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1.1. Latar Belakang Masalah

Karya sastra adalah salah satu jenis hasil budidaya masyarakat yang dinyatakan 

dengan  bahasa,  baik  lisan  maupun  tulis,  yang  mengandung  keindahan.  Karya 

sastra  diciptakan  pengarang  untuk  dinikmati,  dipahami,  dihanyati,  dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat pembacanya. Pengarang itu sendiri adalah anggota 

masyarakat  dan  lingkungannya,  ia  tak  bisa  begitu  saja  melepaskan  diri  dari 

masyarakat lingkungannya. 

Karya sastra,  seperti diakui banyak orang, merupakan bentuk komunikasi yang 

disampaikan  dengan  cara  yang  khas  dan  menolak  segala  sesuatu  yang  serba 

“rutinitas” dengan memberikan kebebasan kepada pengarang untuk menuangkan 

kreativitas  imajinasinya.  Hal  ini  menyebabkan karya  sastra  menjadi  lain,  tidak 

lazim, namun juga kompleks sehingga memiliki berbagai kemungkinan penafsiran 

dan sekaligus menyebabkan pembaca menjadi “terbata-bata” untuk berkomunikasi 

dengannya. Berawal dari inilah kemudian muncul berbagai teori untuk mengkaji 

karya sastra, termasuk karya sastra novel. 

Novel  merupakan  sebuah  “struktur  organisme”  yang  kompleks,  unik,  dan 



mengungkapkan  sesuatu  secara  tidak  langsung.  Hal  inilah,  antara  lain,  yang 

menyebabkan sulitnya pembaca menafsirkan sebuah novel, dan untuk keperluan 

tersebut dibutuhkan suatu upaya untuk menjelaskannya disertai bukti-bukti hasil 

kerja kajian yang dihasilkan. 

Unsur-unsur yang ada dalam novel ada tiga, yaitu: tema, sarana cerita, dan fakta 

cerita. Tema sering disebut dengan dasar cerita; yakni pokok permasalahan yang 

mendominasi  suatu  karya  sastra.  Hakikat  tema  adalah  permasalahan  yang 

merupakan  titik  tolak  pengarang  dalam  menyusun  cerita  atau  karya  sastra 

tersebut,  sekaligus  merupakan  permasalahan  yang  ingin  dipecahkan  pengarang 

oleh  karya  itu.  Sarana  cerita  meliputi:  judul,  sudut  pandang,  gaya  bahasa  dan 

nada.  Fakta  cerita  meliputi:  alur,  latar,  dan  tokoh.  Alur  atau  pIot  ialah  cara 

pengarang  menjalin  kejadian-kejadian  secara  beruntun  dengan 

memperhatikan hukum sebab akibat  sehingga merupakan satu kesatuan yang 

padu,  bulat,  dan  utuh.  Latar  disebut  juga  setting;  yakni  tempat  atau  waktu 

terjadinya cerita (Harianto 1982, 28-33). Tokoh adalah pelaku yang mengalami 

berbagai peristiwa dalam cerita.

Tokoh dalam cerita seperti halnya manusia dalam kehidupan sehari-hari di sekitar 

kita selalu memiliki watak-watak tertentu. Sehubungan dengan watak, ada yang 

disebut dengan pelaku yang protagonis, yaitu pelaku yang memiliki watak baik 

sehingga disenangi oleh pembaca dan pelaku antagonis, yaitu pelaku yang tidak 

disenangi  pembaca karena memiliki  watak yang tidak sesuai  dengan apa yang 

diinginkan pembaca.



Tokoh-tokoh  cerita  terutama  tokoh  utama,  memiliki  watak  masing-masing 

digambarkan dengan seksama oleh pengarang-pengarang yang terampil. Tokoh-

tokoh itu dapat memiliki berbagai watak sesuai dengan kemungkinan watak yang 

ada  pada  manusia,  seperti  jahat,  sabar,  licik,  peragu,  periang,  jujur,  berani, 

pengecut,  dan  sebagainya.  Watak  tokoh  itu  bukan  saja  merupakan  pendorong 

untuk  terjadinya  peristiwa, akan  tetapi  juga  merupakan  unsur  yang 

menyebabkan gawatnya masalah-masalah yang timbul dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan perwatakan tokoh cerita, dibedakan dalam tokoh sederhana (simple  

atau flat character)  dan tokoh kompleks atau tokoh bulat (complex  atau round 

character)  (Nurgiantoro,  2002:  181-183).  Tokoh  sederhana  adalah  tokoh  yang 

hanya  memiliki   satu  kualitas   pribadi   tertentu,   sifat   watak   tertentu   saja  sedangkan 

tokoh  kompleks  atau  tokoh  bulat  adalah  tokoh  yang  memiliki  dan  diungkap 

berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian, dan jati dirinya. la dapat 

saja   memiliki   watak   dan   tingkah   laku   yang   bermacammacam  bahkan  mungkin 

seperti  bertentangan  dan  sulit  diduga. Oleh  karena  itu,  perwatakannya  pada 

umumnya  sulit  dideskripsikan  secara  tepat.  Dibandingkan  dengan  tokoh 

sederhana,  tokoh bulat  memiliki  berbagai  kemungkinan sikap dan tindakan,  ia 

juga sering memberikan kejutan.

Tokoh dalam fiksi merupakan ciptaan pengarang, meskipun dapat juga merupakan 

gambaran dari  orang-orang yang hidup di alam nyata.  Oleh karena itu,  dalam 

sebuah  fiksi  tokoh  hendaknya  ditampilkan  secara  alamiah.  Tokoh dalam 



sebuah cerita merupakan hal yang utama dan mendukung munculnya masalah-

masalah yang menjadikan sebuah cerita menarik untuk dibaca. Tokoh dalam cerita 

ada dua jenis, yaitu tokoh laki-laki dan tokoh utama.

Salah satu kritik sastra yang mengkaji tokoh utama adalah kritik sastra feminis. 

menurut Djajanegara (2000) kritik sastra feminis merupakan suatu gerakan yang 

wajar dan penting. Secara etimologis, feminis berasal dari kata  femine (woman), 

berarti perempuan (tunggal) yang bertujuan untuk memperjuangkan hakhak kaum 

perempuan (jamak),  sebagai kelas sosial.  Dalam hubungan ini perlu dibedakan 

antara male dan female (sebagai aspek perbedaan biologis dan kultural). Dengan 

kalimat  ini,  male-female  mengacu  pada  seks,  sedangkan  masculine-feminine 

mengacu pada jenis kelamin atau gender, sebagai he dan she (Selden dalam Ratna, 

2004: 184).

Menurut  Djajanegara (2000:19)  sosok tokoh utama yang diciptakan pengarang 

pada umumnya berupa deskripsi dari sosok wanita yang tertindas, lemah, bodoh, 

dan  ditempatkan  pada  derajat  yang  pendek  dibanding  kaum  pria.  Selain  itu 

pengarang juga menampilkan stereotipe wanita sebagai istri dan ibu yang selalu 

berbakti, wanita manja, pelacur, dan wanita dominan. Citra-citra wanita seperti itu 

ditentukan oleh aliran-aliran sastra dan pendekatan tradisional yang  tidak   sesuai 

dengan   keadaan.   Citra   tersebut   tidak   sesuai   dengan   fenomena   yang terjadi di 

dalam masyarakat.

Di  Indonesia  ada  sejumlah  novelis  wanita  yang  menampilkan  sosok  wanita

sebagai  tokoh  utama,  seperti  Lakon Kita  Cinta,  Namaku May Sarah,  Dan  



Senja Pun Begitu Indah, Kapas-Kapas di Langit  karya Pipiet Senja,  Ronggeng 

Dukuh  Paru  karya  Pipiet  Senja,  Para  Priyayi  karya  Umar  Kayam,  Saman 

(1998), Nayla (2005) karya Djenar Maesa Ayu. 

Novel  Lakon Kita Cinta  karya Pipiet Senja merupakan novel yang mengangkat 

wanita  sebagai  tokoh  utamanya.  Novel  ini  mengungkapkan  pengalaman  dan 

permasalahan  yang  sangat  kompleks,  bukan  hanya  masalah  cinta  dan   sosial, 

melainkan juga menggambarkan perjuangan wanita dalam memperoleh ataupun 

mempertahankan  apa  yang  menjadi  hak  mereka.  Kecenderungan  tokoh  utama 

dalam  memperjuangkan  kehidupannya  tidaklah  mudah.  Permasalahan  tersebut 

dapat terlihat dari masalah status atau kedudukan wanita yang masih terbelenggu.

Tokoh utama di dalam novel Lakon Kita Cinta memiliki kedudukan yang berbeda 

dengan  tokoh  laki-laki,  walaupun  berbeda  tokoh  utama  berusaha  untuk 

mendapatkan  tempat  yang  layak  untuk  dirinya.  Tokoh  utama  sadar untuk 

mendapatkan  apa  yang  menjadi  hak  dirinya  tidaklah  mudah  oleh  karena  itu, 

dirinya selalu memiliki semangat yang besar dalam memperjuangkan apa yang 

menjadi haknya tanpa ada rasa putus asa. Tokoh utama dalam novel ini memiliki 

tujuan hidup untuk memperjuangkan haknya dan berjuang demi tujuan feminis.

Peneliti tertarik untuk meneliti novel Lakon Kita Cinta  karya Pipiet Senja, dengan 

alasan   sebagai   berikut:   1)   di   dalam   novel   tersebut  Pipiet  Senja  menggambarkan 

semangat  perjuangan seorang wanita  dalam  mempertahankan haknya,  2)  novel ini 

juga menggambarkan ketidakadilan atau diskriminasi terhadap tokoh utama, dan 



3)  Lakon  Kita  Cinta   menceritakan  tentang  pengalaman  hidup  wanita  dalam 

rumah tangga.

Pipiet  Senja,  penulis  senior  yang  telah  menghasilkan  lebih  dari  60  buku  ini 

bernama asli  Etty Hadiwati  Arief.  Sejak  lahir  didera   thalassemia  tetapi  tetap 

memberikan energi yang selalu mengalir melalui karya-karyanya; cerita panjang 

tentang  tembang  lara  dan  kekuatan  jiwa  untuk  keluar  dari  kegetiran,  seraya 

mengenangkannya di saat-saat tertentu untuk mengambil pelajaran. Novel-novel 

Pipiet  Senja  adalah  lukisan  tentang  keperihan  hidup  yang  mencoba  untuk 

dimaknai dan dilawan. 

Novel Lakon Kita Cinta karya Pipiet Senja sepertinya ingin menunjukkan sisi lain 

dari  kehidupan perempuan,  sebuah fenomena yang  jarang terjadi  ketika  sosok 

perempuan  dengan  tekad  dan  kegigihannya  berusaha  keluar  dari  jeratan  nasib 

yang kurang memihaknya. Tokoh utama membuktikan bahwa ia wanita yang kuat 

meskipun  harus  menjadi  single  parent.  Isti  sebagai  single  parent,  harus 

membiayai pengobatan anaknya yang sakit thalasemia tanpa bantuan dari mantan 

suaminya. 

1.2. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

“ Bagaimanakah nilai feminis tokoh utama pada novel   Lakon Kita Cinta  karya 

Pipiet Senja dan kelayakkannya sebagai bahan ajar sastra Indonesia di Sekolah 

Menengah Atas (SMA).”



1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.  Mengungkap nilai feminis tokoh utama dalam novel Lakon Kita Cinta karya 

     Pipiet Senja.

2.  Menilai kelayakkan nilai feminis tokoh utama dalam novel Lakon Kita Cinta 

     karya Pipiet Senja sebagai alternatif bahan ajar sastra di Sekolah Menengah   

     Atas (SMA).

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

Membantu guru bahasa dan sastra Indonesia, khususnya guru Sekolah Menengah 

Atas (SMA), untuk mendapatkan alternatif bahan pengajaran sastra di sekolah.

Memperkaya apresiasi guru terhadap penilaian feminis tokoh utama dalam novel 

Lakon Kita Cinta karya Pipiet Senja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.   Subjek penelitian ini adalah novel Lakon Kita Cinta karya Pipiet Senja.

2.  Objek penelitian ini adalah nilai feminis tokoh utama pada novel Lakon Kita  

Cinta karya  Pipiet  Senja  yang  meliputi  kedudukan  tokoh  utama  wanita 

dibanding  dengan  tokoh  pria,  kepribadian  tokoh  utama  menurut  psikologi 

kepribadian,  perjuangan   tokoh   utama   dalam   memperjuangkan   hak   dan 

kewajibannya serta kelayakkan sebagai alternatif bahan ajar sastra di Sekolah 

Menengah Atas (SMA).




