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ANALISIS GENDER DALAM ROMAN LAYAR TERKEMBANG KARYA 

SUTAN TAKDIR ALISJAHBANA 

 

ABSTRAK 

 

Roman Layar Terkembang merupakan roman yang ditulis oleh Sutan Takdir 

Alisjahbana pada tahun 1920 dengan mengambarkan kondisi masyarakat pada saat itu 

yang memandang kekuasaan sepenuhnya berada pada laki-laki, sehingga hal itu dapat 

merugikan kaum perempuan. Permasalahan yang diangkat dala penelitian ini ialah (a) 

bagaimana unsur yang membangun roman seperti Tema, alur, latar, penokohan, dan 

gaya bahasa (b) bagaimana peran, status, pandangan hidup dan perjuangan tokoh 

perempuan (c) bagaimana bentuk ketidakadilan gender dalam roman Layar 

Terkembang. Penelitian ini berdasarkan perspektif kritik sastra feminis. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian naratif kualitatif dengan data yang diambil berupa 

komentar, dialog, monolog, dan lakuan atau action. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan metode kepustakaan dan metode catat.Metode analisis data yang 

digunakan dalam menganalisis data pada roman Layar Terkembang ialah metode 

analisis deskriptif untuk mengidentifikasi, klasifikasi, mendeskripsikan serta 

menyimpulkan masalah dalam roman Layar Terkembang. Hasil penelitian ini dapat 

menunjukkan unsur dari dalam dan peran dan perjuangan tokoh perempuan yang 

diperankan oleh tokoh Tuti yaitu konta feminis, serta menunjjukan adanya bentuk 

ketidakadilan gender yang menimpa tokoh profeminis bernama Maria. 

 

 

Kata Kunci : Gender, Streotip, Feminis, Kritik Sastra Feminis, Roman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang          

            Perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangannya memang 

menjadi sumber inspirasi yang menarik untuk dikaji. Dalam masyarakat saat 

ini, perempuan masih dianggap sebagai mahluk yang lemah dibandingkan 

dengan kaum laki-laki. Perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dan 

hanya bisa mengembangkan peranannya dalam rumah saja. Itulah yang terjadi 

dan dikonstruksi masyarakat pada zaman dulu bahkan sampai saat ini. Dengan 

segala keunikannya itu perempuan menjadi hal yang sering dijadikan tema 

dalam sebuah karya sastra seperti cerpen, roman,  dan novel. 

Layar Terkembang adalah salah satu roman yang ditulis oleh 

pengarang laki-laki. Roman ini ditulis di era 1920-an dan memiliki setting 

tempat di kota Martapura provinsi Kalimantan Selatan. Roman Layar 

Terkembang mempunyai daya tarik tersendiri karena menampilkan 

permasalahan perempuan yang berkaitan dengan pandangan masyarakat pada 

tahun 1920-an dan secara tidak langsung merugikan kaum perempuan. Paham 
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tersebut berasal dari paham masyarakat yang menganggap kekuasaan 

sepenuhnya berada di tangan laki-laki.  

Dalam roman ini, diceritakan tentang kaum perempuan yang mulai  

bangkit untuk memperjuangkan hak-haknya dan mempunyai wawasan luas 

serta bercita-cita tinggi. Hal tersebut sesuai dengan zaman pembuatan roman 

disaat itu gelora sumpah pemuda masih bergema, baik kaum pria maupun 

wanita aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan. 

          Sutan Takdir Alisjahbana menggambarkan bentuk emansipasi dalam 

roman Layar Terkembang antaranya aktivitas perempuan dalam sebuah 

organisasi atau perkumpulan, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, 

menuntut persamaan hak laki-laki dan perempuan sebagaimana mestinya. Hal 

ini diperjuangkan oleh Tuti sebagai pelopor emansipasi wanita pada masannya 

dan  menginginkan kebebasan berdiri sendiri menentukan nasibnya. 

    Dalam roman ini, sosok wanita tidak dihadirkan sebagai korban 

kekuasaan kaum patriarki, tetapi dihadirkan sebagai wanita yang berhak dan 

bebas menentukan nasib dan masa depannya. Gambaran wanita tidak lagi 

pesimis, yang digambarkan adalah wanita aktif, dinamis, optimis, dan sadar 

akan kondisi sosialnya. Dua tokoh utama wanita bersaudara dalam roman ini 

mempunyai perbedaan sifat dan perilaku sehingga memperkuat kesan 

perjuangan menuntut emansipasi wanita yang dilakukan Tuti, satu 



 

 

13 

 

menginginkan hidup bebas tanpa adanya kekangan dan satunya menginginkan 

hidup lebih baik dengan orang yang dicintainya  (Alisjahbana, 2003 : 100). 

 

    Roman ini  ditulis pengarang berdasarkan keaadaan masyarakat pada 

saat itu terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya mengenai 

gender. Apa yang disebut gender karena dikonstruksi secara sosial budaya 

dianggap sebagai kodrat Tuhan, tetapi hanya ciptaan masyarakat. Masyarakat 

beranggapan bahwa  di balik jenis kelamin ada gender.  Pada masyarakat 

Layar terkembang yang dianggap kodrat perempuan selain mengandung dan 

menyusui anak adalah tugas mengurus rumah tangga. Sedangkan laki-laki 

tidak boleh ikut campur dalam pekerjaan domestik.  Penempatan itu salah 

dianggap sebagai suatu pemahaman yang salah kaprah sebab perempuan dapat 

juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan publik dan laki-lakipun dapat 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Melalui prasangka yang membedakan 

hak laki-laki dan perempuan tersebut mendorong lahirnya emansipasi yang 

dihadirkan pengarang dalam roman ini untuk menghapus prasangka gender.  

   Berdasarkan uraian tersebut analisis gender perspektif kritik sastra 

feminis di sini berarti menganalisis fokus pada perempuan melalui peran 

tokoh utama perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Analisis 

harus melibatkan tokoh laki juga untuk mengungkapkan kehidupan tokoh 
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perempuan yaitu dengan membandingkan peran, status dan posisinya dan 

bentuk ketidakadilan gender yang menimpa tokoh perempuan. Sesungguhnya 

perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan 

ketidakadilan, untuk itu analisis gender sangat menarik untuk diteliti dalam 

roman  ini. 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

           Pembatasan masalah diperlukan agar peneliti dapat mengarah dan 

mengenai sasaran yang akan dicapai. Pembatasan masalah dalam penelitian 

ini adalah 

1.  Analisis unsur pembangun roman yang dibatasi pada tema,  masalah, 

alur, latar, penokohan, dan gaya bahasa. 

2. Peran, status, pandangan hidup dan perjuangan tokoh perempuan yaitu 

Tuti dan Maria di lingkungan keluarga, dan masyarakat dalam roman 

Layar Terkembang berdasarkan perspektif kritik sastra feminis. 

3. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam Layar Terkembang 

berdasarkan perspektif kritik sastra feminis. 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut ini. 
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1. Bagaimanakah unsur pembangun roman yang terdiri atas tema, alur, latar, 

penokohan, dan gaya bahasa dalam roman Layar Terkembang karya Sutan 

Takdir Alisjahbana? 

2. Bagaimana peran, status, pandangan hidup dan perjuangan  tokoh  utama 

perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat dalam roman Layar 

Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana berdasarkan perspektif kritik 

sastra feminis? 

3. Bagaimana bentuk ketidakadilan gender dalam roman Layar Terkembang 

karya Sutan Takdir Alisjahbana berdasarkan  perspektif kritik sastra 

feminis? 

  

1.4 Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini dapat 

dijelaskan seperti berikut ini. 

1. Mendeskripsikan  unsur  pembangun roman yang terdiri atas tema, 

masalah, alur, latar, penokohan, dan gaya bahasa dalam roman Layar 

Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana. 

2. Mendeskripsikan peran, status, pandangan hidup, dan perjuangan tokoh  

perempuan di lingkungan keluarga dan  masyarakat dalam roman Layar 

Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana berdasarkan perspektif kritik 

sastra feminis. 



 

 

16 

 

3. Mendeskripsikan bentuk ketidakadilan gender dalam roman Layar 

Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana berdasarkan  perspektif kritik 

sastra feminis. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian yang baik, tentunya harus memberikan manfaat. Adapun 

manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut ini. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian bermanfaat dalam pengembangan ilmu kesusastraan, terutama 

kritik sastra untuk pengkajian gender dalam roman Layar Terkembang  

karya Sutan Takdir Alisjahbana, dalam kritik kesusastraan dikenal 

sebagai kritik sastra feminis.  

b. Menjadi bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian kearah 

pengembangan penelitian telaah sastra dari sudut gender. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah  

perbendaharaan kajian tentang sastra khususnya dalam permasalahan 

sastra dan sebagai bahan kajian terhadap masalah gender dalam karya 

sastra. 
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b. Masyarakat peminat sastra diharapkan mengetahui bahwa tuntutan 

persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki- laki yang 

dikemukan oleh Tuti serupa dengan gerakan feminis.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

        Pada bagian kajian pustaka akan dipaparkan mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian seperti penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan 

oleh peneliti lain yang berkaitan dengan judul karya ilmiah ini. Di samping itu 

juga akan di tuangkan teori-teori yang digunakan oleh peneliti dan menjadi 

dasar dari judul penelitian ini. Agar tidak terjadi salah penafsiran pembaca 

terhadap judul yang diangkat. 

2.1 Penelitian yang relevan 

     Pada dasarnya suatu penelitian tidak beranjak dari awal, akan tetapi 

pada umumnya telah ada acuan yang mendasarinya. Hal ini bertujuan 

sebagai titik tolak untuk mengadakan suatu penelitian. Kajian pustaka 

dapat bersumber dari makalah, skripsi, internet atau lainnya yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

            Juli Kartini (2011) melalui penelitian yang berjudul  “Analisis 

pragmatis gender dalam novel Geni Jora  karya Abidah El Khaliqy dan 

hubungannya dalam pembelajaran apresiasi sastra di SMA. Hasil penelitian 

ini dapat mengungkapkan nilai pragmatis gender yang berfungsi membantu 

proses pembentukan watak dan kepribadian yang baik, aspek nilai 
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pembelajaran terkandung dalam novel Geni Jora berhubungan erat dengan 

nilai gender streotip. 

      Penelitian yang dilakukan oleh Sulastri berbentuk skripsi (2016) 

dengan judul „‟Struktur dan citra wanita dalam novel Surga Yang Tak 

Dirindukan karya Asma Nadia tinjauan kritik feminisme sastra. Hasil 

penelitian ini berupa Citra wanita tokoh Arini dalam novel Surga Tak 

Dirindukan tercinta sebagai wanita sabar dan tabah, bersyukur, mandiri, 

memiliki tekad yang kuat, berpikir, realistis, menyayangi  suaminya. Tidak 

menginginkan kehadiran buah hatinya, menyayangi anaknya,  pekerjaan 

kantoran. 

       Nirmala (2015) dengan judul penelitian feminisme dalam novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini dan hubungannya dengan pembelajaran 

sastra di SMA. Penelitian ini  menjadi jawaban atas perilaku-perilaku yang 

mengandung unsur-unsur feminisme yang terdapat dalam novel Tarian 

Bumi. Oleh sebab itu hasil penelitian ini mampu menjelaskan  tentang 

perilaku feminisme yang terdapat dalam novel Tarian Bumi  yang termasuk 

dalam kategori, instrumental, rasionalitas nilai, tindakan afektif dan 

tindakan sosial yang kemudian dikaitkan dengan pembelajaran sastra di 

SMA. Dari novel Tarian Bumi  ini dapat dijadikan sebagai materi  

pembelajaran di SMA. 
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            Iskandar Zulkarnaen (2014) dengan judul penelitian marxis dalam 

novel  Aku Lupa Aku Perempuan  karya Ihsan Abdul Quddus dan 

kaitannya dengan pembelajaran di SMA. Berdasarkan hasil analisis data 

menunjukkan ada beberapa bentuk feminisme marxis yang diambil dari 

Novel  Aku Lupa Aku Perempuan  karya Ihsan Abdul  Quddus antara lain 

(a) Dari aspek politik yaitu keikutsertaan tokoh utama perempuan dalam 

bidang politik (b) Aspek pendidikan yaitu tokoh utama perempuan (suad) 

yang berkeinginan  meraih gelar doctor dan (c) Aspek sosial yaitu lebih 

tingginya status sosial tokoh utama perempuan daripada suaminya. 

        Berdasarkan penelitian-penelitian  di atas, dijelaskan bahwa 

penelitian tentang perempuan sudah banyak dilakukan. Seperti bentuk 

ketidakadilan yang menimpa tokoh perempuan, citra perempuan, dan aspek 

sosial. Namun, hal yang membedakan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini adalah analisis gender, yaitu analisis ini melibatkan dua tokoh 

antara laki-laki dan perempuan melalui peran dan status tokoh perempuan 

dan laki-laki untuk mengungkapkan kehidupan tokoh perempuan, setelah 

itu dilanjutkan dengan menemukan bentuk ketidakadilan pada tokoh utama 

perempuan. Oleh karena itu penelitian sebelumnya dapat dijadikan bahan 

acuan dan perbandingan untuk menyempurnakan penelitian yang berjudul 
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“Analisis gender dalam roman Layar Terkembang  karya Sutan Takdir 

Alisjahbana perspektif kritik sastra feminis. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Gender  

Untuk memahami masalah kaum perempuan maka perlu dibedakan 

antara seks dan gender. Kata gender dalam bahasa Indonesia 

sesungguhnya tidak ada. Dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas 

dibedakan artinya antara kata “Seks dan Gender” keduanya diartikan 

sebagai jenis kelamin. Handayani dan Sugiarti (dalam Yulya 2013 : 17). 

Gender dan seks perlu dibedakan terlebih dahulu agar tidak terjadi 

kerancuan dalam memahami penelitian yang berhubungan dengan gender.  

           Gender berbeda dengan seks. Seks (jenis kelamin) merupakan 

pensifatan yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis 

kelamin tertentu. Misalnya, bahwa laki-laki memiliki penis, dan 

memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi  

seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki 

vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis  

yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak dapat 

berubah  dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai 

ketentuan Tuhan atau kodrat (Fakih, 1996 :7). 
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         Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, 

bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan 

keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. 

Ciri-ciri sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan, 

artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara 

juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari 

sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat 

yang sejarah perbedaan gender  antara jenis laki-laki dan perempuan 

terjadi melalui banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, di 

perkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran 

keagamaan maupun negara (Mansour, 1996 : 9). 

          Pada kenyataannya, bahwa perempuan mempunyai peran dalam 

urusan domestik rumah tangga. Namun, Bisa saja hal tersebut dikerjakan 

oleh laki-laki. Pembedaan tersebut sangat penting, karena selama ini kita 

sering kali mencampuradukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan 

tidak berubah dengan ciri-ciri manusia yang bersifat non kodrat (Gender) 

yang sebenarnya bisa berubah-ubah atau diubah. Pembedaan peran 

gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang 

pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada 
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perempuan dan laki- laki. Perbedaan gender dikenal sebagai sesuatu yang 

tidak tetap, tidak permanen, memudahkan kita untuk membangun 

gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki yang dinamis 

yang lebih tepat dan cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.  

                     Jelaslah mengapa gender perlu dipersoalkan. Perbedaan konsep 

gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan 

laki- laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah 

melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang 

tempat dimana manusia beraktifitas. Sedemikian rupanya perbedaan 

gender itu melekat pada cara pandang masyarakat, sehingga masyarakat 

sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu hal permanen dan 

abadi sebagaimana abadinya ciri-ciri biologis yang dimiliki oleh 

perempuan dan laki-laki.    

         Secara sederhana perbedaan gender telah melahirkan pembedaan 

peran. Sifat dan fungsi yang berpola sebagai berikut.  

a. Konstruksi biologis dari ciri primer, skunder, maskulin, feminim.  

b. Konstruksi sosial dari peran citra baku (stereotip). 

      Perbedaan  Gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah 

sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi 
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persoalan, ternyata perbedaan gender menimbulkan ketidakadilan baik 

bagi laki-laki maupun perempuan.    

         Dalam konsep gender pada penelitian ini dibahas mengenai peran 

perempuan, untuk itu kajian ini tidak terlepas dari kajian kritik sastra 

feminis. Sebuah kajian yang memperdulikan hak-hak perempuan, dan 

dalam bidang kajian sastra yang dibahas adalah analisis gender  yaitu 

analisis peran, status, pandangan hidup tokoh perempuan. Namun dalam 

analisis ini, akan diungkapkan juga mengenai peran, status, pandangan 

hidup tokoh laki-laki untuk mengungkapkan kedudukan tokoh 

perempuan. 

 

 2.2.2  Feminis 

            Feminisme merupakan gerakan mengubah kedudukan perempuan 

untuk mendapatkan kesetaraan dan persamaan derajat dengan laki-laki. 

Feminisme bukanlah perjuangan  emansipasi perempuan di hadapan laki-

laki saja, karena mereka juga sadar bahwa laki-laki (terutama kaum 

proletar) juga mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dominasi. 

Pada intinya gerakan feminisme adalah perjuangan dalam rangka 

mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil menuju sistem 

yang adil bagi perempuan dan laki-laki. 
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   Sejarah feminis lahir dari awal kebangkitan perempuan untuk 

menggeser status sebagai mahluk kedua setelah laki-laki di dunia ini. 

Gerakan feminis ini berkembang pada abad pertengahan Eropa yaitu pada 

abad 16- 18 M. Pada periode awal ini perempuan  dianggap tidak rasional 

(selalu menggunkan perasaan sebagai tolak ukur) dan laki-laki hanya 

untuk melindungi saja, tidak harus mencari nafkah. Sedangkan yang 

mencari nafkah adalah perempuan. Dan pada awal abad ke 17 di Inggris,  

tuntutan akan kesetaraan derajat anatara perempuan dan laki-laki baru 

saja mereka wujudkan. 

 Sejarah feminisme di Indonesia berkembang feminis dipengaruhi 

oleh budaya domestik sendiri, karena melihat dari ketidakseimbangan 

hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam konteks budaya 

daerah masing-masing sudah berbeda. Belum lagi ideologi partriarki yang 

mereka tanamkan. 

  Pada tahun 1880-an gerakan feminisme sudah mulai muncul. 

Gerakan ini diawali oleh R.A Kartini. Pada saat itu beliau menulis surat-

surat yang mengobarkan semangat di antara kaum perempuan yang 

isinya‟‟ Kami anak-anak perempuan yang masih terbelnggu oleh abad-

abad lama hanya boleh memanfaatkan sedikit  saja dari kemajuan di 

bidang  pendidikan itu. Sebagai anak-anak perempuan, setiap hari pergi 
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meninggalkan rumah untuk belajar di sekolah sudah merupakan 

pelanggaran besar terhadap adat negeri kami‟‟  di dalam  budaya jawa 

ada empat golongan yaitu golongan miskin, menengah, santri, dan 

abangan. Dari keempat golongan, hanya golongan abangan yang boleh  

bersekolah meskipun sampai sekolah dasar. Pada tahun 1904, dewi 

sartika mendirikan sekolah pertama yang dikenal dengan „‟keutamaan 

istri‟‟ di sinilah gerakan feminis di indonesia mulai berkembang (dalam 

Pmii gusdur, 2013 : 11). 

      Secara etimologis feminis berasal dari kata femme (women),  

berarti perempuan tunggal yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-

hak kaum perempuan (jamak), sebagai kelas sosial. Dalam  pengertian 

yang lebih luas, feminis adalah  gerakan kaum wanita untuk menolak 

segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan 

direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam politik, dan ekonomi 

maupun kehidupan sosial pada umumnya (Khuta, 2014:184). 

          Moeliono (dalam Sugihastuti, 2002 : 18)  feminisme adalah 

gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara 

kaum perempuan dan laki-laki. Feminisme ini berhubungan dengan 

konsep kritik sastra feminis yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus 

analisisnya pada perempuan. 
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  Berdasarkan paparan di atas, feminisme merupakan teori yang 

muncul akibat ketidakadilan terhadap perempuan. Hal itu didasari oleh 

adanya kekuasaan penuh berada pada laki-laki serta menomorduakan 

perempuan dalam berbagai bidang. 

2.2.3   Kritik Sastra Feminis 

           Kritik sastra feminis merupakan salah satu disiplin ilmu yang 

lahir akibat perkembangan feminisme. Kritik sastra feminis berawal 

dari  kenyataan  bahwa konon  tradisional  maupun  pandangan tentang 

karya sastra pada umumnya mencerminkan ketimpangan citra perempu

an dalam karya-karya penulis pria, sering ditampilkan perempuan 

sebagai mahluk yang dengan berbagai cara ditekan, disalahtafsirkan 

serta disepelekan oleh tradisi patrialkal yang dominan. Patriarki 

mendomestikan perempuan sejauh dalam lingkungan sebatas keluarga 

dan rumah tangga, Djajanegara (dalam Mu‟minin, 2012: 11). 

          Patriarki menurut Bhasin (dalam Mu‟minin, 2012 :11) 

merupakan sebuah sistem dominasi dan superioritas laki-laki, sistem 

kontrol terhadap perempuan dan perempuan dikuasai. Dalam patriarki 

melekat ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi 

daripada perempuan, bahwa perempuan adalah bagian dari milik laki-

laki. Dengan demikian terciptalah kontruksi sosial yang tersusun 
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sebagai kontrol atas perempuan dan laki-laki berkuasa penuh 

mengendalikan hal tersebut.           

           Yoder dalam (Sugihastuti, 2002: 5) mengatakan bahwa kritik 

sastra feminis itu bukan berarti pengkritik perempuan, atau kritik 

tentang perempuan, dan tentang pengarang perempuan. Arti kritik 

sastra feminis secara sederhana adalah sebuah kritik sastra yang 

memandang sastra dengan kesadaran khusus, kesadaran bahwa ada 

jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan 

kehidupan. Jenis kelamin ini membuat perbedaan diantara semuanya 

yang juga membuat perbedaan pada diri pengarang, pembaca, 

perwatakan, dan pada faktor luar yang mempengaruhi situasi karang-

mengarang. Ada asumsi bahwa wanita memilliki persepsi yang 

berbeda dengan laki-laki dalam melihat dunia ini. 

         Permasalahan feminis dan gender pada dasarnya adalah 

persamaan hak. Gender bersifat psikologis kultural, sebagai perbedaan 

antara maskulin dan feminis, sedangkan seks bersifat biologis, secara 

kodrati sebagai perbedaan antara male dan female (Andrew Edgar dan 

Peter Sedgwick, melalui Ratna, 2004 : 184). 

 Untuk meneliti karya sastra dari aspek feminis. Peneliti perlu 

membaca sebagai wanita (reading a women) dalam istilah Culler. 
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Membaca sebagai wanita akan lebih demokratis dan tidak berpihak 

kepada laki-laki ataupun perempuan. Dari sini, peneliti akan 

menemukan diegesis dan mimesis dalam teks sastra. Diegsis adalah 

segala peristiwa yang dilaporkan atau dikisahkan. Sedangkan mimesis 

adalah hal-hal yang diperagakan dan dipertunjukkan (Endraswara, 

2013 : 149). 

 Untuk menelaah aspek feminis penelitian yang berjudul “ 

Analisis gender dalam roman Layar terkembang karya Sutan Takdir 

Alisjahbana berdasarkan: perspektif kritik sastra feminis ini, tidak 

terlepas dari peran perempuan di dalamnya melalui karakter dan 

penokohannya. Peran perempuan yang digambarkan dalam roman 

Layar Terkembang adalah peran di lingkungan keluarga dan 

masyarakat. 

a. Peran perempuan  

     Peran dimaksudkan sebagai pola perilaku yang ditentukan 

bagi seorang yang mengisi kedudukan tertentu. Keberadaan peran 

manusia berjenis kelamin pria dan perempuan tidak bisa dilepaskan 

dari atribut-atribut sosial yang melekat secara kultural pada diri 

mereka. Peran perempuan adalah sebagai seorang ibu yang akan 

melahirkan dan merawat anak-anaknya, tetapi dalam 
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perkembangannya, peran ibu tersebut dapat bergeser. Sudah 

menjadi kodratnya bahwa seorang perempuan untuk melahirkan 

anak-anaknya. Perempuan adalah pendidik utama dan pertama 

serta pengendali kesehatan keluarga.  

     Perempuan adalah sebagai pendidik pertama dan utama. 

Perempuan secara biologis dan kodrati akan menjadi seorang ibu. 

Hal tersebut sangat strategis dalam proses pertumbuhan generasi 

berikutnya. Oleh karena itu, secara alamiah perempuan akan 

menjadi pendidik pertama dan utama, maka harus diupayakan agar 

ditingkatkan kualitasnya, diberikan dorongan agar perempuan 

lebih berdaya, lebih mandiri, lebih memiliki pertahanan fisik 

maupun psikis. Keberhasilan pemberdayaan perempuan bukanlah 

dengan satu-satunya indikator ia harus bekerja di luar rumah tetapi 

dia harus menjadi perempuan yang mandiri, bisa mendampingi 

suami, mampu mendidik anak dengan wawasannya luas dan 

penuh nilai-nilai pendidikan. Kalau dia berkarir dia mampu 

menjalankan peran keduanya dengan seimbang. Akan sangat ideal 

jika perempuan bisa meraih prestasi karir karena kemampuan 

intelektualnya.  
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     Sebagai mahluk sosial, perempuanpun tidak bisa lepas dari 

lingkungan sosial masyarakat sekitarnya. Perempuan mempunyai 

kesempatan untuk melakukan kegiatan di luar rumah, yang biasa 

disebut sektor publik. Perempuan harus berperan serta dalam 

kegiatan organisasi sosial, organisasi perempuan bahkan meniti 

karir, menambah wawasan pandangan perempuan dan mencari 

nafkah tambahan. Perempuan harus punya peran ganda yaitu 

dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, kedua 

peran perempuan tersebut harus dijalankan secara seimbang. Hal 

tersebut tidak bisa lepas dari kodrat dan kultur yang ada. Dalam 

menjalani perannya sering sekali perempuan mendapatkan 

ketidakadilan. Ketidakadilan yang disebabkan oleh pemaknaan 

konsep gender dan konsep seks yang salah.  

 

b.  Ketidakadilan Gender  

     Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan 

perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun 

budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial 

budaya laki-laki dan perempuan. Bentuk sosial perempuan dikenal 

sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional, dan 

keibuan. Adapun laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan 
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perkasa. Sifat-sifat itu dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu 

ke waktu.  

          Manisfestasi ketidakadilan gender tersosialisasi kepada 

kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang 

mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan kebiasaan dan 

akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah 

merupakan kodrat dan akhirnya diterima masyarakat secara 

umum. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan atau 

kerancuan makna gender yang dianggap sebagai kodrat yang 

berarti ketentuan Tuhan. Misalnya pekerjaan domestik, seperti 

merawat anak, merawat rumah sangat melekat dengan tugas 

perempuan, yang akhirnya dianggap kodrat. Padahal sebenarnya 

pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah konstruksi sosial yang 

dibentuk, sehingga dapat dipertukarkan atau dapat dilakukan baik 

laki-laki maupun perempuan. Pekerjaan mencuci piring atau 

memasak bisa saja dilakukan oleh laki-laki dan tidak harus 

perempuan yang harus mengerjakannya.  

 Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan 

atau lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di 

masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang 
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perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidak 

adilan. Ada patokan yang dapat digunakan untuk menilai sebuah 

perbedaan itu akan menimbulkan ketidakadilan atau tidak.  

Adapun patokan atau ukuran tersebut salah satunya adalah 

a.  Stereotip. 

 Stereotip merupakan bentuk ketidakadilan gender. Stereotip 

merupakan sebuah pelabelan terhadap suatu kelompok atau 

jenis pekerjaan tertentu. Salah satu jenis stereotip itu 

bersumberkan pandangan gender. pandangan itu terjadi pada 

umumnya terhadap perempuan yang bersumber pada stereotip. 

Misalnya saja karena label bahwa perempuan itu bersolek 

dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka 

setiap ada kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual 

selalu dikaitkan dengan label ini. Bahkan jika ada pemerkosaan 

terhadap perempuan, ada kecenderungan masyarakat justru 

menyalahkan korbannya.  

            Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan 

gender. Namun seringkali pelabelan negatif ditimpakan kepada 

perempuan, contohnya adalah sebagai berikut.  
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a.) Perempuan mempunyai sifat yang lemah dan cenderung 

cengeng,  

b.) Perempuan lebih mengedepankan emosi dan perasaannya,  

 2.2.4 Roman  

             Roman berbeda dengan novel. Hal yang membedakan 

roman dan novel ialah berdasarkan urutan munculnya dalam sastra 

Indonesia. Roman lebih dikenal terlebih dahulu daripada novel 

yang terbukti dengan munculnya sebuah roman yang berjudul 

Azab dan Sensara karya Merari Siregar pada tahun 1917. 

Sedangkan,  Novel merupakan bentuk prosa fiksi yang paling baru 

dalam sastra indonesia. Novel pertama kali pada tahun 1945-an ( 

angkatan 45) oleh idrus dengan novelnya yang berjudul Aki 

(Nurhayati, 2012 : 5). Istilah roman digunakan sejak tahun 1920-

an (angkatan Balai Pustaka) pada era tahun 1930-an (angkatan 

Pujangga Baru), istilah roman juga masih lazim digunakan. 

Namun setelah tahun 1945-an (angkatan 45) sampai sekarang 

istilah roman lebih populer disebut dengan novel (Nurhayati, 2012 

: 6). 

  Van Leeuwen (dalam Sukasworo, 1990 : 57) berpendapat 

bahwa roman lebih banyak hendak melukiskan seluruh hidup 
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pelaku-pelaku, mendalami sifat-sifat mereka dan melukiskan 

sekitar tempat mereka hidup. Sedangkan, novel menceritakan 

kisah hidup tokohnya secara tidak mendalam, lebih  banyak  

melukiskan satu saat dari kehidupan seseorang, lebih mengenai 

suatu episode. 

  Dari pandangan di atas dapat ditegaskan bahwa novel 

berbeda dengan roman. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini. 

 

Roman Novel  

1. 1.  Roman bersifat puitis 

dan epik 

2. Sering mengabaikan 

kepatuhan detail cerita 

3. Menginginkan 

kebebasan ruang 

gerak dalam memilih 

gaya penulisan dan 

bahan 

4. Pelukisan hidup 

1. Novel bersifat realistis 

 

2. Menekankan pentingnya 

detail dan bersifat mimesis 

3. Lebih mengacu pada realitas 

dan psikologi yang lebih 

mendalam 

 

 

4. Melukiskan dunia kehidupan 
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pelaku-pelakunya 

menyeluruh baik sifat, 

watak, maupun tempat 

mereka hidup 

5. Materi cerita bersifat 

fiksi 

yang nyata 

 

 

5. Terfokus pada pelukisan 

seorang tokoh 

 

 

      2.2.5   Unsur – Unsur Struktural Karya Sastra 

    Struktur berasal dari kata structura (bahasa latin) yang berarti bentuk 

atau bangunan. Karya sastra diuraikan unsur-unsur pembentuknya. 

Dengan demikian, makna keseluruhan karya sastra akan dapat dipahami. 

Analisis strukturalisme merupakan prioritas pertama sebelum 

diterapkannya analisis lain. Menganalisis struktur novel dapat membantu 

mempermudah analisis feminis, tentunya tidak semua unsur dapat 

membantu analisis secara feminis. Unsur- unsur itu adalah tema, masalah, 

alur, latar, penokohan, dan gaya bahasa, Hawkes (dalam Sugihastuti, 72 : 

2002). Masing-masing unsur tersebut dihubungkan dan dicari korelasinya 

antara satu dengan yang lain sehingga analisisnya tidak terpecah-pecah. 
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1. Tema 

      Tema sering dimaknai sebagai inti cerita. Semua cerita yang 

dibangun berpusat dari satu tema. Menurut Staton (dalam Nurhayati, 

2012: 9) memaknai tema sebagai makna yang dikandung oleh sebuah 

cerita. Menurut Waluyo (dalam Nurhayati, 2012 : 9) tema adalah masalah 

hakiki manusia, seperti cinta kasih, ketakutan, kebahagiaan, 

kesengsaraan, keterbatasan, dan sebagainya. Masalah hakiki manusia 

tersebut berasal dari rasa kejiwaan manusia secara pribadi maupun 

sebagai manifestasi interaksi dengan manusia lain. Oleh karena itu, 

gagasan utama dari suatu roman dan novel biasanya berisi pandangan 

atau perasaan tertentu mengenai kehidupan. 

      Menurut Waluyo (dalam Nurhayati, 2012 :11) mengklasifikasikan 

tema menjadi lima jenis, yaitu: tema yang bersifat fisik menyangkut inti 

cerita yang bersangkut paut dengan kebutuhan fisik manusia, misalnya 

cinta, perjuangan mencari nafkah, dan hubungan perdagangan, 

(a) tema organik  atau moral menyangkut hubungan antarmanusia 

misalnya penipuan, masalah keluarga, problematika politik, ekonomi, 

adat, dan tata cara, 

(b) tema sosial berkaitan dengan problem kemasyarakatan, 
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(c) tema yang bersifat egoik atau reaksi individual bekaitan dengan protes 

pribadi pada ketidakadilan, kekuasaan, yang berlebihan, dan 

pertentangan individu, 

(d) tema devine (kebutuhan) menyangkut renungan yang bersifat religius 

hubungan manusia dengan sang khalik. 

 

Berdasarkan paparan di atas, tema merupakan bagian yang paling penting 

dari seluruh cerita dan berperan sebagai dasar penceritaan sehingga 

seluruh peristiwa atau kejadian yang terjalin harus terfokus kepada dasar 

cerita tersebut. 

 

2.  Alur atau Plot 

        Alur atau plot adalah pengaturan urutan peristiwa pembentuk 

cerita yang menunjukkan adanya hubungan kausalitas. Plot memegang 

peranan penting dalam proses membangun cerita. Menurut Waluyo 

(dalam Nurhayati, 2012 : 12). Plot memiliki  fungsi untuk membaca ke 

arah pemahaman cerita secara rinci dan menyediakan tahap-tahap 

tertentu bagi pengarang untuk melanjutkan cerita berikutnya.  

         Alur atau plot memegang peranan penting dalam sebuah cerita 

rekaan. Selain sebagai dasar bergeraknya cerita, alur yang jelas akan 

mempermudah pemahaman pembaca terhadap cerita yang disajikan 
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.Plot dikategorikan dalam beberapa jenis berdasarkan sudut tinjauan 

atau kriteria tertentu. 

 Berdasarkan kriteria urutan waktu, Nurgiyantoro dalam ( Nurhayati, 

2012: 14) membedakan alur menjadi tiga. 

a. Alur maju atau progresif dalam sebuah novel terjadi  jika cerita 

dimulai dari awal, tengah, dan akhir terjadinya peristiwa. 

b. Alur mundur, regresif, atau flash back  terjadi jika dalam cerita 

tersebut dimulai dari akhir cerita atau tengah cerita kemudian menuju 

awal cerita. 

c. Alur campuran, yaitu gabungan antara alur maju dan alur mundur. 

Menurut ( Sukasworo, 1990 : 62 ) Alur atau plot cerita terbentuk dari 

lima komponen: 

a. Eksposisi ( pemaparan tokoh dan keadaanya) 

b. Komplikasi atau konflik 

c. Pengawatan (rising action, tokoh-tokoh mulai bergerak) 

d. Klimaks ( puncak konfliks) 

e. Peleraian ( denouement) 

 

Berdasarkan paparan di atas mengenai alur atau plot dapat dipahami 

bahwa alur (Plot) merupakan penggerak jalannya cerita atau peristiwa 

dalam sebuah karya fiksi untuk  terbentuknya suatu cerita yang utuh. 
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3. Tokoh dan penokohan  

         Tokoh dan penokohan merupakan salah satu unsur penting dalam 

prosa, istilah tokoh digunakan untuk menunjuk pada orangnya atau 

pelaku cerita. Menurut Boulton (dalam Aminuddin, 2014 : 79) cara 

pengarang menggambarkan atau memunculkan tokohnya itu dapat 

berbagai macam. Pengarang menampilkan tokoh sebagai pelaku yang 

hanya hidup di alam mimpi, pelaku yang memiliki semangat 

perjuangan dalam mempertahankan hidupnya, pelaku yang memiliki 

cara sesuai dengan kehidupan manusia yang sebenarnya. 

         Untuk menggambarkan watak tokoh-tokoh, Robert Humpre 

(dalam Nurhayati, 2012 : 17) mengemukakan empat cara yaitu (a) 

Teknik monolog interior tidak langsung (b) Teknik interior langsung 

(c) Teknik pengarang serba tahu (d) Teknik solilokui. Teknik monolog 

interior artinya cerita yang kehadirannya tidak ditunjukkan kepada 

siapa pun, baik pembaca maupun tokoh lain. Teknik pengarang serba 

tahu artinya  pengarang menjelaskan semua tentang diri tokoh-tokoh 

dan mencampuri segala tindakan seolah-olah pada diri setiap tokoh 

pengarang ada di dalamnya. 

       Berdasarkan paparan di atas, tokoh adalah hal yang sangat 

penting dalam sebuah karya fiksi. Tanpa tokoh, cerita yang dihadirkan 
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tidak akan menarik tanpa adanya tokoh yang berperan dalam jalannya 

cerita, baik itu tokoh antagonis, tritagonis, maupun protagonis. 

4. Latar   

         Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu 

mengarah pada pengertian tempat,  hubungan waktu, dan lingkungan 

sosial tempat terjadinya peristiwa - peristiwa yang diceritakan. Latar 

memiliki fungsi yang penting karena kedudukannya berpengaruh 

dalam cerita novel. Berkaitan dengan ini, Kenney (Nurhayati, 2012 : 

18) menyebutkan tiga fungsi latar sebagai berikut ini. 

a. Membaca keseluruhan dari cerita. Setting ini mendasari waktu, 

tempat, watak, pelaku, dan peristiwa yang terjadi.  

b. Sebagai atmosfer atau kreasi yang lebih memberi kesan tidak 

hanya sekedar  memberi tekanan pada sesuatu penggambaran 

terhadap sesuatu dapat ditambahkan dengan ilustrasi tertentu. 

c. Sebagai unsur dominasi yang mendukung plot dan perwatakann, 

dapat dalam hal waktu maupun tempat. 

 

Berdasarkan paparan di atas, latar/ setting merupakan komponen 

dari sebuah karya fiksi yang berfungsi sebagai petunjuk yang 

paling penting, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu 

terjadi, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. 
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5. Sudut pandang  

            Abraham (dalam Nurhayati, 2012 : 19)  mendefinisikan 

sudut pandang  sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, 

latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk  cerita dalam 

sebuah karya fiksi kepada pembaca. Pada cerita dengan sudut 

pandang omniscient,  pengarang bertindak sebagai pencipta 

segalanya. Dia bisa mengemukakan perasaan, kesadaran, dan jalan 

pikiran pelaku cerita. Pengarang juga bisa mengomentari kelakuan 

para tokoh cerita, bahkan bisa bicara langsung dengan 

pembacanya. Karya sastra lama pada umumnya menggunakan 

teknik sudut pandang ini. 

         Selain Shipley, Staton (dalam Nurhayati, 2012 : 21) 

membagi sudut pandang menjadi empat tipe sebagai berikut. 

a. Aku sebagai tokoh utama, yaitu tokoh utama yang 

menyelesaikan cerita dalam kata-katanya sendiri. 

b. Aku sebagai tokoh bawahan yaitu tokoh bawahan yang 

mengisahkan ceritanya. 

c. Dia sebagai pencerita terbatas, yaitu pengarang mengacu pada 

semua tokoh dalam bentuk orang ketiga (Dia atau mereka) 
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tetapi hanya menceritakan apa yang dapat dilihat, didengar, 

atau dipikirkan oleh seorang tokoh. 

d. Dia sebagai pencerita tak terbatas, yaitu pengarang pada setiap 

tokoh dalam bentuk orang ketiga (Dia atau mereka) dan 

menceritakan apa yang didengar, dilihat, dan dipikirkan oleh 

beberapa tokoh seakan-akan menceritakan peristiwa tanpa 

kehadiran tokoh. 

 

Berdasarkan paparan di atas, sudut pandang merupakan 

cara pengarang dalam menyampaikan pelaku yang terlibat di 

dalam jalannya cerita yang ditulis. Pengarang mewujudkan pelaku 

yang berperan melalui orang ketiga maupun dirinya sendiri. 

 

6. Bahasa. 

          Staton (dalam Nurhayati, 2012 : 23) mengemukakan  gaya  

sebagai cara pengarang menggunakan bahasa. Gaya membuat pembaca 

dapat menikmati cerita, menikmati gambaran tindakan, pikiran, dan 

pandangan yang diciptakan  pengarang, serta dapat mengagumi 

keahlian pengarang dalam menggunakan bahasa. Gaya juga dapat 

berhubungan dengan tujuan cerita Unsur yang terkait dengan gaya 

adalah tone. Tone merupakan sikap emosional pengarang yang 

dihadirkan dalam cerita, bisa berupa sikap (Perasaan) romantik, ironis, 

misterius, gembira, tidak sabar, atau perasaan lainnya. Tone  dibangun 

sebagaian dengan fakta cerita, tetapi yang lebih penting adalah pilihan 
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pengarang terhadap rincian - rincian dalam menggambarkan fakta-

fakta itu (Staton, 2012 : 23).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian  

      Jenis penelitian ini merupakan penelitian naratif kualitatif. Zarniawska 

menjelaskan bahwa penelitian naratif adalah tipe desain kualitatif yang spesifik 

dan  narasinya dipahami sebagai teks yang dituturkan atau ditulis dengan 

menceritakan tentang peristiwa atau aksi dan rangkaian yang terhubung secara 

logis (dalam Cresweel, 2013 : 96). Naratif yang dimaksud adalah fenomena yang 

sedang dipelajari, sehingga naratif dalam penelitian ini adalah peran dan status 

tokoh perempuan di dalam keluarga dan masyarakat dan bentuk ketidakadilan 

gender yang dialami tokoh perempuan berdasarkan kritik sastra feminis dalam 

roman Layar Terkembang  karya Sutan Takdir Alisjahbana. 

3.2  Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

             Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa komentar, dialog, 

monolog, dan lakuan atau  action yang berkaitan dengan struktur, peran, status, 

pandangan hidup, dan perjuangan tokoh perempuan di lingkungan keluarga dan 

masyarakat untuk mengungkapkan kehidupan tokoh perempuan dan bentuk 

ketidakadilan gender yang dialami tokoh perempuan berdasarkan kritik sastra 

feminis dalam roman  Layar Terkembang  (Aminuddin, 2014 : 85). 
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3.2.2   Sumber Data 

            Sumber data  terkait dengan objek penelitian di mana data diperoleh. 

Sumber penelitian sastra adalah buku-buku sastra, dan skripsi yang mengkaji 

sastra. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:  

a. Sumber data primer  

 Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang akan dikaji. 

Penelitian ini merupakan penelitian sastra, maka sumber data primernya 

berupa karya sastra, yaitu sumber data penelitian ini adalah roman Layar 

Terkembang  karya Sutan Takdir Alisjahbana. Roman ini berjumlah 166 

halaman. Diterbitkan oleh Balai Pustaka, cetakan 24 tahun 2003. 

b. Sumber data sekunder  

          Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara 

langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung sumber data 

primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa makalah, buku-

buku, dan artikel yang mempunyai relevansi untuk memperkuat argumentasi 

dan melengkapi hasil penelitian. 

 

3.2 Metode  Pengumpulan Data 

         Metode berasal dari kata methodos, bahasa latin. Sedangkan methodos 

itu sendiri berasal dari kata meta dan hodos, berarti jalan, cara ddan arah. 

Dalam pengertian yang lebih luas, metode dianggap sebagai cara-cara, strategi 
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untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan 

rangkaian sebab akibat berikutnya (Ratna, 2011 : 34). Di dalam penelitian, 

metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan dan metode catat. Adapun 

penjelasan dari metode tersebut sebagai berikut ini. 

 

 3.3.1 Metode Kepustakaan  

         Studi kepustakaan menurut Arikuntoro (2006: 127) adalah pengumpulan 

data berdasarkan literatur berupa buku-buku, majalah sastra yang ada 

kaitannnya dengan permasalahan yang akan diangkat sebagai objek penelitian. 

Sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan, pengumpulan data berupa 

roman, yang berjudul Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana 

yang dijadikan sebagai objek kajian. Hal ini juga digunakan agar penafsiran 

tentang masalah tokoh perempuan dan ketidakadilan tercapai secara 

keseluruhan. 

3.2.2 Metode catat 

           Metode catat merupakan metode lanjutan dari metode kepustakaan. 

Metode ini digunaakan untuk memperoleh data dengan mencatat  data-data 

setelah membaca roman  secara menyeluruh. Metode catat ini dilakukan 

dengan cara mencatat segala bentuk frase, kalimat, atau pun dialog yang ada 

di dalam roman layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana, 

sehubungan dengan permasalahan gender terhadap tokoh perempuan. 
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3.4   Metode Analisis Data 

           Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis data pada 

roman Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana adalah metode 

analisis deskriptif.  Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsik

an struktur pembangun roman yang kemudian disusul dengan analisis. Cara 

yang digunakan dalam menentukan ketidakadilan gender dan peran, status, 

pandangan hidup, dan perjuangan tokoh perempuan di lingkungan keluarga, 

maupun masyarakat dalam roman Layar Terkembang karya Sutan Takdir 

Alisjahbana yaitu dengan mencari persoalan gender di dalam teks, kemudian 

dianalisis menggunakan kritik sastra feminis . Secara lebih rinci, deskripsi 

analisis penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut ini. 

1. Mengidentifikasi struktur  roman yang dibatasi pada tema, masalah, alur, 

latar, penokohan, dan gaya bahasa. 

2. Klasifikasi Tokoh yang diambil sebagai objek penelitian adalah tokoh Tuti, 

Maria, dan Yusuf. 

3. Mendeskripsikan  unsur intrinsik, bentuk ketidakadilan gender, dan  peran 

dan eksistensi tokoh perempuan dan laki-laki sebagai anggota keluarga, 

dan anggota masyarakat. 
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4. Menyimpulkan masalah ketidakadilan gender  dan peran, status, pandangan 

hidup, dan perjuangan tokoh perempuan di lingkungan keluarga dan 

masyarakat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

           Roman Layar Terkembang merupakan salah satu roman karya Sutan 

Takdir Alisjahbana dan ditulis  pada tahun 1920-an serta diterbitkan pada 

tahun 1936 oleh Balai Pustaka. Roman ini menceritakan perjuangan wanita 

Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Roman ini banyak memperkenalkan 

masalah wanita Indonesia dengan benturan-benturan budaya baru menuju 

pemikiran modern. Dalam roman  ini, hak - hak wanita banyak disusung oleh 

budaya modern dengan kesadaran gender banyak diungkapkan melalui 

perjuangan tokoh wanita. Tokoh wanita yang berperan untuk 

memperjuangkan haknya diperankan oleh tokoh Tuti, Tuti yang aktif di dalam 

sebuah organisasi wanita bernama putri  sedar dan menjabat sebagai kepala 

atau pemimpin. Tuti menunjukkan perjuangannya melalui sebuah pidato 

tentang perempuan, bagaimana perempuan di masa silam, dan bagaimana 

perempuan seharusnya berjuang menyetarakan haknya. 

             Roman ini menjadi cerita yang utuh dengan adanya unsur yang 

membangun dari dalam. Agar peneliti dapat menemukan data yang lengkap, 

Analisis strukturalisme merupakan prioritas pertama sebelum diterapkannya 
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analisis lain. Menganalisis struktur roman dapat membantu mempermudah 

analisis feminis, tentunya tidak semua unsur dapat membantu analisis secara 

feminis. Unsur- unsur itu adalah tema, alur, latar, penokohan, dan gaya 

bahasa. 

 

 4.1.1  Deskripsi Unsur Intrinsik Roman Layar Terkembang. 

Di bawah ini deskripsi data mengenai unsur-unsur intrinsik  roman layar 

Terkembang. 

1. Sesungguhnya hanya kalau perempuan dikembalikan derajatnya sebagai 

manusia, barulah keadaan bangsa kita dapat berubah, jadi perubahan 

kedudukan perempuan dalam masyarakat itu bukanlah semata-mata 

kepentingan yang lebih mulia dari kepentingan hatinya.  Tetapi lebih-lebih 

dari segalanya haruslah kaum perempuan sendiri insaf akan dirinya dna 

berjuang untuk mendapat penghargaan dan kedudukan yang lebih layak. 

Kita harus membanting tulang untuk mendapatkan hak kita (Alisjahbana, 

2003 : 40). 

 

2. Perkenalan:  

„‟ Kisah bermula dari sosok kakak beradik yang berperangai 

berbeda, Tuti dan Maria, Tuti seorang kakak yang selalu 

serius dan aktif dalam berbagai  kegiatan wanita. Dia bahkan 

aktif dalam memberikan orasi-orasi tentang persamaan hak 

kaum wanita. Pada saat itu semangat kaum wanita sedang 

bergelora sehingga mereka mulai menuntut persamaan 

dengan kaum pria. Sedangkan Maria adalah adik yang lincah 

dan periang‟‟ 

Konflik: 

„‟ Ditengah – tengah dua perempuan jelita ini, muncullah 

Yusuf. Yusuf seorang mahasiswa kedokteran yang pada masa 

itu lebih dikenal dengan sebutan sekolah tabib tinggi. Sejak 

pertemuannya yang pertama di gedung akuarium pasar ikan, 

antara Maria dan Yusuf timbul kontak batin sehingga mereka 
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menjadi sepasang kekasih. Sementara itu, Tuti yang melihat 

hubungan cinta kasih adiknya sebenarnya berkeinginan pula 

untuk memiliki seorang kekasih. Apalagi setelah ia menerima 

surat cinta dari Supomo, seorang pemuda terpelajar yang baik 

hati dan berbudi luhur. 

           Klimaks: 

„‟ Namun karena pemuda itu bukanlah idamannya, ia menolak 

cintanya. Sejak itu hari-harinya semakin disibukkan dengan 

kegiatan organisasi dan melakukan kegemarannya membaca 

buku sehingga dia sedikit melupakan angan-angannya tentang 

seorang kekasih‟‟ 

   Anti klimaks: 

„‟Setelah melalui tahap-tahap perkenalan dan pertemuan 

dengan keluarga serta kunjungan oleh Yusuf, diadakanlah 

ikatan pertunangan antara Maria dan Yusuf. Tetapi sayang, 

ketika menjelang pernikahan, Maria jatuh sakit. Penyakitnya 

parah, malaria dan TBC , Tidak lama kemudian, Maria 

menghembuskan nafas terahirnya‟‟ 

Penyelesaian: 

„‟ Sebelum ajal datang, Maria berpesan agar Tuti  kakaknya 

bersedia menerima Yusuf. dimulailah pertunangan antara Tuti 

dan Yusuf akhirnya tidak lama kemudian keduanya menikah‟‟. 

 

3. Tuti bukan seorang yang mudah kagum, yang mudah heran melihat 

sesuatu( Alisjahbana, 2003 : 2) 

 

Segala sesuatu diukurnya dengan kecakapannya sendiri, sebab itu ia 

jarang memuji( Alisjahbana, 2003 : 2) 

 

Dengan kemauannya yang tetap dan keras, dapat Tuti mengatur rumah, 

jauh lebih rapi dari ketika mendiang istrinya masih hidup( Alisjahbana, 

2003 : 2) 

 

Yang seorang agak pendiam dan agak tertutup rupanya, tetapi segala 

ucapannya teliti( Alisjahbana, 2003 : 26) 

 

Maka berbunyilah suaranya, halus sebagai badannya tetapi nyaring 

nyata( Alisjahbana, 2003 : 16) 
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Dan ketika kalimat penghabisan, yang dikatakan dengan tekanan yang 

keras dan tegas itu( Alisjahbana, 2003 : 48) 

 

„‟Maria tidak menyahut lagi, sebab matanya sudah tertarik oleh ikan 

kecil-kecil berwarna-warna merah, kuning dan hitam, yang bermain main 

di antara karang yang tersusun dalam kaca. (Alisjahbana, 2003 : 2) 

„‟ Aduh,,,indah benar‟‟ dan seraya melompat-lombat kecil ditarinya 

tangan kakaknya itu. (Alisjahbana, 2003 : 2) 

 

„‟Ti, alangkah lihat, ikan yang kecil itu, alangkah bagus mulutnya 

 (Alisjahbana, 2003 : 2) 

 

„‟Ya engkau tidak tahu perasaan saya, bagaimana iba hati saya,! Seraya 

menelan sedu-sedu dan mengahapus air matanya. (Alisjahbana, 2003 : 

70) 

 „‟Ah engkau hendak mengatur-ngatur orang pula. Saya cinta padanya. 

Biarlah saya mati daripada saya bercerai dengannya (Alisjahbana, 2003 

: 71) 

„‟ Biarlah saya katamu tidak berontak lagi. Saya cinta padanya, ia cinta 

pada saya. Saya percaya kepadanya dan saya hendak menyerahkan 

seluruh nasib saya di tangannya, biarlah bagaimana dibuatnya. 

Demikian kata hati saya, saya tidak meminta dan tidak perlu nasehatmu,! 

(Alisjahbana, 2003 : 72) 

„‟Engkau tidak usah memperdulikan saya! Saya tidak minta nasehatmu! 

(Alisjahbana, 2003 : 72) 

 

4.  “ Dan di dalam gedung Akuarium itu mulailah ramai suara manusia. 

‟Beberapa lamanya Yusuf dan Maria memandang kepada kesibukan 

kendaraan yang banyak itu 

“Tetapi Parta Diharja yang masih kesal hatinya, segera menjawab 

“Maka dipersilahkan pembicara tampil ke muka. Baru habis ucapan 

ketua it., memecahlah di tengah-tengah kesunyian itu tepuk tangan orang 

yang amat riuh 

Tuti terkejut mendengar Maria batuk dan Yusuf seperti kecemasan 

“ Alangkah bahagianya Saya rasanya di akhirat nanti, kalau Sayatahu 

bahwa kakandaku berdua hidup rukun 

Keesokan harinya sebelum setengah tujuh 
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“Biasanya benar Dia duduk berangin-angin menanti hari senja 

“Berbunyi beduk magrib sayup-sayup 

                   “Ini dalam kesunyian malam yang mesra 

Pada malam minggu, Tuti duduk 

“Sekarang pada hari minggu, kedua bersaudara itu pergi melihat lihat 

akuarium di Pasar Ikan‟‟ 

‟Tuti duduk membaca buku di atas kursi kayu yang lebar di bawah 

pohon mangga di hadapan rumah sebelah Cidengweg.‟‟ 

“Sejak dari makan pukul delapan tadi, Tuti mengetik di dalam 

kamarnya” 

Sudah itu pergi berjalan-jalan di tepi pantai‟ 

Orang banyak yang kusut kacau berserak dalam gedung Permufakatan 

selaku tiba-tiba dikuasai oleh sesuatu tenaga gaib 

‟Pada suatu petang ketika Dia sedang membalik-balikkan koran Ayah-

nya di serambi depan, datanglah opas pos membawa setumpukan surat 

dan koran.‟‟ 

‟Sampailah ia dekat danau Ranau. Beberapa kali ia berhenti di tempat 

yang 

indah meninjau ke arah danau Ranau yang luas itu. 

‟‟Tiba di Keroi, Sukarto pergi ke Poliklinik tempat Dia mengobati orang 

sakit. 

„‟ Melihat Tuti di ruang tegah, Yusuf menghentikan biacaranya dan 

memberi tabik kepadanya‟‟ 

„‟ Maria sudah dua hari  tinggal di Rumah Sakit. Penyakit malarianya 

di tambah oleh penyakit batuk darah yang tiba-tiba memecah keluar‟‟ 

 

5. “Maria tiada juga    berkata-kata 

„‟Wiriatmaja menundukkan kepalanya 

„‟Yusuf ialah Putra Demang Minaf‟‟ 

„‟Tuti duduk membaca buku 

„‟Terang terbayang di matanya perjalanan mereka pergi ke Dago tiga 

hari yang lalu sekaliannya masih nampak kepadanya air mancur yang 

gemuruh terjun ke dalam jurang. Jalan yang lindap dilingkupi  dan 

bambu yang berdesir-desir. Yusuf menyatakan cintanya kepadanya 

dan dicobanya mengingatkan perasaan nikmat 
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„‟Tetapi tiba-tiba ia tertangkap akan pikirannya sendiri dan dengan 

jelas dan nyata ia meyelidiki hatinya,‟‟ irikah ia akan adiknya itu? 

Tidak, tidak mungkin katanya dalam hatinya dan dengan tiada 

diketahuinya di dalam kegelapan kamarnya itu, dia menggelengkan 

kepalanya 

 

6. ‟Maka dalam bermenung itu, sayup-sayuplah terasa kepadanya bahwa 

dalam perasaan hormatnya kepada yang seorang ada tersela 

tersembunyi perasaan takut( Alisjahbana, 2003: 71) 

„‟Meskipun surat saya yang dahulu belum lagi engkau balas, tetapi 

hari ini saya tiada dapat menahan hati Saya mencurahkan perasaan 

saya kepadamu‟‟( Alisjahbana, 2003: 156) 

„‟ Nanti zuz saya tolong suruh catatkan sebagai anggotanya( 

Alisjahbana, 2003: 17) 

7. Diapun memandang ke tengah laut tempat ombak menggulung tinggi 

akan memecah, terus jauh ke tengah tempat alun berkejar-kejaran 

menuju ke daratan dan akhirnya sampai ke pertemuan langit dan air, 

tempat keduanya menjadi biru kabur( Alisjahbana, 2003: 55) 

Matahari mencurahkan sinarnya yang girang ke Bumi, sedang pohon 

dan tanaman tertawa melambai ke langit sarat memikul daun, 

kembang dan buah( Alisjahbana, 2003: 6) 

„‟ia berhenti memandang pada ombak yang gelisah( Alisjahbana, 

2003 : 55) 

„‟Habis makan beberapa lama pula mereka berdua berguling-guling 

di bawah pohon. Melepasakan lelah dinyanyikan oleh angin rimba 

yang lemah lembut ( Alisjahbana, 2003 : 60) 

 

8. „‟Tetapi baru saja Tuti bergerak meninggalkan mimbar menuju ke 

tempat duduknya. Meletusnya  sebagai petir yang telah lama 

terkurung mega yang hitam berat,  bunyi tepuk beribu macam manusia 

yang hadir sehingga gedung yang besar itu selaku gegar rupanya 
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           Roman ini banyak menggambarkan perjuangan dan eksistensi tokoh 

perempuan pada masanya. Hal tersebut ditunjukkan melalui peran dan status 

tokoh perempuan dalam keluarga dan masyarakat melalui kutipan-kutipan. 

Berikut ini, kutipan-kutipan yang menunjukkan peran, status, latar belakang, 

dan perjuangan tokoh perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. 

 

4.1.2 Deskripsi Peran, posisi, pandangan hidup dan perjuangan  Perjuangan 

Tokoh  Perempuan Di Lingkungan Keluarga 

Di bawah ini merupakan deskripsi data yang menunjukkan Peran, posisi, 

pandangan hidup dan perjuangan  Perjuangan Tokoh  Perempuan Di 

Lingkungan Keluarga. 

1.  Tuti yang tertua diantara dua bersaudara itu,telah dua puluh lima 

tahun usianya, sedangkan adiknya Maria baru dua puluh tahun 

(Alisjahbana, 2003 : 1) 

 

2. Tuti berusaha sedapat-dapatnya menggantikan kedudukan dan 

pekerjaan ibunya (Alisjahbana, 2003 : 3) 

 

3. Apalagi sejak berpulang istrinya dua tahun yang lalu, dalam dua 

tahun akhir ini sejak Tuti mengurus rumah dan dirinya( Alisjahbana, 

2003 : 3) 

 

4. Segala isi rumahnya beres sejak diselenggarakan oleh Tuti, jauh 

lebih beres dan rapi dari ketika mendiang istrinya masih hidup ( 

Alisjahbana, 2003 : 12) 

 

5. Dengan kemaunnya yang tetap keras, dapat Tuti mengatur rumah, 

jauh lebih rapi dari ketika bundanya masih hidup dahulu. Tiap-tiap 

perabotan mempuunyai tempat yang tentu menurut susunan yang 

nyata( Alisjahbana, 2003 : 21) 
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6. „‟Bukan begitu bapak.‟‟ Bukan mereka sengaja selalu hendak 

bertentangan dengan orang tua, yang bertentangan itu hanyalah 

pendapat tentang bahagia, tentang arti hidup kita sebagai manusia. 

Baginya yang dinamakan bahagia itu ialah dapat menurutkan 

desakan hatinya, dapat mengembangkan tenaga dan kecakapannya 

sepenuh-penuhnya, dan menyerahkannya kepada yang terasa 

kepadanya yang terbesar dan termulia dalam hidup ini 

 

7. ‟‟Masak saya tidak tahu perasaanmu, sebab  saya tahu 

perasaanmulah saya hendak memberi nasihat kepadamu. Engkau 

Maria, terlampau menuruti perasaamu. Hal itu boleh berbahaya 

bagimu. Cintamu seperti sekarang yang tiada engkau hambat-

hambat  itu akan mengaramkan engkau sendiri( Alisjahbana, 2003 : 

70) 

 

8. „‟Berkatalah ia‟‟ oleh cinta yang berlebihan yang tiada tahu 

watasnya lagi seperti engkau inilah maka perempuan menjadi 

permainan laki-laki. Laki-laki melihat bahwa perempuan sangat 

bergantung kepadanya. Kesempatan itu dipakainya untuk 

keuntungannya, perempuan diperhambanya‟‟( Alisjahbana, 2003 

:71) 

 

9. „‟Saya hendak menunjukkan kepadamu bahwa cintamu yang tiada 

ditahan-tahan seperti sekarang ini, berarti merendahkan dirimu 

kepada laki-laki. Terlampau engkau nyatakan bahwa hidupmu amat 

bergantung kepadanya, bahwa engkau tidak dapat hidup lagi, kalau 

tiada dengan dia. Sifat perempuan yang demikian itulah yang 

menyebabkan maka kedudukan perempuan sangat nista dalam 

perkawinannya‟‟( Alisjahbana, 2003 :71) 

 

4.1.3 Deskripsi Peran, Status, Pandangan Hidup dan Perjuangan  

Perjuangan Tokoh  Perempuan di Lingkungan Masyarakat 

Di bawah ini merupakan deskripsi data yang menunjukkan Peran, posisi, 

pandangan hidup dan perjuangan  perjuangan tokoh  perempuan di 

lingkungan masyarakat. 
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1. „‟Tuti tidak banyak katanya, seolah-olah ada sesuatu yang sulit 

yang sedang dipikirkannya. Sesungguhnya dalam beberapa hari 

yang akhir ini ia asyik memikirkan bermacam-macam soal, 

keopalanya dipenuhi oleh kongres putri sedar yang dua minggu 

lagi akan diadakan di Jakarta. Sebagai seorang pemimpin 

perkumpulan itu yang terkemuka, lain daripada pengurus 

kongres itu kepadanya terserah pula mengadakan sebuah 

pidato. Telah berhari-hari ia tiada pernah diam  kalau tiada 

berjalan untuk mengunjungi orang-orang lain yang kan 

mengurusi kongres itu. ia asyik membaca dan menulis di rumah 

untuk menyiapkan pidatonya. Beberapa buah buku telah 

dibacanya dan sebagian besar dari pidatonya telah selesai. Ia 

yakin benar-benar bahwa keadaan perempuan bangasanya amat 

buruk. Dalam segala hal mahluk yang tiada mempunyai 

kehendak dan keyakinan, manusia yang terikat oleh beratus-

ratus ikatan, manusia yang hanya harus menurut kehendak kaum 

laki-laki(Alisjahbana, 2003 : 8 ) 

 

2. „‟Tentu ramai kongres sekali ini, putri sedar telah mempunyai 

cabang di mana-mana.‟‟ Ujar Yusuf pula.‟‟ Zuz masuk putri 

sedar juga kan? „‟ Ah tidak, jawab Maria.‟‟ Lain daripada 

perkumpulan sekolah kami, saya tidak masuk suatu perkumpulan 

juapun. Tetapi saudara saya yang kemari itu sudah lama 

menjadi anggota putri sedar.  Dia menjabat sebagai ketua 

cabang jakarta sekarang ini. Hari minggu nannti ia akan 

berbicara kabarnya tentang sikap perempuan  baru 

 

3. „‟ Saudara-saudaraku kaum perempuan rapat yang terhormat!  

Berbicara tentang perempuan baru sebagian besar ialah 

bebricara tentang cita-cita bagaimanakah harusnya kedudukan 

perempuan dalam masyarakat yang akan datang. Janganlah 

sekali-kali disangka bahwa berunding tentang cita-cita yang 

demikian semata-mata berarti berunding tentang angan-angan 

dan pelamunan yang tiada mempunyai guna yang praktis sedikit 

jua pun.‟„‟Sesungguhnya hanya kalau perempuan dikembalikan 

derajatnya sebagai manusia, barulah keadaan bangsa kita dapat 

berubah, jadi, perubahan kedudukan bangsa kita dapat berubah. 

Jadi, perubahan kedudukan perempuan dalam masyarakat itu 

bukanlah semata-mata kepentingan perempuan. Kaum laki-laki 

yang insaf akan kepentingan yang lebih mulia dari kepentingan 
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hatinya yang sendiri tentu akan harus mengakui itu.( 

Alisjahbana, 2003 : 34-40) 

 

4. Saudara-saudara,  dalam tiap-tiap usaha hanyalah kita mungkin 

mendapat hasil yang baik, apabila terang kepada kita,  apa yang 

hendak kita kerjakan, apa yang hendak kita kejar,  dan kita 

capai atau dengan perkataan yang lain,  dalam segala hal 

hendaklah kita mempunyai gambaran  yang senyata-nyatanya 

tentang apa yang kita cita-citakan, demikianlah menetapkan 

bagaimana harus sikap perempuan baru dalam masyarakat yang 

akan datang, berarti menetapkan pedoman yang harus dituruti 

waktu mendidik kanak-kanak perempuan waktu sekarang. Untuk 

jelas-jelasnya, melukiskan sikapnya dan bagaimana 

kedudukannya dalam segala cabang masyarakat haruslah kita 

lebih dahulu menggambarkan seterang-terangnya sikap dan 

kedudukan perempuan bangsa kita di masa yang silam 

(Alisjahbana, 2003 : 34) 

 

5. „‟Perempuan bangsa kita di masa silam, lebih hitam, lebih kelam 

dari malam yang gelap. Perempuan bukan manusia seperti laki-

laki yang mempunyai pikiran dan pemandangan sendiri, yang 

mempunyai hidup sendiri, perempuan hanya hamba sahaya, 

perempuan hanya budak yang harus bekerja dan melahirkan 

anak bagi laki-laki, dengan tiada mempunyai hak. Setinggi-

tingginya dia menjadi perhiasan, menjadi permainan yang 

dimulia-muliakan selagi disukai, tetapi dibuang dan ditukar 

apabila telah kabur cahayanya, telah hilang serinya 

(Alisjahbana, 2003: 35) 

 

6. „‟Bukan  keturunan, bukan kekayaan dan kecantikan yang menjadi 

tiang perkawinan, hanyalah semata-mata sifat penurut, 

menyesuaikan  diri akan kemauan suami, kepandaian menjaga 

dan merahsiakan segala yang  tidak usah diketahui orang lain, 

hanya itulah yang harus engkau pelajari. Sifat penurut berarti 

teliti menurut perintah suami. Kerjakanlah segala pekerjaan 

dengan tiada berkata suatu apa, dengan tiada menceritkan 

kepada orang lain dan dengan hati yang riang, kerjakan segala 

sesuatu secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya, teliti menjaga 

berarti bahwa engkau harus tahu segala harta dan milik 

suamimu , berapa harganya, berapa jumlahnya, dan mana 
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asalnya barang-barang itu. Jagalah sekaliannya itu dengan teliti 

dan hati-hati‟‟.(Alisjahbana, 2003 : 36) 

 

7. „‟Sedikit lagi tiba libur‟‟ kata Yusuf tiba-tiba tidak tentu asal 

mulanya, hanya sekedar hendak membuka percakapan pula. 

Mendengar itu,memandanglah Maria kepadanya sebab 

sangkanya da alasan yang akan datang. Tetapi sejurus 

dinantinya tidak ada sambungannya, maka katanya, „‟Ya kami 

sekarang sedang asyik bersedia untuk ujian lima belas hari 

lagi.‟‟Maka terbukalah pangkal pembicaraan yang baru. „‟ jadi 

zuz sekarang ini menghadapi ujian penghabisan?„‟Ya,‟‟ Maria 

mengangguk. Sekarang tentu belum dapat saya mengatakannya. 

Pertama sekali saya harus maju dahulu. Dan sudah itu barulah 

saya akan mengambil keputusan. Tetapi rasanya saya akan 

meneruskan pelajaran saya menjadi guru.‟‟„‟Menjadi guru?baik 

benar  pekerjaan itu mendidik anak bangsa kita. Bangsa kita 

kekurangan guru dan teristimewa guru yang dapat insaf merasa 

menanggung jawab atas anak yang terserah kepadanya. Saya 

mengucapkan selamat kepada zuz mmeilih pekerjaan dan 

sebenarnya berbahagialah orang yang dapat serta membantu 

mempersembahkan air kepada orang berjutua-juta kehausan itu. 

(Alisjahbana, 2003 : 17) 

 

8. „‟Setelah Rukamah turun, duduklah Tuti di atas kursi berhadapan 

dengan anak muda itu. Hatinya masih kesal memikirkan Maria,  

dan sebagai melepaskan kesalnya itu, berkatalah ia membuka 

bicara dengan Yusuf,‟‟ Saya benci benar kepada perempuan 

yang bangun tinggi hari,‟‟ Ah, dalam libur apa salahnya!‟‟ kata 

Yusuf.‟‟ Apa salahnya? Salah benar tidak, tetapi siapa saja akan 

mengatakan bahwa bangun dan menyelesaikan diri pagi-pagi 

lebih baik.‟‟ (Alisjahbana, 2003 : 55)‟‟ Saya juga sebenarnya 

tidak menyalahkan orang yang sekali-kali bagun tinggi hari. 

Tetapi yang sebenarnya menggusarkan saya melihat orang 

bangun tinggi hari itu, ialah hal itu menunjukkan hal yang tidak 

baik . bangsa kita bersahaja di desa-desa, yang tidak pernah 

masuk sekolah boleh dikatakan  tidak pernah bangun tinggi hari, 

apalagi perawan-perawannya. Bangun tinggi hari itu 

kelihatannya kepada saya sebagai suatu penyakit kaum yang 

sudah sekolah‟‟. 
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9. „‟ Ditengah-tengah mengawang dalam pelamunan tentang 

kecakapan dan kelebihannya dari perempuan-perempuan lain 

itu, pedih rasanya tiba-tiba menyambuk ingatannya akan 

perselisihannya dengan   Maria. Ia tidak mengerti akan 

perangai adiknya. Heran ia, bahwa sampai demikian perempuan 

dapat terlambat akan laki-laki. Maria bukan Maria lagi , dia 

telah menjadi bayang-bayang Yusuf. „‟Tidak, ia tidak akan 

menghambakan dirinya kepada laki-laki serupa itu, Percintaan 

harus berdasar atas dasar nyata. Sama- sama  menghargai. 

Perempuan tidak harus mengikat hati laki-laki  oleh karena 

penyerahannya yang tiada bertimbang dan bertangguh lagi. 

Perempuan tiada boleh memudahkan dirinya. Dia harus tahu 

dimana watas haknya terlanggar dan sampai mana dia harus 

minta dihormati dari pihak yang lain. Kalau tidak demikian, 

perempuan senantiasa akan menjadi permainan laki-laki. 

Daripada menjadi serupa itu, baiknya ia tiada bersuami seumur 

hidupnya, belum lagi ia menjadi istri  Hambali dahulu, ia sudah 

hendak mengatur hidupnya (Alisjahbana, 2003 : 75-76). 

 

10.  „‟Sekali-sekali ada juga kecewa hatinya menginsafkan betapa 

lambatnya berubah pekerti kaum perempuan yang dipimpinnya 

dan betapa kuatnya berurat-berakar berbagai adat dan 

kebiasaan yang turun temurun. Sampai sekarang masih dapat 

dihitung beberapa jumlahnya perempuan yang sesungguhnya 

bebas berdiri sendiri memakai pikiran dan timbangannya 

sendiri, yang berani menanggung jawab akan segala 

perbuatannya. Tetapi sebagai orang yang gembira  berjuang, 

perasaan kecewa itu di  dalam kalbunya menjelma menjadi 

pendorong baginya untuk lebih kuat berusaha dan 

bekerja.(Alisjahbana, 2003 : 137- 138) 

 

11. „‟Yusuf ialah putra Demang Munaf Martapura di Sumatra 

Selatan. Telah hampir lima tahun dia belajar pada sekolah tabib 

tingggi. Pada bulan mei nanti dia akan menempuh ujian 

doktoral yang pertama dan kedua. Tempat tinggalnya sejak 

sekolah Mulo, A.M.S., sampai ke sekolah tinggi ini ialah di 
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rumah seorang kerabat jawa yang diam di Sawah Besar 

(Alisjahbana, 2003 : 12) 

 

12. .‟‟Mengapa zuz tidak masuk salah satu perkumpulan perempuan  

bangsa kita? Keputrian pemuda baru, misalnya baik benar bagi 

gadis-gadis yang masih sekolah.„‟ Dahulu ada orang mengajak 

saya menjadi anggotanya, tetapi entah apa sebabnya sampai 

sekarang maksud itu tiada sampai „‟Ujar Maria. Kalau begitu 

sekarang  zuz harus lekas-lekas masuk. Sekarang bukan 

waktunya lagi kita pemuda-pemuda berdiam diri. Seluruh 

masyarakat kita sedang bergerak. Masak kita yang muda-muda 

yang terpelajar akan menjadi penonton saja. (Alisjahbana, 2003 

: 15). 

4.1.4 Ketidakadilan Gender dalam Streotip 

 

1. ‟Sejak kembali mengantarkan Tuti dan Maria, pikirannya 

senantiasa berbalik-balik saja kepada mereka berdua. Perkenalan 

yang sebentar itu meninggalkan jejak yang dalam di kalbunya. 

Yang seorang agak pendiam dan tertutup rupanya, tetapi segal 

ucapannya teliti. Yang seorang lagi suka berbicara, lekas tertawa 

gelisah, penggerak. Alangkah besar beda pekerti mereka berdua 

beradik itu. Tetapi tidak yang terutama sekali menarik hatinya 

ialah Maria. Mukanya lebih berseri-seri, matanya menyinarkan 

kegirangan hidup dan bibirnya senantiasa tersenyum menyingkapi 

giginya yang putih‟‟.( Alisjahbana, 2003: 13) 

 

2. „‟Maria kelihatan lebih cantik dari kemarin, gaunnya yang putih 

bersih amat rapat memalut badannya sampai melampaui lututnya 

sedikit. Kakinya yang agak panjang  dan langkai ditutupi  kaos 

sutra yang kuning kemerah-merahan warna sawo, sehingga dari 

jauh rupanya ia seolah-olah tiada berkaus. Rambutnya yang lebat 

itu terjalin  menjadi dua anyaman yang mengeritingi beberapa 

helai anak rambut. (Alisjahbana, 2003 : 13) 

 

3. Malahan setelah Maria meletakkan tangannya kembali ke atas 

setang sepeda dan memandang ke tempat lain, ke muka, mata 

bujang remaja itu masih seolah-olah takjub terpaut pada lengan  

yang indah halus itu. Dan tiada dengan diketahuinya berkata 

hatinya,‟‟Sesungguhnya cantik‟‟(Alisjahbana, 2003 : 14). 
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4. Diapun mendekatlah dan tangannya yang halus memegang 

kembang setahun itu memasukkan tangkai kembang yang permai 

itu di kuku belalang kelepak baju Yusuf. ( Alisjahbana, 2003 : 65) 

 

5. Sementara Yusuf dengan pesat mengamati gadis yang dekat di 

hadapnnya itu, rambutnya yang hitam lebat teranyam mukanya 

yang merah bercahaya tersenyum di tahan, badannya sebentar 

terasa tangannya yang halus itu gemetar pada dada bajunya ( 

Alisjahbana, 2003 : 65) 

 

6. Ah, engkau hendak mengatur-atur orang lain pula, saya cinta 

kepadanya. Biarlahsaya mati daripada saya bercerai dari dia. Apa 

sekalipun hendak saya kerjakan baginya. Saya tidak takut saya 

dijadikan sahaya. Saya tahu ia cinta juga kepada saya. Saya 

percaya kepadanya dan saya tidak pernah merasa hinamenyatakan 

cinta saya itu.(Alisjahbana, 2003 : 70) 

 

7. Biarlah saya katamu tidak berontak lagi. Saya cinta kepadanya, ia 

cinta pada saya. Saya percaya kepadanya dan saya hendak 

menyerahkan seluruh nasib saya di tangannya, biarlah bagaimana 

dibuatnya.( Alisjahbana, 2003: 71) 

 

8. Kembalilah Maria ke dalam kamar , mukanya pucat merengut. 

Dengan suara yang gemetar oleh amarah yang ditahan-tahan ( 

Alisjahbana, 2003: 69) 

 

9. Lebih banyak tak dapat dikatakannya, dibantingnya badannya di 

tempat tidur seraya menangis tersedu-sedu ( Alisjahbana, 2003: 

70) 

 

10. „‟Engkau selalu menganggu saya. Engkau tahu bagaimana 

perasaan saya,‟‟ujarnya maria tersedu-sedu ( Alisjahbana, 2003: 

70) 

 

11. Maria dengan mudahnya menangis oleh sesuatu yang tiada berarti 

suatu apapun jua 
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4.2 Analisis Data 

           Analisis roman Layar Terkembang ini, dilakukan berdasarkan 

perspektif kritik sastra feminis. Penelitian terhadap roman Layar Terkembang 

melalui tahap pembacaan dan pemahaman yang berulang-ulang. Data diambil 

dari teks roman yang disajikan dan dideskripsikan dengan menerapkan teori 

yang digunakan. Penyajian tersebut didasarkan pada tujuan permasalahan 

penelitian ini yaitu mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut: (1) 

Mendeskripsikan unsur yang membangun roman seperti tema, alur, 

penokohan, latar, dan gaya bahasa. (2) Mendeskripsikan  peran, status, 

pandangan, dan perjuangan tokoh perempuan di lingkungan keluarga maupun  

masyarakat dalam roman Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana. 

 

4.2.1 Unsur – Unsur Struktural Karya Sastra 

           Struktur berasal dari kata structura (bahasa latin) yang berarti bentuk 

atau bangunan. Karya sastra diuraikan unsur-unsur pembentuknya. Dengan 

demikian, makna keseluruhan karya sastra akan dapat dipahami. Analisis 

strukturalisme merupakan prioritas pertama sebelum diterapkannya analisis 

lain. Menganalisis struktur roman dapat membantu mempermudah analisis 

feminis, tentunya tidak semua unsur dapat membantu analisis secara feminis. 

Unsur- unsur itu adalah tema, masalah, alur, latar, penokohan, dan gaya 

bahasa. Masing-masing unsur tersebut dihubungkan dan dicari korelasinya 
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antara yang satu dengan yang lain sehingga analisisnya tidak terpecah-pecah, 

Hawkes (dalam Sugihastuti, 72 : 2002). 

  Adapun unsur – unsur struktural dalam roman Layar Terkembang  

dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

‟‟ Sesungguhnya hanya kalau perempuan dikembalikan 

derajatnya sebagai manusia, barulah keadaan bangsa kita dapat 

berubah, jadi perubahan kedudukan perempuan dalam masyarakat itu 

bukanlah semata-mata kepentingan yang lebih mulia dari kepentingan 

hatinya.  Tetapi lebih-lebih dari segalanya haruslah kaum perempuan 

sendiri insaf akan dirinya dna berjuang untuk mendapat penghargaan 

dan kedudukan yang lebih layak. Kita harus membanting tulang untuk 

mendapatkan hak kita (Alisjahbana, 2003 : 40). 

 

  Tema dalam roman layar terkembang ialah perjuangan perempuan 

indonesia mencapai cita-citanya. Melalui kutipan di atas Sutan Takdir 

Alisjahbana menggambarkan sosok tuti dalam pidato yang disampaikan 

mengenai tindakan perempuan untuk meraih haknya. 

Perkenalan:  

„‟ Kisah bermula dari sosok kakak beradik yang berperangai berbeda, Tuti 

dan Maria, Tuti seorang kakak yang selalu serius dan aktif dalam berbagai  

kegiatan wanita. Dia bahkan aktif dalam memberikan orasi-orasi tentang 

persamaan hak kaum wanita. Pada saat itu semangat kaum wanita sedang 

bergelora sehingga mereka mulai menuntut persamaan dengan kaum pria. 

Sedangkan Maria adalah adik yang lincah dan periang‟‟ 

Konflik: 

„’ Ditengah – tengah dua perempuan jelita ini, muncullah Yusuf. Yusuf 

seorang mahasiswa kedokteran yang pada masa itu lebih dikenal dengan 

sebutan sekolah tabib tinggi. Sejak pertemuannya yang pertama di gedung 

akuarium pasar ikan, antara Maria dan Yusuf timbul kontak batin sehingga 

mereka menjadi sepasang kekasih. Sementara itu, Tuti yang melihat 
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hubungan cinta kasih adiknya sebenarnya berkeinginan pula untuk memiliki 

seorang kekasih. Apalagi setelah ia menerima surat cinta dari Supomo, 

seorang pemuda terpelajar yang baik hati dan berbudi luhur. 

Klimaks: 

„‟ Namun karena pemuda itu bukanlah idamannya, ia menolak cintanya. 

Sejak itu hari-harinya semakin disibukkan dengan kegiatan organisasi dan 

melakukan kegemarannya membaca buku sehingga dia sedikit melupakan 

angan-angannya tentang seorang kekasih‟‟ 

Anti klimaks 

„‟Setelah melalui tahap-tahap perkenalan dan pertemuan dengan keluarga 

serta kunjungan oleh Yusuf, diadakanlah ikatan pertunangan antara Maria 

dan Yusuf. Tetapi sayang, ketika menjelang pernikahan, Maria jatuh sakit. 

Penyakitnya parah, malaria dan TBC , Tidak lama kemudian, Maria 

menghembuskan nafas terahirnya’’ 

Penyelesaian: 

„‟ Sebelum ajal datang, Maria berpesan agar Tuti  kakaknya bersedia 

menerima Yusuf. dimulailah pertunangan antara Tuti dan Yusuf akhirnya 

tidak lama kemudian keduanya menikah’’. 

 

Alur cerita dari konflik sampai penyelesaian di atas, roman ini menggunakan 

alur maju, karena diceritakan cerita di mulai dari awal pertemuan Maria dan 

Tuti dengan Yusuf sampai  Maria meninggal dan akhirnya Tuti menikah 

dengan Yusuf.. 

Tuti bukan seorang yang mudah kagum, yang mudah heran melihat 

sesuatu( Alisjahbana, 2003 : 2) 

 

Segala sesuatu diukurnya dengan kecakapannya sendiri, sebab itu ia 

jarang memuji( Alisjahbana, 2003 : 2) 

Dengan kemauannya yang tetap dan keras, dapat Tuti mengatur 

rumah, jauh lebih rapi dari ketika mendiang istrinya masih hidup( 

Alisjahbana, 2003 : 2) 
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Yang seorang agak pendiam dan agak tertutup rupanya, tetapi segala 

ucapannya teliti( Alisjahbana, 2003 : 26) 

Maka berbunyilah suaranya, halus sebagai badannya tetapi nyaring 

nyata( Alisjahbana, 2003 : 16) 

Dan ketika kalimat penghabisan, yang dikatakan dengan tekanan yang 

keras dan tegas itu( Alisjahbana, 2003 : 48) 

 

Pada penggalan kutipan di atas, menunjukkan bahwa watak tokoh Tuti 

mencerminkan watak  yang Tidak mudah kagum, Jarang memuji, Rajin, 

Pendiam, Halus, dan Tegas berbeda dengan adiknya Maria. 

 „‟Maria tidak menyahut lagi, sebab matanya sudah tertarik oleh ikan 

kecil-kecil berwarna-warna merah, kuning dan hitam, yang bermain 

main di antara karang yang tersusun dalam kaca. 

„‟ Aduh,,,indah benar’’ dan seraya melompat-lombat kecil ditarinya 

tangan kakaknya itu. 

„‟Ti, alangkah lihat, ikan yang kecil itu, alangkah bagus mulutnya 

                      ( Alisjahbana, 2003 : 2) 

 

„‟Ya engkau tidak tahu perasaan saya, bagaimana iba hati saya,! 

Seraya menelan sedu-sedu dan mengahapus air matanya. 

 ‘‟Ah engkau hendak mengatur-ngatur orang pula. Saya cinta padanya. 

Biarlah saya mati daripada saya bercerai dengannya. 

‘’ Biarlah saya katamu tidak berontak lagi. Saya cinta padanya, ia cinta 

pada saya. Saya percaya kepadanya dan saya hendak menyerahkan 

seluruh nasib saya di tangannya, biarlah bagaimana dibuatnya. 

Demikian kata hati saya, saya tidak meminta dan tidak perlu 

nasehatmu,! 

‘’ Engkau tidak usah memperdulikan saya! Saya tidak minta 

nasehatmu!  
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Pada kutipan di atas, menunjukkan watak Maria yaitu seseorang yang mudah 

kagum, mudah memuji, namun keras kepala dan tidak suka diatur. Sebelum 

selesai benar ia berpikir, ucapannya telah keluar menyatakan perasaanya yang 

bergelora, baik girang maupun waktu kedukaan. 

“  Dan di dalam gedung Akuarium itu mulailah ramai suara manusia. 

‟Beberapa lamanya Yusuf dan Maria memandang kepada kesibukan 

kendaraan yang banyak itu 

“Tetapi Parta Diharja yang masih kesal hatinya, segera menjawab 

“Maka dipersilahkan pembicara tampil ke muka. Baru habis ucapan 

ketua it., memecahlah di tengah-tengah kesunyian itu tepuk tangan 

orang yang amat riuh 

Tuti terkejut mendengar Maria batuk dan Yusuf seperti kecemasan 

“ Alangkah bahagianya Saya rasanya di akhirat nanti, kalau Saya tahu 

bahwa kakandaku berdua hidup rukun 

Keesokan harinya sebelum setengah tujuh 

“Biasanya benar Dia duduk berangin-angin menanti hari senja 

“Berbunyi beduk magrib sayup-sayup 

         “Ini dalam kesunyian malam yang mesra 

Pada malam minggu, Tuti duduk 

“Sekarang pada hari minggu, kedua bersaudara itu pergi melihat lihat 

akuarium di Pasar Ikan’’ 

‟Tuti duduk membaca buku di atas kursi kayu yang lebar di bawah 

pohon mangga di hadapan rumah sebelah Cidengweg.‟‟ 

“Sejak dari makan pukul delapan tadi, Tuti mengetik di dalam 

kamarnya” 



 

 

69 

 

Sudah itu pergi berjalan-jalan di tepi pantai’ 

Orang banyak yang kusut kacau berserak dalam gedung Permufakatan 

selaku tiba-tiba dikuasai oleh sesuatu tenaga gaib 

‟Pada suatu petang ketika Dia sedang membalik-balikkan koran Ayah-

nya di serambi depan, datanglah opas pos membawa setumpukan surat 

dan koran.‟‟ 

‟Sampailah ia dekat danau Ranau. Beberapa kali ia berhenti di tempat 

yang 

indah meninjau ke arah danau Ranau yang luas itu. 

‟‟Tiba di Keroi, Sukarto pergi ke Poliklinik tempat Dia mengobati 

orang sakit. 

„‟ Melihat Tuti di ruang tegah, Yusuf menghentikan biacaranya dan 

memberi tabik kepadanya‟‟ 

„‟ Maria sudah dua hari  tinggal di Rumah Sakit. Penyakit malarianya 

di tambah oleh penyakit batuk darah yang tiba-tiba memecah keluar‟‟ 

 

          Pada kutipan di atas, latar yang terdapat dalam roman layar 

terkembang yaitu latar suasana, latar waktu dan latar tempat. Seperti yang 

sudah digambarkan pada setiap kutipan di atas latar suasana mencangkup 

ramai, tegang, kalut, hikmat, dan haru. Dan latar waktu mencangkup pagi hari, 

siang hari, dan malam hari. Sedangkan latar tempat di danau Ranau, pasar 

ikan, di bawah pohon mangga, kamar, tepi pantai, gedung pemufakatan, dekat 

pohon asam yang rindang, depan rumah, poliklinik ruang tengah, rumah sakit.  

“Maria tiada juga    berkata-kata 

‘’Wiriatmaja menundukkan kepalanya 
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‘’Yusuf ialah Putra Demang Minaf‟‟ 

‘’Tuti duduk membaca buku 

„‟Terang terbayang di matanya perjalanan mereka pergi ke Dago tiga 

hari yang lalu sekaliannya masih nampak kepadanya air mancur yang 

gemuruh terjun ke dalam jurang. Jalan yang lindap dilingkupi  dan 

bambu yang berdesir-desir. Yusuf menyatakan cintanya kepadanya dan 

dicobanya mengingatkan perasaan nikmat 

„‟Tetapi tiba-tiba ia tertangkap akan pikirannya sendiri dan dengan jelas 

dan nyata ia meyelidiki hatinya,‟‟ irikah ia akan adiknya itu? Tidak, tidak 

mungkin katanya dalam hatinya dan dengan tiada diketahuinya di dalam 

kegelapan kamarnya itu, dia menggelengkan kepalanya 

 

Sudut pandang pada novel layar terkembang ialah orang ketiga serba tahu. 

Ditandai dengan menggunakan nama dalam menyebutkan tokoh-tokohnya, dan 

penulis bebas menggungkapkan apa yang ada dipikiran serta perasaan para 

tokoh. 

‟Maka dalam bermenung itu, sayup-sayuplah terasa kepadanya bahwa 

dalam perasaan hormatnya kepada yang seorang ada tersela tersembunyi 

perasaan takut (Alisjahbana, 2003: 71. 

„‟Meskipun surat saya yang dahulu belum lagi engkau balas, tetapi hari 

ini saya tiada dapat menahan hati Saya mencurahkan perasaan saya 

kepadamu‟‟( Alisjahbana, 2003: 156. 

„‟Nanti zuz saya tolong suruh catatkan sebagai anggotanya( Alisjahbana, 

2003: 17) 

 

Kutipan di atas, mengarah pada bahasa yang digunakan pengarang 

dalam roman layar terkembang  yaiitu bahasa melayu. Ungkapan-ungkpan 
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yang menunjukan bahasa melayu seperti  surat saya yang dahulu engkau 

balas, dan sayup-sayuplah terasa kepadanya. 

Diapun memandang ke tengah laut tempat ombak menggulung tinggi 

akan memecah, terus jauh ke tengah tempat alun berkejar-kejaran 

menuju ke daratan dan akhirnya sampai ke pertemuan langit dan air, 

tempat keduanya menjadi biru kabur( Alisjahbana, 2003: 55) 

Matahari mencurahkan sinarnya yang girang ke Bumi, sedang pohon 

dan tanaman tertawa melambai ke langit sarat memikul daun, kembang 

dan buah( Alisjahbana, 2003: 6) 

‘‟ia berhenti memandang pada ombak yang gelisah(Alisjahbana, 2003 : 

55) 

‘’Habis makan beberapa lama pula mereka berdua berguling-guling di 

bawah pohon. Melepasakan lelah dinyanyikan oleh angin rimba yang 

lemah lembut ( Alisjahbana, 2003 : 60) 

Maka gemuruhlah bunyi tepuk tangan orang, menyatakan puasnya 

akan yang dilihatnya itu. ( Alisjahbana, 2003 : 98) 

„‟Meninggalkan bunyi harmoniuim merayu-rayu, sebentar hasrat 

mengimbau, sebentar sedu mengeluh( Alisjahbana, 2003 : 79) 

 Pada kutipan di atas, kata yang di cetak tebal merupakan kata yang 

memperjelas bahwa di dalam kalimat tersebut mengandung gaya bahasa 

personifikasi yaitu melukiskan benda-benda mati seperti mahluk hidup. 

 „‟Tetapi baru saja Tuti bergerak meninggalkan mimbar menuju ke 

tempat duduknya. Meletusnya  sebagai petir yang telah lama 

terkurung mega yang hitam berat,  bunyi tepuk beribu macam 

manusia yang hadir sehingga gedung yang besar itu selaku gegar 

rupanya 

„‟di dalam kesunyian malam yang mesra itu Tuti tiada setahunya 

terhanyut dan tergulung dalam arus lagu yang datang mengalun 

melamuni jiwanya. ( Alisjahbana, 2003 : 79) 
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Kalimat yang berbunyi „‟meletusnya sebagai petir yang telah lama 

terkurung mega yang hitam, bunyi tepuk beribu macam manusia yang hadir, 

tiada setahunya terhanyut dan tergulung dalam arus lagu merupakan bentuk 

majas hiperbola yaitu Pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan yang 

ada. 

4.2.2 Peran Tokoh Perempuan  

          Peran dimaksudkan sebagai pola perilaku yang ditentukan bagi 

seorang yang mengisi kedudukan tertentu. Keberadaan peran manusia 

berjenis kelamin pria dan perempuan tidak bisa dilepaskan dari atribut-

atribut sosial yang melekat secara kultural pada diri mereka. Peran 

perempuan adalah sebagai seorang ibu yang akan melahirkan dan merawat 

anak-anaknya, tetapi dalam perkembangannya, peran ibu tersebut dapat 

bergeser. Sudah menjadi kodratnya bahwa seorang perempuan untuk 

melahirkan anak-anaknya. Perempuan adalah pendidik utama dan pertama 

serta pengendali kesehatan keluarga maka harus diupayakan agar 

ditingkatkan kualitasnya, diberikan dorongan agar perempuan lebih berdaya, 

lebih mandiri, lebih memiliki pertahanan fisik maupun psikis. Keberhasilan 

pemberdayaan perempuan bukanlah dengan satu-satunya indikator ia harus 

bekerja di luar rumah tetapi ia harus menjadi perempuan yang mandiri, bisa 

mendampingi suami, mampu mendidik anak dengan wawasannya yang luas 
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dan penuh nilai-nilai pendidikan. Kalau ia berkarier ia mampu menjalankan 

peran keduanya dengan seimbang. Akan sangat ideal jika perempuan bisa 

meraih prestasi karier karena kemampuan intelektualnya.  

          Sebagai mahluk sosial, perempuan pun tidak bisa lepas dari 

lingkungan sosial masyarakat sekitarnya. Perempuan mempunyai 

kesempatan untuk melakukan kegiatan di luar rumah, yang biasa disebut 

sektor publik. Perempuan harus berperan serta dalam kegiatan organisasi 

sosial, organisasi perempuan bahkan meniti karier, menambah wawasan 

pandangan perempuan dan mencari nafkah tambahan.  

          Perempuan harus punya peran ganda yaitu dalam lingkungan keluarga 

dan lingkungan masyarakat, kedua peran perempuan tersebut harus 

dijalankan secara seimbang. Hal tersebut tidak bisa lepas dari kodrat dan 

kultur yang ada (Yulya, 2013: 27). 

4.2.2.1 Peran, Status, Pandangan Hidup dan Perjuangan Tokoh Perempuan di  

Lingkungan Keluarga. 

         Dalam roman Layar Terkembang, terdapat dua tokoh perempuan 

bernama Maria dan Tuti. Namun, Sutan Takdir Alisjahbana menggambarkan 

tokoh Tuti lebih banyak berperan dan berjuang dalam keluarga. Hal itu dapat 

dilihat pada kutipan di bawah ini. 
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Tuti berusaha sedapat-dapatnya menggantikan kedudukan dan 

pekerjaan ibunya (Alisjahbana, 2003 : 3) 

 

           Tuti menjadi pengganti ibunya dalam mengurus rumah. Kutipan di atas 

menjelaskan bahwa bagaimana perjuangan tuti di ranah  domestik yaitu 

bekerja di rumah dan mengantikan posisi ibunya yang sudah meninggal dalam 

mengurus rumah. 

Apalagi sejak berpulang istrinya dua tahun yang lalu, dalam dua 

tahun akhir ini sejak Tuti mengurus rumah dan dirinya( 

Alisjahbana, 2003 : 3) 

 

Kalimat yang di cetak tebal di atas, menunjukkan bahwa Tuti melaksanakan 

kewajibannya di rumah sudah dua tahun mengurus rumah dan bapaknya. 

Segala isi rumahnya beres sejak diselenggarakan oleh Tuti, jauh lebih 

beres dan rapi dari ketika mendiang istrinya masih hidup ( Alisjahbana, 

2003 : 12) 

Dengan kemaunnya yang tetap keras, dapat Tuti mengatur rumah, jauh 

lebih rapi dari ketika bundanya masih hidup dahulu. Tiap-tiap 

perabotan mempuunyai tempat yang tentu menurut susunan yang nyata( 

Alisjahbana, 2003 : 21) 

 

Pada kutipan di atas dijelaskan bahwa Tuti selalu rajin membantu orang tuaya 

dari sejak belum kematian ibunya, jadi keinginnan itu didasari pada wataknya 

yang rajin bukan dipaksa karena harus menggantikan ibunya. 

„‟Bukan begitu bapak.‟‟ Bukan mereka sengaja selalu hendak 

bertentangan dengan orang tua, yang bertentangan itu hanyalah 

pendapat tentang bahagia, tentang arti hidup kita sebagai manusia. 

Baginya yang dinamakan bahagia itu ialah dapat menurutkan desakan 

hatinya, dapat mengembangkan tenaga dan kecakapannya sepenuh-
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penuhnya, dan menyerahkannya kepada yang terasa kepadanya yang 

terbesar dan termulia dalam hidup ini 

 

            Pada kutipan di atas, menjelaskan bahwa pandangan hidup tokoh Tuti 

dalam menyingkapi makna kata bahagia yang diinginkannya. Bahwa bahagia 

yaitu menurut desakan hatinya dan dapat mengembangkan tenaga dan 

kecakapannya sepenuh-penuhnya. 

‟‟Masak saya tidak tahu perasaanmu, sebab  saya tahu perasaanmulah 

saya hendak memberi nasihat kepadamu. Engkau Maria, terlampau 

menuruti perasaamu. Hal itu boleh berbahaya bagimu. Cintamu seperti 

sekarang yang tiada engkau hambat-hambat  itu akan mengaramkan 

engkau sendiri( Alisjahbana, 2003 : 70) 

 

„‟Berkatalah ia‟‟ oleh cinta yang berlebihan yang tiada tahu watasnya 

lagi seperti engkau inilah maka perempuan menjadi permainan laki-

laki. Laki-laki melihat bahwa perempuan sangat bergantung 

kepadanya. Kesempatan itu dipakainya untuk keuntungannya, perempuan 

diperhambanya‟‟( Alisjahbana, 2003 :71) 

 

„‟Saya hendak menunjukkan kepadamu bahwa cintamu yang tiada 

ditahan-tahan seperti sekarang ini, berarti merendahkan dirimu kepada 

laki-laki. Terlampau engkau nyatakan bahwa hidupmu amat bergantung 

kepadanya, bahwa engkau tidak dapat hidup lagi, kalau tiada dengan 

dia. Sifat perempuan yang demikian itulah yang menyebabkan maka 

kedudukan perempuan sangat nista dalam perkawinannya’‟( 

Alisjahbana, 2003 :71) 

 

       Melalui kutipan di atas, Tuti dengan tegas memberikan pandangan 

pada adiknya yang tergila-gila oleh laki-laki yang dicintainya. Bahwa 

perempuan tidak seharusnya meyerahkan seluruh perasaannya dan lemah 

karena cintanya 
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4.2.3.2 Peran, Status, Pandangan Hidup, dan Perjuangan Tokoh Perempuan   

Dalam Masyarakat 

 

 Di dalam roman Layar Terkembang, eksistensi tokoh perempuan dalam 

masyarakat banyak dimunculkan pada tokoh Tuti, dalam hal itu, pengarang 

menggambarkan peran, status, pandangan hidup dan perjuangan tokoh Tuti 

sebagai representasi perempuan indonesia yang menentang adanya suatu 

ketidakadilan yang dialami perempuan dan menginginkan persamaan hak laki-

laki dan perempuan sebagaimana selama ini telah dibedakan. Hal tersebut di 

sampaikannya dalam Pidatonya dan dapat dilihat pada kutipan-kutipan di 

bawah ini. 

„‟Tuti tidak banyak katanya, seolah-olah ada sesuatu yang sulit yang 

sedang dipikirkannya. Sesungguhnya dalam beberapa hari yang akhir ini 

ia asyik memikirkan bermacam-macam soal, keopalanya dipenuhi oleh 

kongres putri sedar yang dua minggu lagi akan diadakan di Jakarta. 

Sebagai seorang pemimpin perkumpulan itu yang terkemuka, lain 

daripada pengurus kongres itu kepadanya terserah pula mengadakan 

sebuah pidato. Telah berhari-hari ia tiada pernah diam  kalau tiada 

berjalan untuk mengunjungi orang-orang lain yang kan mengurusi 

kongres itu. ia asyik membaca dan menulis di rumah untuk 

menyiapkan pidatonya. Beberapa buah buku telah dibacanya dan 

sebagian besar dari pidatonya telah selesai. Ia yakin benar-benar bahwa 

keadaan perempuan bangasanya amat buruk. Dalam segala hal mahluk 

yang tiada mempunyai kehendak dan keyakinan, manusia yang terikat 

oleh beratus-ratus ikatan, manusia yang hanya harus menurut kehendak 

kaum laki-laki(Alisjahbana, 2003 : 8 ) 

 

            Dari kutipan di atas, Tuti digambarkan bagaimana peran dan 

posisinya dalam sebuah organisasi perempuan. Bahkan ia mendapat 

kesempatan untuk membacakan pidato pada sebuah kongres pada sebuah 
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organisasi yang diadakan di Jakarta. Sesuatu yang jarang dilakukan oleh 

perempuan yang lain pada masa itu. Namun tokoh Maria dalam roman ini 

justru tidak aktif dalam sebuah organisasai wanita seperti tokoh Tuti, dapat 

dilihat pada kutipan di bawah ini. 

„‟Tentu ramai kongres sekali ini, putri sedar telah mempunyai cabang di 

mana-mana.‟‟ Ujar Yusuf pula.‟‟ Zuz masuk putri sedar juga kan? „‟ Ah 

tidak, jawab Maria.’’ Lain daripada perkumpulan sekolah kami, saya 

tidak masuk suatu perkumpulan juapun. Tetapi saudara saya yang 

kemari itu sudah lama menjadi anggota putri sedar.  Dia menjabat 

sebagai ketua cabang jakarta sekarang ini. Hari minggu nannti ia akan 

berbicara kabarnya tentang sikap perempuan  baru 

  Pada kutipan di atas semakin jelas bahwa hanya tokoh Tuti yang 

menjadi pelopor gerakan emansipasi wanita dan aktif dalam organisasi. 

Berbeda dengan Maria yang tidak suka dengan kegiatan atau perkumpulan 

seperti organisasi. 

„‟ Saudara-saudaraku kaum perempuan rapat yang terhormat!  

Berbicara tentang perempuan baru sebagian besar ialah bebricara 

tentang cita-cita bagaimanakah harusnya kedudukan perempuan dalam 

masyarakat yang akan datang. Janganlah sekali-kali disangka bahwa 

berunding tentang cita-cita yang demikian semata-mata berarti 

berunding tentang angan-angan dan pelamunan yang tiada mempunyai 

guna yang praktis sedikit jua pun.‟„’Sesungguhnya hanya kalau 

perempuan dikembalikan derajatnya sebagai manusia, barulah 

keadaan bangsa kita dapat berubah, jadi, perubahan kedudukan 

bangsa kita dapat berubah. Jadi, perubahan kedudukan perempuan 

dalam masyarakat itu bukanlah semata-mata kepentingan perempuan. 

Kaum laki-laki yang insaf akan kepentingan yang lebih mulia dari 

kepentingan hatinya yang sendiri tentu akan harus mengakui itu.( 

Alisjahbana, 2003 : 34-40) 
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           Kutipan roman di atas, menggambarkan tekad Tuti dalam 

perjuangannya dan merupakan bentuk representasi semangat perempuan 

menuntut emansipasi. Kaum perempuan menginginkan kesetaraan gender 

dalam pergaulan di masyarakat. Dalam pidatonya, Tuti berusaha mengajak 

kaum perempuan untuk bangkit dan mengejar hak-haknya sebagai manusia 

yang tiada berbeda dengan kaum laki-laki. Bahkan Tuti beranggapan bahwa 

bangsa ini  hanya akan berubah jika derajat kaum perempuan dikembalikan 

sebagaimana mestinya. 

„‟Saudara-saudara,  dalam tiap-tiap usaha hanyalah kita mungkin 

mendapat hasil yang baik, apabila terang kepada kita,  apa yang 

hendak kita kerjakan, apa yang hendak kita kejar,  dan kita capai atau 

dengan perkataan yang lain,  dalam segala hal hendaklah kita 

mempunyai gambaran  yang senyata-nyatanya tentang apa yang kita 

cita-citakan, demikianlah menetapkan bagaimana harus sikap 

perempuan baru dalam masyarakat yang akan datang, berarti 

menetapkan pedoman yang harus dituruti waktu mendidik kanak-kanak 

perempuan waktu sekarang. Untuk jelas-jelasnya, melukiskan 

sikapnya dan bagaimana kedudukannya dalam segala cabang 

masyarakat haruslah kita lebih dahulu menggambarkan seterang-

terangnya sikap dan kedudukan perempuan bangsa kita di masa yang 

silam (Alisjahbana, 2003 : 34) 

 

            Berdasarkan kutipan di atas, Tuti menjelaskan pandangannya 

bahwa perempuan harus mampu berusaha untuk mendapat hasil yang baik, 

dan menjadi pribadi yang baik serta berkomitmen dalam meraih cita-cita 

agar menjadi sosok perempuan yang menjadi suri tauladan bagi perempuan 

bangsa kedepannya. Melalui pidatonya itu, dia telah dikenal sebagai 
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pendekar yang pandai  memilih kata, yang dapat mengucapkan katanya 

dengan kegembiraan seluruh hatinya, sehingga tertarik dan terhanyut semua 

orang yang mendengarkannnya.  

 „‟Perempuan bangsa kita di masa silam, lebih hitam, lebih kelam dari 

malam yang gelap. Perempuan bukan manusia seperti laki-laki yang 

mempunyai pikiran dan pemandangan sendiri, yang mempunyai hidup 

sendiri, perempuan hanya hamba sahaya, perempuan hanya budak 

yang harus bekerja dan melahirkan anak bagi laki-laki, dengan tiada 

mempunyai hak. Setinggi-tingginya dia menjadi perhiasan, menjadi 

permainan yang dimulia-muliakan selagi disukai, tetapi dibuang dan 

ditukar apabila telah kabur cahayanya, telah hilang serinya 

(Alisjahbana, 2003: 35) 

 

           Pada kutipan di atas, Tuti menjelaskan bagaimana penghidupan 

perempuan di masa silam yang begitu kelam dan tertindas oleh kedudukan 

laki-laki. Perempuan yang hanya boleh bekerja di ranah domestik dan 

diperlakukan layaknya seorang hamba sahaya. 

 „‟Bukan  keturunan, bukan kekayaan dan kecantikan yang menjadi 

tiang perkawinan, hanyalah semata-mata sifat penurut, menyesuaikan  

diri akan kemauan suami, kepandaian menjaga dan merahsiakan 

segala yang  tidak usah diketahui orang lain, hanya itulah yang harus 

engkau pelajari. Sifat penurut berarti teliti menurut perintah suami. 

Kerjakanlah segala pekerjaan dengan tiada berkata suatu apa, dengan 

tiada menceritkan kepada orang lain dan dengan hati yang riang, 

kerjakan segala sesuatu secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya, teliti 

menjaga berarti bahwa engkau harus tahu segala harta dan milik 

suamimu , berapa harganya, berapa jumlahnya, dan mana asalnya 

barang-barang itu. Jagalah sekaliannya itu dengan teliti dan hati-

hati‟‟.(Alisjahbana, 2003 : 36) 

 

Pada kutipan di atas, menjelaskan pandangan Tuti mengenai 

kedudukan perempuan dan menyingkapi sikap seharusnya seorang 
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perempuan dalam berkeluarga, perempuan yang pandai mengatur rumah 

tangganya, dan patuh pada suaminya itulah yang menjadikan hubungan 

suami istri akan harmonis dan menjadi tiang perkawinan. Hal itu 

dijelaskannya kepada seluruh peserta rapat putri sedar. 

„‟Sedikit lagi tiba libur‟‟ kata Yusuf tiba-tiba tidak tentu asal mulanya, 

hanya sekedar hendak membuka percakapan pula. Mendengar 

itu,memandanglah Maria kepadanya sebab sangkanya da alasan yang 

akan datang. Tetapi sejurus dinantinya tidak ada sambungannya, maka 

katanya, „‟Ya kami sekarang sedang asyik bersedia untuk ujian lima 

belas hari lagi.‟‟Maka terbukalah pangkal pembicaraan yang baru. „‟ 

jadi zuz sekarang ini menghadapi ujian penghabisan? 

„‟Ya,‟‟ Maria mengangguk. Sekarang tentu belum dapat saya 

mengatakannya. Pertama sekali saya harus maju dahulu. Dan sudah 

itu barulah saya akan mengambil keputusan. Tetapi rasanya saya 

akan meneruskan pelajaran saya menjadi guru.‟‟ 

„‟Menjadi guru?baik benar  pekerjaan itu mendidik anak bangsa kita. 

Bangsa kita kekurangan guru dan teristimewa guru yang dapat insaf 

merasa menanggung jawab atas anak yang terserah kepadanya. Saya 

mengucapkan selamat kepada zuz mmeilih pekerjaan dan sebenarnya 

berbahagialah orang yang dapat serta membantu mempersembahkan 

air kepada orang berjutua-juta kehausan itu. (Alisjahbana, 2003 : 17) 

  

         Pada kutipan dialog antara tokoh laki-laki dan perempuan di atas, 

dijelaskan bahwa tokoh Maria juga menggambarkan bentuk Eksistensi dan 

perjuangan perempuan Indonesia, ditandai dengan keinginannya menjadi guru 

dan mendidik anak-anak bangsa sebagai generasi pelanjut. Pilihan Maria ini 

menunjukkan bahwa perempuan tidak  hanya tinggal di rumah  mengurus 

urusan rumah tangga, tetapi juga dapat berkarya dan berkiprah di dunia kerja. 
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Maria ingin menjadi bagian dari perjalanan bangsa dengan mempersiapkan 

anak-anak bangsa yang cerdas dan pintar. 

„‟Setelah Rukamah turun, duduklah Tuti di atas kursi berhadapan 

dengan anak muda itu. Hatinya masih kesal memikirkan Maria,  dan 

sebagai melepaskan kesalnya itu, berkatalah ia membuka bicara 

dengan Yusuf,‟‟ Saya benci benar kepada perempuan yang bangun 

tinggi hari,‟‟ Ah, dalam libur apa salahnya!‟‟ kata Yusuf.‟‟ Apa 

salahnya? Salah benar tidak, tetapi siapa saja akan mengatakan 

bahwa bangun dan menyelesaikan diri pagi-pagi lebih baik.‟‟ 

(Alisjahbana, 2003 : 55)‟‟ Saya juga sebenarnya tidak menyalahkan 

orang yang sekali-kali bagun tinggi hari. Tetapi yang sebenarnya 

menggusarkan saya melihat orang bangun tinggi hari itu, ialah hal 

itu menunjukkan hal yang tidak baik . bangsa kita bersahaja di desa-

desa, yang tidak pernah masuk sekolah boleh dikatakan  tidak pernah 

bangun tinggi hari, apalagi perawan-perawannya. Bangun tinggi hari 

itu kelihatannya kepada saya sebagai suatu penyakit kaum yang sudah 

sekolah‟‟. 

 

            Pada kutipan dialog di atas, Tuti memperlihatkan pandangan hidup 

perempuan kepada adiknya Maria yang terlambat bangun. Tuti beranggapan 

bahwa perempuan tidak baik bangun tinggi hari dan kebiasaan-kebiasaan 

buruk itulah yang selama ini menyebabkan perempuan dipandang sebelah 

mata. 

„‟ Ditengah-tengah mengawang dalam pelamunan tentang kecakapan 

dan kelebihannya dari perempuan-perempuan lain itu, pedih rasanya 

tiba-tiba menyambuk ingatannya akan perselisihannya dengan   Maria. 

Ia tidak mengerti akan perangai adiknya. Heran ia, bahwa sampai 

demikian perempuan dapat terlambat akan laki-laki. Maria bukan 

Maria lagi , dia telah menjadi bayang-bayang Yusuf. „‟Tidak, ia tidak 

akan menghambakan dirinya kepada laki-laki serupa itu, Percintaan 

harus berdasar atas dasar nyata. Sama- sama  menghargai. 

Perempuan tidak harus mengikat hati laki-laki  oleh karena 

penyerahannya yang tiada bertimbang dan bertangguh lagi. 
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Perempuan tiada boleh memudahkan dirinya. Dia harus tahu dimana 

watas haknya terlanggar dan sampai mana dia harus minta dihormati 

dari pihak yang lain. Kalau tidak demikian, perempuan senantiasa 

akan menjadi permainan laki-laki. Daripada menjadi serupa itu, 

baiknya ia tiada bersuami seumur hidupnya, belum lagi ia menjadi istri  

Hambali dahulu, ia sudah hendak mengatur hidupnya (Alisjahbana, 

2003 : 75-76). 

 

            Pada kutipan di atas, menurut  pandangan Tuti  bahwa perempuan 

tidak akan menghambakan dirinya kepada laki-laki. Percintaan harus berdasar 

atas dasar nyata. Sama- sama  menghargai. Perempuan tidak harus mengikat 

hati laki-laki. Perempuan tiada boleh memudahkan dirinya. Dia harus tahu 

dimana batas haknya terlanggar dan sampai mana dia harus minta dihormati 

dari pihak yang lain. Kalau tidak demikian, perempuan senantiasa akan 

menjadi permainan laki-laki 

 „‟Sekali-sekali ada juga kecewa hatinya menginsafkan betapa 

lambatnya berubah pekerti kaum perempuan yang dipimpinnya dan 

betapa kuatnya berurat-berakar berbagai adat dan kebiasaan yang 

turun temurun. Sampai sekarang masih dapat dihitung beberapa 

jumlahnya perempuan yang sesungguhnya bebas berdiri sendiri 

memakai pikiran dan timbangannya sendiri, yang berani menanggung 

jawab akan segala perbuatannya. Tetapi sebagai orang yang gembira  

berjuang, perasaan kecewa itu di  dalam kalbunya menjelma menjadi 

pendorong baginya untuk lebih kuat berusaha dan bekerja.(Alisjahbana, 

2003 : 137- 138) 

 

Pada kutipan di atas, Tuti prihatin terhadap kondisi perempuan yang 

sangat sulit diubah pekertinya salah satunya yaitu Maria. Tuti pun merasa 

sangat susah menembus kuatnya adat dan kebiasan yang turun temurun. 
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Namun, Tuti tetap berusaha memperkuat dirinya dan menanamkan keyakinan 

pada dirinya untuk berjuang. 

Berdasarkan hasil analisis data pada roman layar terkembang, eksistensi 

perempuan dalam posisi, peran serta perjuangan wanita lebih banyak 

digambarkan pengarang pada tokoh Tuti. Namun di samping perjuangan tokoh 

Tuti sebagai kakak dari Maria, Maria justru menjadi tokoh kontra feminis yang 

mengalami ketidakadilan gender pada bentuk stereotip selain itu juga pemikiran 

dan pola hidup Maria menjadikan Tuti lebih menekankan perjuangannya untuk 

mendidik adinya.  

Namun, dibalik perjuangan tokoh perempuan di dalam roman ini, bukan 

berarti perempuan mengalami ketertindasan dan didominasi oleh tokoh laki-laki 

baik pada peran, posisi dan pandangan hidupnya di dalam keluarga maupun 

masyarakat. Berikut ini dapat dilihat peran, status, dan pandangan hidup tokoh 

laki-laki akan di gambarkan berdasarkan kutipan yang ada di dalam roman. 

„‟Yusuf ialah putra Demang Munaf Martapura di Sumatra Selatan. Telah 

hampir lima tahun dia belajar pada sekolah tabib tingggi. Pada bulan 

mei nanti dia akan menempuh ujian doktoral yang pertama dan kedua. 

Tempat tinggalnya sejak sekolah Mulo, A.M.S., sampai ke sekolah tinggi 

ini ialah di rumah seorang kerabat jawa yang diam di Sawah Besar 

(Alisjahbana, 2003 : 12) 
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            Pada kutipan di atas, dijelaskan bahwa peran dan posisi Yusuf sebagai 

tokoh laki-laki ialah seorang mahasiswa kedokteran. Dengan hal itu, membuat 

Yusuf memiliki kedudukan yang sama dengan tokoh perempuan, sama- sama 

meraih pendidikan tinggi. 

.‟‟Mengapa zuz tidak masuk salah satu perkumpulan perempuan  

bangsa kita? Keputrian pemuda baru, misalnya baik benar bagi gadis-

gadis yang masih sekolah.„‟ Dahulu ada orang mengajak saya menjadi 

anggotanya, tetapi entah apa sebabnya sampai sekarang maksud itu 

tiada sampai „‟Ujar Maria. Kalau begitu sekarang  zuz harus lekas-

lekas masuk. Sekarang bukan waktunya lagi kita pemuda-pemuda 

berdiam diri. Seluruh masyarakat kita sedang bergerak. Masak kita 

yang muda-muda yang terpelajar akan menjadi penonton saja. 

(Alisjahbana, 2003 : 15). 

 

            Pada penggalan kutipan di atas,  pandangan tokoh laki-laki justru 

sangat mendukung keaktifan perempuan dalam berorganisasi. Dalam 

percakapan dengan Maria, Yusuf berusaha mempengaruhi Maria agar mau 

bergabung dengan perkumpulan pemuda menjadi anggota atau pengurus. 

Yusuf menganggap bahwa perkumpulan merupakan tempat belajar selain di 

sekolah. 

4.2.4 Ketidakadilan Gender 

            Tokoh utama dalam roman Layar Terkembang ialah Tuti dan Maria 

dalam roman Layar Terkembang ini, terdapat emansipasi wanita yang 

diposisikan pada tokoh Tuti, dan ketidakadilan gender dialami oleh tokoh 

Maria. Ketidakadilan gender terkait dengan aspek relasi laki-laki dan 
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perempuan. Ketika struktur sosial dan budaya menempatkan relasi gender 

secara timpang, maka akan lahir ketidakadilan gender. Analisis gender 

mengenalkan satu bentuk ketidakadilan, sebagai salah satu cara untuk 

mengenali ketimpangan relasi laki - laki dan perempuan, yaitu stereotip 

(Yulya, 2013 : 104). 

a. Stereotip. 

          Stereotip merupakan bentuk ketidakadilan gender. Stereotip 

merupakan sebuah pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis 

pekerjaan tertentu. Salah satu jenis stereotip itu bersumberkan pandangan 

gender. pandangan itu terjadi pada umumnya terhadap perempuan yang 

bersumber pada stereotip. Misalnya saja karena label bahwa perempuan 

itu bersolek dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka 

setiap ada kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual selalu 

dikaitkan dengan label ini. Bahkan jika ada pemerkosaan terhadap 

perempuan, ada kecenderungan masyarakat justru menyalahkan 

korbannya.  

            Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan 

gender. Namun seringkali pelabelan negatif ditimpakan kepada 

perempuan, contohnya adalah sebagai berikut.  
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a.) Perempuan mempunyai sifat yang lemah dan cenderung 

cengeng,  

b.) Perempuan lebih mengedepankan emosi dan perasaannya,  

   Di dalam roman Layar Terkembang  terdapat sebagian kecil 

penokohan yang mengandung streotip. Penokohan itu menimpa 

tokoh kontra feminis. Ketika narator menceritakan keelokan paras 

tokoh utama Maria dengan menggambarkan keadaan fisik dan daya 

tariknya memancing hasrat tokoh laki-laki yang bernama Yusuf 

seperti terlihat dalam kutipan- kutipan di bawah ini. 

     „‟Sejak kembali mengantarkan Tuti dan Maria, pikirannya 

senantiasa berbalik-balik saja kepada mereka berdua. Perkenalan 

yang sebentar itu meninggalkan jejak yang dalam di kalbunya. Yang 

seorang agak pendiam dan tertutup rupanya, tetapi segal ucapannya 

teliti. Yang seorang lagi suka berbicara, lekas tertawa gelisah, 

penggerak. Alangkah besar beda pekerti mereka berdua beradik itu. 

Tetapi tidak yang terutama sekali menarik hatinya ialah Maria. 

Mukanya lebih berseri-seri, matanya menyinarkan kegirangan 

hidup dan bibirnya senantiasa tersenyum menyingkapi giginya 

yang putih’’.( Alisjahbana, 2003: 13) 

 

Pada kutipan di atas dijelaskan bahwa bagaimana yusuf tertarik pada 

tokoh Maria karena keadaan fisiknya yang indah sehingga jatuh 

cintanya yusuf terhadap tokoh maria dikarenakan suatu alasan. 

„‟Maria kelihatan lebih cantik dari kemarin, gaunnya yang putih bersih 

amat rapat memalut badannya sampai melampaui lututnya sedikit. 

Kakinya yang agak panjang  dan langkai ditutupi  kaos sutra yang kuning 

kemerah-merahan warna sawo, sehingga dari jauh rupanya ia seolah-

olah tiada berkaus. Rambutnya yang lebat itu terjalin  menjadi dua 
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anyaman yang mengeritingi beberapa helai anak rambut. (Alisjahbana, 

2003 : 13) 

       

Pada kutipan di atas, digambarkan pikiran dan pandangan laki-laki melihat 

perempuan melalui pakaian yang dikenankan dan seolah-olah pakaian 

perempuan menjadi pembangkit nafsu laki-laki yang memandangnya. 

Malahan setelah Maria meletakkan tangannya kembali ke atas setang 

sepeda dan memandang ke tempat lain, ke muka, mata bujang remaja itu 

masih seolah-olah takjub terpaut pada lengan  yang indah halus itu. 

Dan tiada dengan diketahuinya berkata hatinya,’’Sesungguhnya 

cantik’’(Alisjahbana, 2003 : 14). 

 

Diapun mendekatlah dan tangannya yang halus memegang kembang 

setahun itu memasukkan tangkai kembang yang permai itu di kuku 

belalang kelepak baju Yusuf. ( Alisjahbana, 2003 : 65) 

 

Sementara Yusuf dengan pesat mengamati gadis yang dekat di 

hadapnnya itu, rambutnya yang hitam lebat teranyam mukanya yang 

merah bercahaya tersenyum di tahan, badannya sebentar terasa 

tangannya yang halus itu gemetar pada dada bajunya ( Alisjahbana, 

2003 : 65). 

 

          Berdasarkan kutipan di atas, penggambaran terhadap tokoh Maria tidak 

di temukan pada tokoh laki-laki yaitu Yusuf. Yusuf tidak digambarkan sebagai 

orang yang menarik perhatian dan memancing birahi perempuan. Jadi, jelaslah 

bahwa terdapat ketidakadilan dalam penokohan laki-laki dan perempuan. 

Tokoh laki-laki tidak digambarkan ciri-ciri fisik seperti tokoh perempuan,  

sedangkan tokoh perempuan ditambah dengan muatan-muatan emosional. 

Lebih dari itu, tokoh perempuan dianggap sebagai „‟Objek‟‟ yang dinilai dan 
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disukai berdasarkan kondisi fisiknya. Kalau cantik, pasti banyak laki-laki yang 

menyukainya. 

Ah, engkau hendak mengatur-atur orang lain pula, saya cinta 

kepadanya. Biarlahsaya mati daripada saya bercerai dari dia. Apa 

sekalipun hendak saya kerjakan baginya. Saya tidak takut saya 

dijadikan sahaya. Saya tahu ia cinta juga kepada saya. Saya percaya 

kepadanya dan saya tidak pernah merasa hina menyatakan cinta saya 

itu.(Alisjahbana, 2003 : 70) 

Biarlah saya katamu tidak berontak lagi. Saya cinta kepadanya, ia cinta 

pada saya. Saya percaya kepadanya dan saya hendak menyerahkan 

seluruh nasib saya di tangannya, biarlah bagaimana dibuatnya.( 

Alisjahbana, 2003: 71) 

Kembalilah Maria ke dalam kamar, mukanya pucat merengut. Dengan 

suara yang gemetar oleh amarah yang ditahan-tahan ( Alisjahbana, 

2003: 69) 

 

         Pada kutipan di atas dijelaskan bahwa perempuan lebih mengedepankan 

emosi dan perasaannya, dan Maria tidak suka dinasehati terkait perasaan yang 

telah melemahkan dirinya pada laki-laki dan mati-matian membela  dirinya 

demi cintanya. 

Lebih banyak tak dapat dikatakannya, dibantingnya badannya di 

tempat tidur seraya menangis tersedu-sedu ( Alisjahbana, 2003: 

70) 

 

„‟Engkau selalu menganggu saya. Engkau tahu bagaimana 

perasaan saya,’’ujarnya maria tersedu-sedu ( Alisjahbana, 2003: 

70) 

 

Maria dengan mudahnya menangis oleh sesuatu yang tiada 

berarti suatu apapun jua 
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Pada kutipan di atas menggambarkan sifat perempuan yang 

cenderung cengeng dan lemah dalam mengedepankan perasaanya. 

Hal itu ditunjukkan pada diri Maria yang lemah dan menangisi apa 

yang dirasakannya kepada pacarnya, dia tidak mau kehilangan 

yusuf. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

         Berdasarkan pembahasan roman di atas, dapat disimpulkan bahwa 

unsur intrinsik yang terdapat dalam roman Layar Terkembang karya 

Sutan Takdir Alisjahbana ini adalah tema, alur, tokoh, latar, sudut 

pandang, bahasa, dan gaya bahasa. Adapun (a) tema dalam roman ini 

yaitu  perjuangan seorang perempuan Indonesia mencapai cita-citanya, 

(b) Alur/ plot yaitu alur maju, (c) Tokoh dan penokohan yaitu Tuti 

sebagai tokoh utama protagonis, Maria sebagai tokoh utama kedua 

tritagonis, dan Yusuf sebagai tokoh tambahan protagonis, (d) Latar yaitu 

latar suasana seperti keramaian, tegang, hikmat, ketenangan, kalut, haru. 

Latar waktu seperti pagi hari, sore hari, malam hari, pasar ikan. Latar 

tempat seperti di bawah pohon mangga, kamar, tepi pantai, gedung 

pemufakatan, dekat pohon asam yang rindang, serambi depan rumah, 

danau Ranau, Poliklinik, ruang tengah, rumah sakit, (e) Sudut Pandang di 

dalam roman ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, (f) 

Bahasa yang digunakan pengarang ialah bahasa Melayu, (g) Gaya Bahasa 

yang digunakan dalam roman ini yaitu majas personifikasi, litotes dan 

hiperbola.  
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           Peran, status, pandangan, dan perjuangan tokoh perempuan di 

lingkungan keluarga  dalam  roman Layar Terkembang  ialah (a) Tuti 

memiliki status bahwa  adalah anak pertama atau kakak dari Maria yang 

berusia 25 tahun, dia berperan sebagai kakak yang selalu menasehati 

adiknya, mengurus rumah dan bapaknya. Sedangkan Maria memiliki 

status sebagai adik dari Tuti yang berumur 20 tahun. Pandangan hidupnya 

ialah dia tidak bisa hidup tanpa laki-laki yang di cintainya. (b) Peran, 

posisi, pandangan hidup, dan perjuangan tokoh perempuan di lingkungan 

masyarakat ialah tokoh (1) Tuti memiliki posisi sebagai pemimpin 

organisasi perempuan, berperan menjadi pelopor gerakan emansipasi 

wanita dan aktif dalam organisasi, pandangan Tuti tentang wanita seperti 

wanita tidak baik bangun tinggi hari, sikap seharusnya seorang 

perempuan dalam berkeluarga, bahwa perempuan tidak akan 

menghambakan dirinya kepada laki-laki. Percintaan harus berdasar atas 

dasar nyata. Sama-sama  menghargai. Perjuangan Tuti yaitu terus 

berusaha memimpin perempuan  dan mengarahkan mereka agar menjadi 

perempuan yang bisa meraih hak-haknya dan mencapai cita-citanya. 

Sedangkan (2) Maria memiliki posisi sebagai masyarakat. maria tidak 

memiliki peran di lingkungan masyarakat.  
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         Adapun Bentuk ketidakadilan gender dalam roman  Layar  

Terkembang Karya  Sutan  Takdir  Alisjahbana adalah  ketidakadilan beru

pa  (Stereotip). Pelabelan tersebut berupa pandangan terhadap tokoh 

utama perempuan bernama Maria melalui keindahan fisik yang 

diceritakan narator untuk memancing hasrat tokoh laki-laki. Adapula 

streotip negatif yang menimpa tokoh perempuan seperti lemah, cengeng, 

dan selalu mengedepankan emosi. 

5.2  Saran 

          Karya sastra diharapkan bukan hanya sebagai bahan bacaan untuk 

sebuah hiburan, melainkan dapat menjadi sebuah kajian yang menarik 

guna mendapatkan pelajaran karena di dalamnya banyak mengajarkan 

tentang kemanusiaan yang sangat berguna bagi pengetahuan dan 

pendidikan. Arah penelitian ini yaitu pada gender untuk menunjukkan 

suatu ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami tokoh perempuan dan 

fokus pada tokoh Tuti dan Maria. Sutan Takdir Alisjahbana banyak 

menggambarkan bentuk feminisme dalam roman ini jadi diharapkan 

peneliti selanjutnya dapat mengangkat permasalahan feminis marxis yaitu 

analisis mengarah pada aspek politik, pendidikan dan sosial untuk 

menganalisis roman ini secara lebih luas terutama dengan menganalisis 

semua tokoh di dalamnya. 
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Sinopsis  Cerita Roman Layar Terkembang 

            Roman Layar Terkembang  menceritakan tentang dua orang saudara 

perempuan yakni Tuti dan Maria yang merupakan putri dari seorang mantan 

Wedana Banten yang bernama Raden Wiriatmaja. Ibu dari Tuti dan Maria 

telah lama meninggal meskipun mereka bersaudara, mereka mempuanyai 

watak yang  berbeda. Tuti seorang kakak yang selalu serius dan aktif dalam 

memberikan orasi-orasi tentang persamaan hak kaum perempuan. Pada saat 

itu, semngat kaum wanita sedang bergelora, sehingga mereka mulai menuntut 

persamaan dengan kaum pria. Sedangkan Maria adalah adik  yang lincah dan 

periang sehingga semua orang berada di dekatnya pasti akan menyenangi 

kehadirannya. Di tengah-tengah dua dara jelita ini, muncullah yusuf, seorang 

mahasiswa kedokteran, yang pada masa itu lebih dikenal dengan sebutan 

sekolah tabib tinggi.sejak pertemuannya yang pertama di gedung akuarium 

pasar ikan, antara Maria dan Yusuf timbul kontak batin sehingga mereka 

menjadi sepasang kekasih. 
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   Sementara itu, Tuti yang melihat hubungan cinta kasih adiknya 

sebenarnya berkeinginan pula untuk memiliki seorang kekasih. Apalgi setelah 

ia menerima surat cinta dari  Supomo, seorang pemuda terpelajar yang baik 

hati dan berbudi luhur, namun karena pemuda itu bukanlah idamannya, ia 

menolak cintanya. Sejak itu hari- harinya  semakin disibukkan dengan 

kegiatan organisasi dan melakukan kegemarannya membaca buku sehingga ia 

sedikit melupakan angan-angannya tentang seorang kekasih. 

            Setelah melalui tahap-tahap perkenalan, pertemuan dengan keluarga, 

dan kunjungan oleh Yusuf, diadakan ikatan pertunangan antara Maria dan 

Yusuf. Tetapi sayang, ketika menjelang hari pernikahannya, maria jatuh sakit. 

Penyakitnya parah, malaria dan TBC, sehingga harus dirawat di Sanatorium 

Pacet. Tidak lama kemudian, Maria mengehmbuskan nafas terahir. Sebelum 

ajal datang. Maria berpesan agar Tuti, kakaknya bersedia menerima Yusuf. 

Tuti tidak menolak dan dimulailah pertunangan antara Tuti dan Yusuf dan 

akhirnya tidak lama kemudian keduanya menikah dan hidup selamanya. 
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