di antaranya 

metode, munculnya proses kreatif dan cara mengekspresikan apa yang ada dalam 

diri pengarang hingga bahasa penyampaian yang digunakan. 

Karya sastra merupakan sebuah gambaran yang memuat nilai-nilai 

kehidupan sosial sastra yang digunakan untuk menyebut gejala budaya yang dapat 

dijumpai di seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa sastra 

dapat dikenal secara umum. Adanya konsep-konsep dari karya sastra bisa 

membentuk gambaran kehidupan sosial. Umumnya, masyarakat sepakat dan 

sependapat bahwa sastra dipahami sebagai satu bentuk kegiatan seni bagi manusia 
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yang menggunakan Bahasa sebagai bahan kajian. Bahasa sendiri merupakan 

ciptaan sosial sehingga dapat dikatakan bahwa sastra menampilkan gambaran 

kehidupan yang merupakan kenyataan sosial. 

Sastra merupakan karya seni yang menghendaki kreativitas. Sastra 

merupakan suatu kegiatan kreatif yang salah satu fungsinya terwujud sebagai 

sarana komunikasi untuk menggambarkan gagasan-gagasan masyarakat. Dengan 

demikian, karya sastra yang dihasilkan merupakan ciptaan dari proses kreativitas 

manusia. Hasil kreativitas dapat menggambarkan segala sesuatu yang dialami atau 

diimajinasikan seorang pengarang atau pencipta karya sastra. Karya sastra dapat 

menggambarkan perubahan-perubahan yang sedang terjadi, potret kehidupan yang 

tidak tersampaikan, dampak-dampak yang tidak terlihat, serta mampu bercerita 

tentang protes-protes yang tidak terdengar. 

Penciptaan karya sastra sesuai dengan fenomena kehidupan yang terjadi di 

tengah masyarakat. Karya sastra merupakan pencitraan sosial budaya kehidupan 

yang diciptakan dari imajinasi pengarang. Ide-ide yang muncul pun berasal dari 

hasil imajinasi pengarang. Meskipun demikian, Wellek dan Warren (1989: 20) 

menyatakan bahwa istilah sastra sebagai karya “imajinatif” bukan berarti semua 

karya sastra harus memakai imaji atau khayalan belaka. Beberapa karya sastra 

yang diciptakan berdasarkan pengalaman atau pengamatan yang nyata terhadapat 

suatu realita. Realita itulah yang akhirnya dapat memunculkan fenomena-

fenomena kehidupan yang dapat menjadi suatu permasalahan. 

Salah satu bentuk karya sastra yang terus mengalami perkembangan dari  

masa ke masa adalah Novel. Menurut Nurgiyantoro (1995: 11) Novel merupakan 
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suatu karangan yang menceritakan kehidupan seorang tokoh secara kompleks. 

Sebagai salah satu hasil produk sastra, novel memegang peran penting dalam 

mengungkapkan imajinasi-imajinasi kehidupan. Melalui novel, pengarang dapat 

mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu lebuh banyak, rinci, dan 

detail, serta melibatkan kompleksitas permasalahan. Ketika menulis sebuat novel, 

pengarang menggunakan pengalaman sosial sebagai landasan sosilogis terhadap 

karya yang akan dibuat. Pernyataan itulah yang bermakna sastra untuk 

masyarakat,atau disebut juga dengan istilah karya sastra merupakan tiruan 

kehidupan (imitation of life). 

Arus perkembangan zaman saat ini memacu dan menjadikan perempuan 

lebih berani mengeluarkan ide-ide, pikiran, dan gagasan. Sebagai contoh, secara 

umum dapat di gambarkan bahwa seorang pengarang perempuan akan cenderung 

memilih figur perempuan sebagai tokoh utama atau tokoh protagonis. Dia akan 

mencoba menceritakan suatu penggambaran sosial yang selama ini dihadapi. 

Selain itu, dia akan cenderung menggambarkan karkter perempuannya agar citra 

tersebut bisa diangkat dan diperbincangkan. Penggunaan citra seperti ini adalah 

salah satu cara atau strategi untuk mempresentasikan status gender diri pengarang 

ke dalam sebuah novel yang ditulis. 

Perempuan sebagai makhluk yang lemah dan laki-laki sebagai makhluk 

yang tangguh, sebenarnya hanyalah stereotip yang dibangun oleh masyarakat. 

Stereotip ini dibentuk sejak kecil. Seorang anak perempuan tidak boleh memanjat 

pohon, sedangkan laki-laki boleh. Seorang anak laki-laki boleh bermain boneka, 

sedangkan anak perempuan boleh. Hal-hal tersebut adalah cira masyarakat tentang 
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bagaimana seharusnya sosok perempuan dan laki-laki. Citra-citra ini terus melekat 

hingga anak tersebut dewasa dan ia memiliki keyakinan bahwa seperti itulah laki-

laki dan perempuan.  

Citra perempuan merupakan wujud gambaran mental spiritual dan tingkah 

laku keseharian yang menunjukan ciri khas tokoh (Sugihastuti, 2000: 7). Sosok 

perempuan dalam kehidupan modern saat ini sudah menunjukan perubahan-

perubahan yang signifikan. Hal tersebut terbukti dengan adanya kenyataan sosial 

bahwa perempuan mampu bekerja keras seperti laki-laki. Perempuan memang 

selalu berada pada posisi subordinat. Namun, sesuai dengan perkembangan, 

perempuan mampu menunjukan eksistensinya. Perempuan dalam kehidupan 

sosial masih banyak dipengaruhi untuk sosial, kebudayaan, serta tata nilai yang di 

anut dalam sekelompok masyarakat. Pengaruh ini memberikan gambaran citra diri 

perempuan, baik dalam wujud psikis serta perlakuan terhadap masyarakat lain. 

Pola pikir dan perkembangan peran perempuan dalam masyarakat 

menggugah keberanian kaum feminis untuk menuntut kesetaraan derajat antara laki-

laki dan perempuan. Mereka menolak komtruksi lama yang menganggap bahwa 

perempuan adalah kaum inferior yang selalu ada di bawah kekuasaan laki-laki. 

Penganut feminis menolak perbedaan gender yang bukan merupakan pemberian 

Tuhan, melainkan yang disebabkan oleh proses sosial dan budaya yang panjang 

(Fakih, 1996: 99). Perbedaan biologis yang merupakan karunia Tuhan bukan hal yang 

menjadikan kaum feminis menuntut pengakuan posisi perempuan dalam masyarakat, 

tetapi perbedaan gender yang dikonstruksi oleh masyarakat, baik perempuan maupun 

laki-laki, menyebabkan kaum feminis melancarkan gerakan feminisme. 
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Citra diri merupakan salah satu kajian yang akan dianalisis oleh penulis 

dalam novel Padang Bulan karya Andrea Hirata. Pencitraan atau citra perempuan 

adalah gambaran yang dimiliki setiap individu mengenai pribadi perempuan. Hal 

ini juga sejalan dengan pendapat Altenbernd (dalam Sugihastuti, 2000: 43) 

mengenai citraan yaitu gambar-gambar angan atau pikiran, sedangkan setiap 

gambar pikiran disebut citra atau imaji. 

Citra perempuan yang di maksud dalam novel Padang Bulan karya 

Andrea Hirata yaitu berupa semua wujud gambaran mental dan tingkah laku yang 

diekspresikan oleh tokoh perempuan. Wujud citra perempuan ini dapat 

digabungkan dengan aspek fisik, psikis dan sosial dalam kehidupan perempuan 

yang melatarbelakangi terbentuknya wujud citra perempuan. Dalam menjaga 

citranya tersebut, perempuan sebagai individu harus memerankan perannya 

dengan baik sebagai individu, istri dan perannya di sosial masyrakat (Sugihastuti, 

2000:44).  

Novel Padang Bulan karya Andrea Hirata merupakan novel yang 

menceritakan kehidupan sosial tokoh perempuan. Sebagai karya sastra yang 

cukup populer di kalangan masyarakat, novel tersebut dapat memberikan 

perspektif  lain tentang hakikat seorang perempuan. Novel Padang Bulan 

menggambarkan citra diri dari tokoh perempuan sebagai pengatur jalannya cerita, 

yaitu Maryamah (Enong). Citra yang dimaksud dapat dilihat dari figure 

perempuan iman kuat, mampu membangun pribadi yang tabah, menggambarkan 

citra diri perempuan yang berada dalam posisi kuat, dan sabar, serta keyakinan 

dalam diri tokoh perempuan bahwa kesabaran akan mebuahkan kebahagiaan. 
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Penelitian mengenai citra tokoh utama perempuan tersebut merujuk pada 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Ellen Handayani dengan judul 

Citra Perempuan dalam Novel MA YAN Karya Sanie B. Kuncoro dan 

Implikasinya dalam Pengajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 

menggambarkan citra perempuan pada semua tokoh perempuan yang 

dimunculkan dalam novel tersebut serta disimpulkan bahwasannya citra 

perempuan dalam novel itu dapat diklasifikasikan ke dalam kedudukan 

perempuan dalam masyarakat yaitu sebagai anak, gadis remaja, istri, ibu, dan 

wanita karier. Selain itu, pernah juga dilakukan oleh Yudhi Purwanto dengan 

judul Citra Perempuan dalam Novel Berkisar Merah dan Belatik Karya Ahmad 

Tohari dan Implikasinya dalam Pengajaran di SMA yang menggambarkan citra 

baik dan tidak baik dalam setiap tokoh perempuan yang terdapat pada novel. 

Novel bernuansa religi tersebut memiliki aspek keimanan yang kuat. 

Aspek keimanan yang dimiliki oleh tokoh perempuan dalam Novel Padang Bulan 

karya Andrea Hirata, menjadikan citra diri dua tokoh utaman menjadi berbeda 

dalam Novel Padang Bulan terdapat keikhlasan diri tokoh utama karena adanya 

suatu kesepakatan cinta dan terdapat paksaan dan pemberontakan tokoh utama 

perempuan. Beberapa alasan tersebut yang melandasi peneliti melakukan 

penelitian tokoh perempuan untuk menjawab citra diri. 

Sementara itu, penelitian terhadap novel Padang Bulan karya Andrea 

Hirata sebelumnya pernah dilakukan oleh Yayuk sumami dengan judul 

"Perjuangan Tokoh Utama dalam Novel Padang Bulan karya Andrea Hirata: 

Sebuah Pendekaan Feminis Hasil analisis yang diperoleh antara lain, (1) masalah-
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masalah dominasi patriarki yang menimpa tokoh utama saat masih kanak kanak 

dan setelah dewasa, (2) bentuk-bentuk kesadaran gender merupakan suatu proses  

dari tokoh utama dalam mencari solusi terhadap berbagai macam masalah 

dominasi patriarki yang menimpanya, dan (3) bentuk-bemuk perjuangan yang 

dilalui tokoh utama Annisa (Sumarni, 2005). 

Keunikan dari novel Padang Bulan karya Andrea Hirata adalah dilihat dari 

segi aspek sosial dari novel tersebut adalah aspek yang memperhitungkan nilai 

penting antara sastra, masyarakat, dan kehidupannya sehingga dapat dipahami 

pula permasalahan dalam suatu karya sastra yang berhubungan dengan realita 

sosial yang ada di masyarakat secara individu, kelompok, atau organisasi dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

1.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada wujud citra diri tokoh perempuan, citra 

perempuan ini dapat digabungkan dengan aspek fisik, psikis dan sosial dalam 

kehidupan perempuan yang melatarbelakangi terbentuknya wujud citra 

perempuan. Citra fisik merupakan gambar atau rupa baik yang tadapat dalam 

pikiran atau bahasa yang menggambarkannya. Citra psikis berhubungan dengan 

persoalan kepribadian tokoh perempuan sehingga dapat membangkitkan rasa 

tertentu bagi unsur tokoh yang memandangnya seperti kesabaran, keikhlasan, 

kesetiaan, ataupun ketulusan. Sementara itu, citra sosial dibedakan atas dua peran,  

yaitu peran perempuan dalam keluarga dan peran perempuan dalam masyarakat. 

Peran adalah bagian yang dimainkan seseorang  dalam setiap keadaan dan cara 

bertingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan.  
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Peran perempuan terdiri atas tujuh macam, yaitu (1) sebagai orang tua, (2) 

sebagai istri, (3) dalam rumah tangga, (4) dalam kekerabatan, (5) pribadi, (6) 

dalam komunitas, dan (7) dalam pekerjaan. Oleh sebab itu. Peneliti akan mengkaji 

dan menggambarkan secara rinci dan jelas citra diri perempuan di Belitong dalam 

novel Padang Bulan karya Andrea Hirata. Oleh sebab itu, dalam suatu kajian 

dibatasi lingkup permasalahan untuk objek kajian cukup dan tidak begitu 

menyeluruh, karena berdampak  hasil kajiannya jadi tidak terfokus. Selain itu, 

dapat dijelaskan suatu kajian bagus dan bernilai tidak karena objek yang diteliti 

menyeluruh serta rendah. Namun, hasil kajian mengandung data atau objek yang 

tetap, fokus, dan jelas. Batasan  permasalahan dalam kajian sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah perwujudan citra perempuan dalam novel Padang Bulan 

karya Andrea Hirata ditinjau dari aspek fisik? 

2) Bagaimana perwujudan citra perempuan dalam novel Padang Bulan karya 

Andrea Hirata ditinjau dari aspek psikis? 

3) Bagaimana perwujudan citra perempuan dalam novel Padang Bulan karya 

Andrea Hirata ditinjau dari aspek sosial? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan permasalahan  yang   telah   ditetapkan,   berikut tujuan 

kajian peneliti sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan perwujudan citra perempuan dalam novel Padang Bulan 

karya  Andrea Hirata ditinjau dari aspek fisik. 

2) Mendeskripsikan perwujudan citra perempuan dalam novel Padang Bulan 

karya Andrea Hirata ditinjau dari aspek psikis. 
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3) Mendeskripsikan perwujudan citra perempuan dalam novel Padang Bulan 

karya Andrea Hirata ditinjau dari aspek sosial. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Terkait terbentuknya sebuah penelitian ini, peneliti berkeinginan agar 

penelitian mendapatkan kegunaan melalui hasil peneliti, baik manfaat teoretis 

maupun manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

kepada khalayak, khususnya para pemerhati atau kritikus sastra. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian sastra dalam 

perspektif kritis yang terkait dengan studi sosial, budaya, dan 

masyarakat. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberika ajar dan sumbangan bahan 

bagi guru atau pembina mata Pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, 

khususnya dalam mengkaji novel. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

mengembangkan ilmu bagi para peneliti bidang sastra selanjutnya yang 

berkepentingan  melakukan penelitian lebih lanjut terhadap objek 

ataupun aspek lain yang masih belum dibahas dalam penelitian ini. 
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1.6  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari dari kesimpangsiuran pemahaman konsep atau 

perbedaan penafsiran antarpeneliti dan pembaca terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitan. Maka, perlu ditegaskan beberapa istilah. Beberapa istilah yang 

perlu ditegaskan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Novel 

Novel adalah kisah atau cerita yang diemban oleh pelaku tertentu 

dengan pemeranan, latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang 

bertolak dari hasil imajinasi sehingga  terjalin suatu cerita (Aminuddin 

1991:66. 

2) Tokoh 

Tokoh adalah orang orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif 

atau drama yang oleh  pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan 

tindakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 1995: 165). 

3) Citra Diri 

Citra diri merupakan semua wujud gambaran mental spiritual dan 

tingkah laku  keseharian yang menunjukan ciri khas tokoh(Sugihastuti 2000: 7) 

4) Citra Fisik 

Citra fisik merupakan gambaran fisik yang memiliki hubungan 

terhadap pengembangan tingkah laku (Sugihastuti, 2000: 82).  

 

 



11 

5) Citra Psikis

Citra psikis merupakan gambaran kekuatan emosional dari aspek 

psikologi, perasaan,  pemikiran, aspirasi, prilaku, dan keinginan tehadap hal-

hal yang ada di sekitar (Sugihastuti, 200: 95). 

6) Citra Sosial

Citra sosial merupakan gambaran sikap yang memiliki hubungan 

dengan norma-norma dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat (2000: 98) 




