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ABSTRAK 

 

 

  

Penelitian yang berjudul “Citra Perempuan dalam  Novel Cinta 

Suci Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy dan Kaitannya dengan 

Pembelajaran Sastra di SMA” ini bertujuan untuk mendeskripsikan citra 

perempuan dalam novel “Cinta Suci Zahrana” karya Habiburrahman El 

Shirazy. Jenis penelitan ini adalah penelitian kualitatif. Data penelitian ini 

berupa kata, frasa, dan kalimat yang bersumber dari novel “Cinta Suci 

Zahrana” karya Habiburrahman El Shirazy. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik dokumenter, studi pustaka, observasi dan 

pencatatan. Data dianalisi menggunakan metode deskriptif. Hasil analisi 

penelitian ini sebagai berikut: (1) Citra perempuan sebagai pribadi, (2) 

Citra perempuan sebagi istri, (3) Citra perempuan sebagai anggota 

masyarakat. Hasil analisis citra perempuan tersebut dapat dijadikan bahan 

ajar di Sekolah Menengah Atas khususnya dalam karya sastra yang 

menitik beratkan kepada penguasaan mengkaji unsur ekstrinsik dalam 

sebuah karya sastra (novel). Pada penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar 

karena memenuhi syarat prinsip bahan ajar sebagai pembelajaran. Prinsip 

tersebut, yaitu: (1) Prinsip relevansi, (2) Prinsip konsistensi, (3) Prinsip 

kecukupan. 

 

Kata kunci: Novel, citra perempuan, pembelajaran sastra. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objektive of the research is to describe the image of a women in 

novel “Cinta Suci Zahrana” by Habiburrahman El Shirazy. This is a qualitative 

research. The data of this research was collected trough providing word, phrase, 

and sentences took from the novel. Technique of collecting data are use, 

documenter, literature study, observation and noted. Data analyzed by deskriptif 

method. The findings showed : (1) She acts like what her self, (2) Her image as a 

wife, (3) Her image as a members of the public. The results of this analysis are 

able to use as a teaching material in Senior High School, spesific for literature 

which is focoses on mastering of assessing the interinsic element in  a literature. A 

literature (novel) in this research are able to use a teaching material because it 

qualify for learning principle. The principles, are: (1) the relevance principle, (2) 

the consistency principle, (3) the adequacy principle. 

Keyword : Novel, image of a women, instructional literature. 

 

 

 

  



 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Berbicara mengenai perempuan merupakan hal yang sangat 

menarik. Perempuan adalah sosok yang mempunyai dua sisi. Di satu 

pihak, perempuan adalah keindahan. Pesonanya dapat membuat laki-laki 

tergila-gila. Di sisi lain, ia dianggap lemah. Anehnya kelemahan itu 

dijadikan alasan oleh laki-laki jahat untuk mengekploitasi keindahannya. 

Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa  perempuan itu hina, manusia 

kelas dua yang walaupun cantik, tidak diakui eksistensinya sebagai 

manusia sewajarnya. Tragisnya, di antara para filosof pun ada yang 

beranggapan bahwa perempuan diciptakan  oleh Tuhan hanya untuk 

menyertai laki-laki. (Sugihastuti :32) 

 Citra perempuan yang seperti tersebut di atas merupakan 

cerminan keberadaan perempuan seringkali dikaitkan dengan keberadaan 

gender. Hal inilah menjadi sebuah daya tarik tersendiri untuk 

mengangkat cerita tentang  perempuan dari banyak hal. Baik perempuan 

tersebut dengan sifat kodratinya maupun perempuan sebagai manusia 

dengan hak-haknya.  

 Citra perempuan dalam karya para pengarang yang 

menampilkan perempuan sebagai makhluk yang ditekan, disalah 

tafsirkan serta disepelekan oleh tradisi patriarki yang domina. Dipihak 

lain kajian tentang perempuan dalam karya pengarang dapat juga 

menunjukkan tokoh-tokoh perempuan yang kuat dan justru mendukung 
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nilai-nilai feminis (Adi Sofia :23). Seperti salah satu dari karya novelis 

terkenal di Indonesia Habiburrahman El Shirazy. Kang Abik demikian 

novelis lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, jurusan Hadist 

fakultas Ushuluddin ini akrab di panggil. Kang Abik juga dikenal sebagai 

seorang penyair, dai, bahkan sutradara. Banyak sekali karya-karya yang 

telah ia ciptakan dan diminati oleh masyarakat, antara lain : Di Atas 

Sajadah Cinta, Ayat-Ayat Cinta, Pudarnya Pesona Cleopatra, Ketika 

Cinta Berbuah Surga, Dalam Mihrab Cinta, Ketika Cinta Bertasbih 1, 

Ketika Cinta Bertasbih 2, Bumi Cinta dan The Romance. 

 Nama Kang Abik mulai melambung ketika karya novelnya 

yang berjudul “Ayat-ayat Cinta” tampil di layar lebar. Sejak itulah 

banyak karya-karyanya yang juga difilmkan dan diminati oleh khalayak 

ramai. Karya-karya fiksinya dinilai dapat membangun jiwa dan 

menumbuhkan semangat berprestasi serta mencoba membangkitkan 

kesadaran umat mengenai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Islam. 

Selain Ayat-Ayat Cinta, Dwilog Ketika Cinta Bertasbih, Dalam Mihrab 

Cinta dan yang terbaru Cinta Suci Zahrana  juga merupakan film yang 

diangkat dari  novel karya Kang Abik yang juga sukses difilmkan.  

Boomingnya karya-karya Habiburrahman El Shirazy tersebut juga 

banyak menarik perhatian masyarakat untuk melakukan penelitian 

tentang karya-karyanya. Akan tetapi, penelitian-penelitian yang sering  

dilakukan masih banyak membahas seputaran tentang  nilai-nilai moral 

serta nilai religius sesuai dengan latarbelakang karya-karya 
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Habiburrahman yang selalu syarat akan nilai-nilai moral dan bernafaskan 

nilai religius. 

Dari novel-novel karya Habiburrahman yang telah disebutkan di 

atas, novel Cinta Suci  Zahranalah  yang menarik perhatian penulis untuk 

meneliti lebih jauh tentang karya Habiburrahman yang satu ini. Yang 

menjadi pertimbangan penulis memilih novel ini karena novel ini masih 

banyak dibicarakan masyarakat berkat suksesnya novel ini diangkat 

menjadi film dan novel ini juga menarik karena selain novel ini banyak 

mengandung nilai-nilai moral dan bernafaskan religius seperti kebiasan 

karya-karya Habiburrahman lainnya  tetapi juga mengangkat cerita 

tentang tokoh perempuan  yang memiliki permasalahan hidup yang 

masih banyak dialami perempuan-perempuan dalam masyarakat sekitar 

kita, khusunya di lingkungan pribadi saya.  

Adapun Rana, begitulah perempuan yang merupakan tokoh utama 

dalam novel karya Habiburrahman ini kerap dipanggil. Perempuan 33 

tahun yang memiliki mimpi untuk meraih cita-cita dan kehormatan yang 

lebih tinggi. Walapun dengan resiko harus merelakan dirinya 

digunjingkan sebagai perawan tua. Sebuah setatus yang sering dianggap 

aib bagi sebagian keluarga pada umumnya. Permasalahan yang kerap 

dialami perempuan-perempuan di negara kita ini. Mereka yang masih 

haus akan prestasi-prestasi harus terhalang atau dibatasi  oleh orang-

orang dekat mereka yang masih menganggap perempuan itu tidak perlu 

memiliki prestasi-prestasi terlalu tinggi layaknya laki-laki.  



 

 

4 

Namun Zahrana tokoh utama dalam novel yang merupakan karya 

dari Novelis peraih Penghargaan Sastra Nusantara Tingkat Asia 

Tenggara (MASTERA) tahun 2008 ini adalah perempuan luar biasa yang 

memiliki prinsip yang kuat. Sosok perempuan mandiri yang tidak mau 

menyerah begitu saja pada aturan-aturan yang diberikan walaupun harus 

menanggung resiko yang tidak ia inginkan. Zahrana perempuan kuat, 

cerdas, berpendidikan dengan sejuta prestasi-prestasinya mampu 

menunjukan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan 

laki-laki. Sosok yang mampu memberikan motivasi serta pelajaran hidup 

bagi kita, khususnya saya pribadi.  

Pengungkapan sikap dan kepribadian tokoh Zahrana yang mampu 

menunjukan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan 

laki-laki. Perempuan juga berhak menentukan nasibnya untuk menjadi 

apa dan bagaimana nantinya adalah bentuk pengungkapan citra 

perempuan kuasa. Perempuan kuasa yang dimaksud dalam penelitian 

ialah perempuan yang mempunyai kekuatan untuk menampilkan dirinya 

sebagai manusia. Selain itu, perempuan kuasa dapat juga dideskripsikan 

sebagai perempuan yang menyadari bahwa ia mempunyai potensi yang 

sama dengan laki-laki dalam membangun negara dan masyarakatnya. 

Selain melalui tokoh Zahrana pencitraan perempuan juga dapat dilihat 

melalui komentar, dialog, dan kemunculan tokoh-tokoh perempuan selain 

tokoh Zahrana, bahkan tokoh laki-laki dalam novel tersebut. 
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Dari pemaparan di atas, tampak bahwa novel Cinta Suci Zahrana 

tersebut bersfektif feminisme yang bertujuan memperjuangkan 

perubahan struktur hirarki antara laki-laki dan perempuan menjadi 

persamaan hak, status, kesempatan, dan peranan dalam masyarakat. 

Fenomena feminisme dalam novel inilah yang menjadi kajian yang akan 

dibahas penulis dalam penelitian ini. Feminisme merupakan suatu konsep 

yang menggambarkan tentang kesetaraan antara kaum perempuan dan 

laki-laki dalam bidang sosial politik, dan ekonomi. Dengan demikian 

feminisme berkenaan dengan hak-hak perempuan dalam lingkungan 

sosial. 

Dengan memperhatikan prinsip penyusunan bahan ajar sebagi 

materi pembelajaran. Adapun hasil analisis citra perempuan bersfektif 

feminisme dalam penelitian ini akan dikaji lebih mendalam untuk 

mengetahui ada tidaknya  kaitan antara hasil anlisis dengan pembelajaran 

sastra di SMA.  
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1.2. Rumusan Masalah.  

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka perlu dirumuskan 

persoalan yang  akan dibahas dalam penelitian ini. Maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah Citra Perempuan dalam  novel Cinta Suci Zahrana 

perspektiff Feminisme? 

2. Bagaimanakah kaitan hasil analisis Citra Perempuan perspektif  

feminisme terhadap pembelajaran sastra di SMA? 

 

1.3. Tujuan Penelitian.  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai melalui penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan Citra Perempuan dalam  novel Cinta Suci 

Zahrana perspektif Feminisme. 

2. Mendeskripsikan kaitan hasil analisis Citra Perempuan perspektif 

feminisme terhadap pembelajaran sastra di SMA. 

1.4. Manfaat Penelitian. 

 Manfaat yang diharapkan dapat terwujud setelah  dilakukannya 

penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan terutama pengetahuan tentang analisis Citra 

Perempuan perspektif Feminisme. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca berkaitan dengan 

pengaplikasian Citra Perempuan perspektif feminisme pada novel 
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3. Memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada 

penulisnya terutama penelitian dibidang sastra tentang 

pengungkapan Citra Perempuan perspektif Feminisme. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi penelitian yang akan 

datang agar dapat menggali lebih terperinci khususnya  mengenai 

kajian Citra Perempuan perspektif femininsme. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Fungsi kajian pustaka adalah untuk memberikan pemaparan 

tentang penelitian dan analisis sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Berikut beberapa peneliti relevan yang telah mengkaji tentang 

feminisme dalam karya sastra. Beberapa diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

 Fanadian (2007) dalam penelitaiannya yang berjudul 

“Feminitas Dalam Novel Perempuan Di Titik Nol Karya Nawal El-

Saadawi Dan Relevansinya Dengan kehidupan Sosial Budaya Perempuan 

Sasak”. Dalam penelitian ini Fanadian membahas deskripsi Feminitas 

Perempuan di Titik Nol dengan uraian sebagai berikut : a. Usaha 

perempuan untuk lepas dari ketidakadilan tatanan feodal, b. Perubahan 

pandangan dan sikap wanita dan eksistensi dan peranannya, c. Psikologi 

perempuan dalam kehidupan masyarakat patriarki. Cerita novel “ 

Perempuan di Titik Nol “ mempunyai kesamaan dengan kehidupan sosial 

budaya pada perempuan sasak. Masyarakat sasak, masih menganggap 

perempuan adalah mahkluk kelas kedua. Feminitas Dalam Novel 

Perempuan di Titik Nol Karya Nawal El-Saadawi, relevansinya dengan 

sosial budaya perempuan sasak, memberikan gambaran bahwa, terdapat 

kesamaan pola tingkah laku dan perlakuan dari kaum patriarki terhadap 

perempuan. Keberadaan tokoh perempuan dalam novel perempuan di titk 

nol mempunyai relevansi yang sama dengan kehidupan sosial budaya. 
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Kebudayaan yang sama-sama berakar dari agama, namun 

disalahtafsirkan oleh kaum patriarki. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fanadian ini 

menggunakan metode dokumenter, wawancara dan pencatatan dengan 

pendekatan pragmatis  dan deskriptif.  Pendekatan pragmatis lebih 

memusatkan kajiannya pada nilai-nilai yang dikandung karya sastra 

yakni sifat kemanfaatan karya sastra bagi masyarakat 

pembaca/penikmatnya. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang 

diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-

kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi 

daerah tertentu. Metode dan teori yang digunakan sudah tepat akan tetapi 

dalam mendeskripsikan kutipan konflik dalam novel tersebut masih 

kurang dan tidak dijelaskan keterkaitan unsur yang satu dengan yang 

lainnya.  

 Ariani (2011) Citra Perempuan Dalam Novel Relung-Relung 

Gelap Karya Mira W. Dalam penelitian ini Lisa Ariani membahas lima 

tokoh perempuan dalam Novel Relung-Relung Gelap Karya Mira W. 

Dari kelima tokoh tersebut, Lisa menyimpulkan bahwa citra perempuan 

yang terdapat dalam novel Relung-Relung Gelap Hati Sisi karya Mira W 

adalah Citra Sosial, Citra Keluarga dan Citra Tingkah Laku. 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah metode deskirptif. Metode deskriptif dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta tentang citra perempuan dalam novel 

Relung-Relung Gelap Hati Sisi karya Mira W. Tidak ada pendekatan 
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yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti hanya mengambil kutipan-

kutipan dalam novel Relung Gelap Hati Sisi  lalu menganalisis kutipan-

kutipan tersebut. 

 Agendi (2012) Citra Perempuan Dalam Novel Hati Sinden 

Karya Dwi Rahyuningsih (Kritik Sastra Feminis) Dan Implementasinya 

Terhadap Pembelajaran Sastra di SMA. Citra wanita dalam novel Hati 

Sinden karya Dwi Rahyuningsih yang dideskripsikan Deni dalam 

penelitiannya, meliputi (a) Citra wanita sebagai pribadi, (b) Citra wanita 

sebagai istri, (c) Citra wanita sebagai orang tua, dan (d) Citra wanita 

sebagai anggota masyarakat. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Pendekatan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini 

masih kurang jelas. Penelitian ini hanya sekedar menganalisi citra 

perempuan dalam novel tersebut tanpa pengantar menuju pembicaraan 

mengenai persoalan  yang jelas tentang citra wanita yang bersepektif 

kritik sastra feminis sesuai yang tertera pada judul penelitian tersebut.  

2.2.  Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Sastra 

Karya sastra merupakan sebuah totalitas yang di bangun oleh 

berbagai unsur pembangunnya. Struktur karya sastra dapat di artikan 

sebagai susunan, penegas dan gambaran semua bahan dan bagian yang 

menjadi komponennya yang secara bersama membentuk kebulatan yang 

indah (Abrams, dalam Nurgiantoro 2002:36). 
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Karya sastra dapat merekam gejala kejiwaan yang terungkap lewat 

prilaku  tokoh (Siswantoro, 2005:31). Prilaku ini menjadi data atau fakta 

empiris yang harus dimunculkan oleh peneliti sastra dengan syarat bahwa 

mereka memiliki teori psikologi sastra yang memadai di dalam usaha 

bedah investigasi. 

Sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang 

objektif adalah manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa sebagai 

medianya. Sesuai hakikatnya sastra sebagai sumber estetika dan etika. 

Sastra sebagai milik masyarakat (Ratna, 2012: 59-60). Hubungan karya 

sastra dengan masyarakat, baik sebagai negasi dan inovasi, maupun 

afirmasi, jelas merupakan hubungan yang hakiki. Karya sastra 

mempunyai tugas yang penting, baik dalam usahanya untuk menjadi 

pelopor pembaharuan, maupun memberikan pengakuan terhadap suatu 

gejala kemasyarakatan (Ratna, 2012: 334). 

Sastra merupakan pencerminan masyarakat. Melalui karya sastra 

seorang pengarang mengungkapkan problem kehidupan yang pengarang 

sendiri ikut berada di dalamnya. Karya sastra  menerima pengaruh dari 

masyarakat dan sekaligus mampu memberi pengaruh terhadap 

masyarakat. Bahkan, seringkali masyrakat sangat menentukan nilai karya 

sastra yang hidup di suatu zaman, sementara sastrawan sendiri yang 

merupakan anggota masyarakat tidak dapat mengelak dari adanya 

pengaruh yang diterimanya dari lingkungan yang membesarkannya dan 

sekaligus membentuknya (Semi, 2012: 92). 
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Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sastra 

adalah hasil pekerjaan seni kreatif yang menggunakan bahasa sebagai 

media untuk mengungkapkan tentang manusia dengan perilaku-

perilakunya sebagai cermin kahidupan masyarakat. Dalam penelitian ini 

sastra dapat dijadikan sebagai pelopor pembaharuan yang mampu 

memberi pengaruh terhadap masyarakat. Pelopor pembaharuan tersebut 

salah satunya dapat dilakukan melalui karya sastra berupa novel. Bentuk 

karya sastra yang paling populer di dunia ini paling banyak beredar, 

lantaran daya  komunikasinya yang luas pada masyarakat. Peneliti 

memilih karya sastra berupa novel sebagai pelopor pembaharuan karena 

sesuai dengan objek pada penelitian ini yaitu novel Cinta Suci Zahrana 

Karya Habiburrahman El Shirazy. Untuk mengetahui lebih jauh apa itu 

novel, maka di bawah ini peneliti menjelaskan beberapa pengertian 

novel. 

Novel adalah hasil kesusastraan yang berbentuk prosa yang 

menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dan dari kejadian itu lahirlah 

suatu konflik suatu pertikaian yang mengubah nasib mereka. Novel 

adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita 

kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan 

watak dan sifat setiap  pelaku (KBBI, 2007:788). 

Sebagai karya sastra novel menawarkan berbagai permasalahan 

baik manusia dengan manusia, manusia dengan kehidupan, serta manusia 

dengan lingkungannya. Novel merupakan suatu cerita yang di dalamnya 
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membicarakan masyarakat serta permasalahan pada masa itu. Hal ini 

karena isi novel pada umumnya menggambarkan lingkungan 

kemasyarakatan serta jiwa tokoh yang hidup pada suatu masa. Oleh 

karena itu, melalui cerita inilah manusia dapat belajar merasakan dan 

menghayati permasalahan kehidupan sehingga mampu mendorong setiap 

manusia untuk ikut merenungkan kehidupan yang berhubungan dengan 

manusia, lingkungan, maupun orang lain yang berlainan jenis serta 

tingkat intensitasnya, juga tidak terlepas dari hubungan manusia dengan 

Tuhan. 

Menurut Lubis(1970:85) menjelaskan bahwa novel ialah suatu 

cerita dengan suatu alur, cukup panjang mengisi suatu buku atau lebih 

yang menggarap kehidupan pria dan wanita  yang bersifat imajinatif. 

Virginia Wolf(dalam Lubis, 1970: 157) menjelaskan bahwa novel ialah 

sebuah eksplorasi atau suatu kronik penghidupan merenungkan dan 

melukiskan dalam bentuk yang tertentu, pengaruh, ikatan, hasil, 

kehancuran, atau tercapainya gerak-gerik manusia. 

Novel merupakan bagian dari prosa memberikan gambaran sangat 

luas tentang pengalaman dan kepribadian pengarang melalui tokohnya. 

Novel menggambarkan pengalaman dan keadaan hidup sehari-hari 

manusia yang mendekati kenyataan, dengan latar belakang kejadian-

kejadian di sekelilingnya. 

Novel merupakan karangan berbentuk prosa yang panjang 

mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang 

disekitarnya dengan menonjolkan watak dan sikap setiap pelaku. Novel 
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juga merupakan suatu karya sastra yang menceritakan kehidupan secara 

panjang, perwatakan atau penokohan diceritakan secara mendalam. Oleh 

sebab itu pengarang dapat mengembangkan imajinasinya dalam 

menghasilkan sebuah karya sastra khususnya novel. Hal ini sejalan 

dengan pendapat yang dikemukakan Lubis (1988:161), novel adalah hasil 

kesusastraan yang berbentuk prosa yang menceritakan suatu kejadian 

yang luar biasa dan dari kejadian itu lahirlah suatu konflik suatu 

pertikaian yang mengubah nasib mereka. 

Sebagai karya sastra novel menawarkan berbagai permasalahan 

baik manusia dengan manusia, manusia dengan kehidupan, serta manusia 

dengan lingkungannya. Novel merupakan suatu cerita yang di dalamnya 

membicarakan masyarakat serta permasalahan pada masa itu. Hal ini 

karena isi novel pada umumnya menggambarkan lingkungan 

kemasyarakatan serta jiwa tokoh yang hidup pada suatu masa. Oleh 

karena itu, melalui cerita inilah manusia dapat belajar merasakan dan 

menghayati permasalahan kehidupan sehingga mampu mendorong setiap 

manusia untuk ikut merenungkan kehidupan yang berhubungan dengan 

manusia, lingkungan, maupun orang lain yang berlainan jenis serta 

tingkat intensitasnya, juga tidak terlepas dari hubungan manusia dengan 

Tuhan. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa novel 

adalah karya sastra imajinatif yang menggambarkan rangkaian kehidupan 

seseorang dengan orang di sekitarnya dengan menonjolkan watak dan 

sikap setiap pelaku. Cerita  yang disampaikan dalam novel pada 
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penelitian ini begitu dekat dengan realita kehidupan kita sehingga kita 

dapat belajar merasakan dan menghayati permasalahan yang mampu 

mendorong manusia untuk ikut merenungkan kehidupan. 

2.2.2 Citra Perempuan Perspektif Feminisme 

Sastra adalah salah satu dari berbagai bentuk representasi budaya 

yang menggambarkan relasi dan rutinitas jender. Selain itu, teks sastra 

juga dapat memperkuat dan membuat stereotipe jender baru yang lebih 

merepresentasikan kebebesan jender. Oleh karena itu, kritik sastra 

feminis membantu membangun studi jender yang direpresntasikan dalam 

sastra (Goodman, 2001:2). Peta pemikiran feminisme hingga kritik sastra 

feminis di atas diharap  mampu memberikan pandangan-pandangan baru 

terutama yang berkaitan dengan bagaimana karakter-karakter perempuan 

diwakili dalam karya sastra. Dalam hal ini, feminis menggunakan kritik 

sastra feminis untuk menunjukkan citra perempuan dalam karya penulis-

penulis laki-laki yang menampilkan perempuan sebagai makhluk yang 

ditekan, disalahtafsirkan, serta disepelekan oleh tradisi patriarki yang 

dominan. Di pihak lain, kajian tentang perempuan dalam tulisan penulis 

laki-laki dapat juga menunjukkan tokoh-tokoh perempuan yang kuat dan 

justru mendukung nilai-nilai feminis. 

Kedua keinginan tersebut menimbulkan beberapa ragam kritik 

sastra feminis. Dari beberapa ragam kritik sastra feminis yang ada, 

sosiofeminis menekankan pada peran-peran yang diberikan untuk 

perempuan di masyarakat mendorong ragam kritik sastra feminis yang 
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melihat perempuan direpresentasikan dalam teks-teks sastra yang 

berfokus pada images of women (citra perempuan). 

Penelitian citra perempuan atau images of women ini merupakan 

suatu jenis sosiologi yang menganggap teks-teks sastra dapat digunakan 

sebagai bukti adanya berbagai jenis peranan perempuan. Penelitian 

images of women dilakukan untuk dua kegunaan yang berbeda. Di satu 

pihak penelitian images of women digunakan untuk mengungkap hakikat 

representasi stereotipe yang menindas yang diubah ke dalam model-

model peran serta menawarkan pandangan yang sangat terbatas dari hal-

hal yang diharapkan oleh seorang perempuan. Di pihak lain, penelitian 

images of women digunakan untuk memberikan peluang berpikir tentang  

perempuan dengan membandingkan bagaimana perempuan telah 

direpresntasikan dan bagaimana seharusnya perempuan direpresntasikan 

(Ruthven, 1990:70-71).  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kritik 

sosiofeminis merupakan kritik sastra feminis yang berfokus pada citra 

perempuan. Sehingga penelitian kritik sastra feminis juga merupakan 

penelitian tentang citra perempuan. Dalam kritik sastra feminis meneliti 

tentang kekuatan perempuan (mengungkapkan harga diri seorang 

perempuan), meliputi (1) Mengambil keputusan, kekuatan perempuan 

yang   sebagaimana halnya dimiliki Zahrana dalam novel  “Cinta Suci 

Zahrana" merupkan perempuan kuasa yang menyadari bahwa dirinya 

kuasa untuk mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri, (2) Berani 

menolak dan mengutarakan pendapat, kekuatan ini juga terdapat dalam 
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novel “Cinta Suci Zahran”. Zahrana perempuan kuasa yang memiliki 

kekuatan untuk berani menolak dan mengutarakan pendapatnya dalam 

mempertahankan kepentingannya yang memang harus untuk ia 

pertahankan, (3) Potensi dan berprestasi, sebagai perempuan yang 

memiliki kemampuan untuk menampilkan dirinya sebagai manusia 

Zahran tokoh perempuan dalam novel “Cinta Suci Zahrana” memiliki 

potensi yang sama dengan laki-laki dalam membangun negara dan 

masyarakat. Kekuatan perempuan dalam penelitian kritik sastra feminis 

merupakan wujud citra perempuan dalam penelitian citra perempuan. 

Selain kekuatan (citra perempuan) yang telah disebutkan, ada juga citra 

lainnya terdapat dalam novel “Cinta Suci Zahrana”. Citra-citra tersebut 

meliputi citra perempuan yang menyayangi keluarga, citra perempuan 

yang sabar dan tabah menghadapi cobaan, citra perempuan yang 

bersyukur atas karunia Tuhan, citra perempuan yang menghormati suami 

dan citra perempuan sebagai anggota masyarakat yang akan 

dideskripsikan peneliti secara lebih terperinci dalam pembahasan.  

Setelah menjelaskan bagaimana kaitan citra perempuan dengan 

feminisme, maka di bawah ini peneliti akan menjelaskan secara lebih 

terperinci tentang citra dan feminisme. 

1. Pengertian Citra Perempuan  

Sebelumnya peneliti menjelaskan mengenai citra perempuan, 

peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu arti citra. Citra artinya rupa, 

gambaran, dapat berupa gambaran yang dimilik orang banyak mengenai 
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pribadi, atau kesan mental, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam 

karya prosa dan puisi (Moeliono dalam Sugihastuti, 2009: 8). 

 Dalam dunia kesastraan dikenal adanya istilah citra (image) dan 

pencitraan (imagery) yang keduanya menyaran pada adanya reproduksi 

mental. Citra merupakan sebuah gambaran pengalaman indera yang 

diungkapkan lewat kata-kata, gambaran berbagai gambaran sensoris. 

Yang dibangkitkan oleh kata-kata pencitraan di pihak lain, merupakan 

kumpulan cerita, the collection of image, yang dipergunakan untuk 

melukiskan objek dan kualitas tanggapan indera yang dipergunakan 

dalam karya sastra, baik dengan deskripsi secara harfiah maupun secara 

kias (Abrams; Kenny, dalam Nugriyantoro 1995 : 304). 

 Dalam Kamus Istilah Sastra Indonesia, Citra disebut juga imaji. 

Pengertiannya adalah kesan batin atau gambaran visual yang timbul pada 

diri seseorang, yang disebabkan oleh satu kata atau ungkapan dalam 

sebuah karya sastra.  

Setelah mengetahuai arti citra, selanjutnya peneliti akan 

menjelaskan arti citra perempuan. Citra perempuan atau image of women  

merupakan suatu jenis sosiologi yang menganggap teks-teks sastra dapat 

digunakan sebagai bukti adanya berbagai jenis peranan perempuan. 

Penelitian citra perempuan atau image of women dilakukan untuk dua 

kegunaan yang berbeda. Disatu pihak penelitian image of women 

digunakan untuk mengungkapkan hakikat representasi stereotipe yang 

menindas yang diubah ke dalam model-model peran serta menawarkan 
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pandangan yang sangat terbatas dari hal-hal yang diharapkan oleh 

seorang perempuan. Di pihak lain, penelitian image of women  digunakan 

untuk memberikan peluang berpikir tentang perempuan dengan 

membandingkan bagaimana perempuan telah direpresentasikan dan 

bagaimana seharusnya perempuan dipresentasikan Ruthven(dalam Adib 

Sofia, 2009: 22-23). 

Menurut pendapat  Adib Sofia  dan Sugihastuti (2003: 190), citra 

perempuan diartikan sebagai semua wujud gambaran mental spiritual dan 

tingkah laku keseharian perempuan yang menunjukkan wajah dan ciri 

khas perempuan. Dalam agama islam, perempuan merupakan sosok yang 

mulia, tidak ada perbedaan dengan kaum lelaki dari sisi penciptanya. 

Perempuan adalah manusia yang memiliki semua bakat untuk 

berkembang, tanpa memiliki cacat atau kesalahan apapun pada 

esensinya. Perempuan bukan parasit bagi pria. Laki-laki dan perempuan 

diciptakan untuk saling menumbuhkan rasa tentram dan damai dalam 

kehidupan. Masing-masing dari mereka mempunyai karakter-karakter 

khusus inilah yang membuat keduanya saling melengkapi. Islam sebagai 

agama yang sempurna, memiliki desain khusus bagi masing-masing 

gender, perempuan dan laki-laki, yang memungkinkan keduanya 

menjalankan peran masing-masing dengan baik dalam kehidupan dan 

mencapai kesempurnaan.  

 Citra perempuan menurut Sugihastuti (2009: 8) adalah semua 

wujud gambaran fisik, mental spiritual, dan tingkah laku keseharian yang 

terekspresi oleh wanita (Indonesia) seperti tergambar dalam sajak-sajak 
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Toety Heraty. Makna wujud citra wanita (Indonesia) dalam sajak-sajak 

Toety Heraty itu ialah wanita dalam sosok individu manusia yang 

terbangun dari berbagai aspek, yaitu aspek fisis, aspek psikologis, aspek 

keluarga, dan aspek masyarakat. Dalam aspek fisis, perempuan memiliki 

kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan laki-laki; hal ini sering 

dijadikan alasan kekurangan dan dasar  bagi penentuan sesuatu yang 

pantas atau tidak pantas bagi perempuan. Kenyataan ini mempengaruhi 

aspek psikologinya. Secara psikologis, sesuai dengan aspek fisisnya, 

perempuan dictirakan sebagai insan yang feminin. Aspek fisis dan 

psikilogis inilah yang membentuk cirta diri perempuan sebagai makhluk 

individu.  

 Dalam aspek keluarga, citra diri perempuan berkaitan dengan 

perannya sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai anggota keluarga. Dalam 

berbagai peran itu, perempuan dicitrakan sebagai insan pewaris peran 

yang tidak membahagiakan. Peran yang tidak membahagiakan itu juga 

dicitrakan dalam aspek masyarakat, sebagai akibat dari aspek fisis dan 

psikologisnya, perempuan bernilai lebih rendah daripada laki-laki. 

Penilaian ini terjadi dalam proses sosialisasi. Citra sosial perempuan 

dengan demikian berada dalam masyarakat patriarchal yang memiliki 

ideologi gender ;perempuan melihat ada superioritas pria dalam beberapa 

bentuk komunitas sosial (Sugihastuti,2009:13). 

 Perempuan dalam aspek sosial disederhanakan kedalam dua peran, 

yaitu peran perempuan dalam keluarga dan peran perempuan dalam 

masyarakat. Peran inilah yang dimainkan seseorang pada setiap keadaan 
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dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan 

(Wolfman dalam Sugihastuti, 2009: 23). Peran dapat berarti seperangkat 

tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang 

berkedudukan dalam masyarakat. Peran perempuan ialah bagian dari 

tugas utama yang harus dilaksanakn perempuan. Pada dasrnya citra sosial 

perempuan merupakan citra perempuan yang erat hubungannya dengan 

norma dan sistem nilai yang berlaku dalam satu kelmpok masyarakat, 

tempat perempuan menjadi anggota dan berhasrat mengadakan hubungan 

antarmanusia. Kelompok masyarakat itu adalah kelompok keluarga dan 

kelompok masyarakat luas. 

2. Pendekatan Feminisme 

Selain beberapa ragam feminisme  di atas, terdapat  dua jenis 

pendekatan yang sangat menentukan  sikap peneliti  dalam menganalisis 

permasalahan  perempuan dalam  karya sastra. Wolf dalam(Adib Sofia, 

2009: 17) membagi  pendekatan  feminisme  dalam dua  hal, yaitu 

feminisme korban [victim feminism]  dan feminisme kekuasaan  [power  

feminisme]. Feminisme Korban  melihat perempuan dalam peran seksual  

yang  murni dan mistis, dipandu  oleh naluri untuk mengasuh  dan  

memelihara,  serta menekankan kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  atas  

perempuan  sebagai  jalan  untuk menentukan hak –  hak  perempuan.  

Sementara  itu, feminisme  kekuasaan menganggap perempuan sebagai  

manusia  biasa  yang  seksual, individual,  tidak lebih  baik dan tidak 

lebih buruk  dibandingkan  dengan  laki-laki  yang menjadi  mitranya  
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dan mengklaim  hak-haknya  atas  dasar  logika yang sederhana,  yaitu  

perempuan   memang  memiliki hak. 

Pada  pendekatan  feminisme  korban, laki-laki  menjadikan  

perempuan sebagai  objek  dan mengklaim  bahwa  perempuan  tidak  

berbuat sebaliknya  pada  laki-laki. Selain itu, laki-laki  dianggap suka 

berpoligami dan hanya  mengejar  sesuatu  yang  tampak. Sementara  itu, 

perempuan dipandang  monogami  dan  mementingkan  emosi. Dengan   

demikian,  laki-laki egois  dan  tidak  pernah setia,  sedangkan  

perempuan tidak  pernah  tergoda  dan  setia.  Dengan  adanya  gegar  

jender  (genderquake) , yaitu  tumbuhnya kesadaran  tentang  kesetaraan  

yang  meluas  di  masyarakat, tumbuh  pulalah kesadaraan-kesadaran  

bahwa  perempuan  bukanlah  minoritas,  perempuan tidak  perlu 

mengemis  kepada  siapa pun  untuk  membonceng  pesawat  politik, 

perempuan  mampu  membuat  segala  sesuatu  terjadi, dan keadilan serta 

kesetaraan  bukan  merupakan  sesuatu  yang  dimohon dari  orang lain 

Wolf dalam(Adib Sofia, 2009: 18).  

Pada saat kondisi kejiwaan dan kehidupan telah berubah, dorongan 

untuk mendominasi, menyerang, dan mengksploitasi orang  lain bukan 

lagi menjadi milik laki-laki sehingga feminisme  korban  menjadi   usang 

Wolf dalam (Adib Sofia, 2009: 18) .  Gegar  jender  (genderquake) telah 

membuat  perempuan melihat  citra  kemenangan. Kemenangan  dalam  

hal ini bukan  berarti menang  atas  laki-laki, melainkan menang  atas  

impian  perempuan  sendiri. Impian  itu  pun  terumpah  dan tersalurkan  

melalui  pernyataan-pernyataan konflik  politik. Dengan  demikian,  citra 
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kemenangan  tersebut  tidak  hanya meninggalkan  jejak  pada  sejarah, 

bahkan  citra  tersebut  adalah  sejarah Wolf dalam (Adib Sofia, 

2009:18). 

Wolf dalam (Adib Sofia,2009: 18) mengemukakan  bahwa  pada  

dekade 1990-an mulai  muncul  citra  perempuan  sebagai  pemegang  

kekuasaan  yang  telah membebaskan  perempuan  untuk  

membayangkan diri mereka sebagai makhluk  yang tidak hanya menarik  

dan memberikan perasaan ingin menyayangi, melainkan juga dapat 

menimbulkan rasa hormat, bahkan rasa takut. Sementara itu, citra yang 

mendorong ke arah aksi adalah citra tentang agresivitas, keahlian, dan 

tantangan,ketimbangan pencitraan tentang korban. 

Berdasarkan hal tersebut, yang diperlukan untuk menganalisis 

perempuan-perempuan yang memahami kekuatan dirinya alah 

pendekatan feminisme kekuasaan. Pendekataan feminsme kekuasaan 

merupakan kekuatan yang luwes yang menggunakan dasar perdamaian, 

bukan dasar perang dalam perjuangan meraih hak  setara. Pedekatan ini 

bersifat terbuka dan menghormati laki-laki serta dapat membedakaan 

ketidaksukaan pada seksime dengan ketidaksukaan pada laki-laki(Wolf, 

1994:53) 

Prinsisp-perinsip pendekatan feminisme kekuasaan adalah sebagai 

berikut. Pertama,perempuan dan lak-laki mempunyai arti yang sama 

besar dalam kehidupan manusia. Kedua, perempuan berhak menentukan 

nasipnya sendiri. Ketiga, pengalaman-pengalaman perempuan 
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mempunyai makna, bukan sekedar omong kosong. Keempat, permpuan 

berhak mengungkapkan kebenaran tentang pengalamn-pengalaman 

mereka. Kelima, perempuan layak memrima lebih banyak segala sesuatu 

yang tidak mereka punya karena keperempuanan mereka, seperti rasa 

hormat dari orang lain, rasa hormat terhadap diri sendiri, pendidikan, 

keselamatan, kesehatan, keterwakilan, dan keuangan (Wolf,1994:138). 

Dengan demikian, pendekatan feminisme kekuasaan tidak memusuhi 

laki-laki dan menganggap laki-laki  tidak terpisah dari perjuangan bahkan 

mitra perempuan dalam perjuangan menuju kesetaraan sosial.  

Kelebihan pendekatan ini adalah memperlakukan perempuan 

sebagai manusia dan memperlakukan laki-laki sebagi manusia. 

Sementara itu, kekurangannya ialah terlalu menekankan kemandirian 

pribadi dan individualitas sehingga memungkinkan perempuan-

perempuan yang tidak suskses dan kurang beruntung dapat terlewatkan 

begitu saja Wolf dalam (Adib Sofia,2009: 19). 

Pengungkapan citra perempuan dengan kekusaan harus didlakukan 

agar membuka kesempatan bagi setiap orang untuk mengenali citra 

dirinya sendiri di antara citra-citra yang ada. Dengan cara yang sama 

sederet citra positif yang beraneka tentang feminsime akan memberi 

kesempatan pada perempuan untuk mengenali diri sendiri dan konotasi 

feminis dapat berubah menjadi pemahaman sebagai manusia Wolf dalam 

(Adib Sofia, 2009: 19). 
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Melalui pemikiran Wolf tentang power-feminism  (feminisme 

kekuasaan) di atas, pihak yang memiliki power atau sikap-sikap kuasa 

dipandang sebagi pihak yang kuasa, dalamhal ini pihak tersebut 

ditampilkan dalam frasa perempuan kuasa. 

3. Kritik  Sastra  Feminis 

Dari  beberapa  pemikiran  feminisme  di  atas  terlihat  bahwa  

munculnya  ide-ide  feminis berangkat  dari  kenyataan  bahwa  konstruk  

sosial  jender  yang  ada  mendorong  citra perempuan  masih  belum  

dapat  memenuhi  cita-cita  persamaan  hak  antara laki-laki  dan 

perempuan. Kesadaran  akan  ketimpangan  struktur , sistem, dan tradisi 

masyarakat  di  berbaga  ibidang   inilah yang  kemudian  melahirkan  

kritik feminis. 

Kritik  feminis  terhadap  karya  sastra  digunakan sebagai  materi 

pergerakan kebebasan  perempuan  dan  dalam  mensosialisikan  ide  

feminis  sebagaimana  terdapat  dalam kutipan  berikut  

[karena berasal  dari  pergerakan  kebebasan  perempuan, 

kritik  feminis menilai karya sastra sebagai sesuatu yang 

berguna bagi pergerakan itu. Kritik preskriptif, dengan 

demikian, dapat  didefinisikan sebagai cara-cara agar sastra 

dapat menjadi sebab kebebasan. Untuk mendapat 

persetujuan dari para feminis, sastra  harus menampilkan 

satu atau lebih fungsi-fungsi berikut. [1] menjadi sebuah 

forum bagi perempuan; [2] membantu meraih kesejajaran 
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kultural; [3] menyediakan model utama; [4]  

mempromosikan hubungan antar perempuan;  dan  [5] 

mendorong  bangkitnya kesadaran. (Rifikasintegister  via  

Stimpson, 1981;234). 

Selanjutnya,  label  perjuangan  untuk  mengidenittifikasi  telaah  

perempuan  dalam  sastra  diperoleh  melalui  perpaduan  tiga kata, yaitu 

„kritik‟, sastra  dan feminis Ruthven dalam(Adib Sofia, 2009: 20). Kritik  

sastra feminis  merupakan  sebuah  pendekatan  akademik  pada  studi 

sastra yang  mengaplikasikan  pemikiran  feminis  untuk  menganalisis 

teks  sastra  dan  konteks  produksi  dan resepsi [Goodman, 2001;x-xi]. 

Kerja  kritik  ini  ialah meneliti  karya  sastra  dengan  melacak  ideologi  

yang  membentuknya dan  menunjukan  perbedaan-perbedaan  antara  

yang  dikatakan  oleh karya  dengan  yang  tampak  dari  sebuah  

pembacaan  yang  teliti Ruthven dalam(Adib Sofia, 2009: 20). 

Kritik sastra feminis mempermasalahkan asumsi tentang 

perempuan yang berdasarkan pemahaman tertentu selalu dikaitkan 

dengan  kodrat permpuan yang kemudian menimbulkan isu tertentu 

tentang perempuan. Selain itu,  kritik sastra ini berusaha mengidentifikasi 

suatu pengalaman dan perspektif  pemikiran laki-laki dan cerita yang 

dikemas sebagi pengalaman manusia dalam sastra.hal ini dimaksudkan 

untuk mengubah pemahaman terhadap karya sastra sekaligus terhadap 

signifikasi berbagai kode jender yang ditampilkan teks berdasarkan 

hipotesis yang disusun Showalter  via Culler dalam (Adib Sofia, 2009: 

20). 
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Kritik sastra feminis melihat semua karya sastra sebagai cermin 

anggapan-anggapan estetikan politik mengenai jender yang dikenal 

dengan istilah politik seksual  Millett via Culler dalam(Adib Sofia, 2009: 

20). Sasran kritik sastra feminis adalah memebrikan responkritis terhadap 

pandangan-pandangan yang terwujud dalamkarya sastra yang diberikan 

oleh budayanya kemudian mempertanyakan hubungan antara teks, 

kekuasaan,dan seksualitas yang terungkap dalam teks Millet via Culller 

dalam (Adib Sofia, 2009: 21). 

Dan pemikiran tersebut Culler, (1983: 43-66), menawarkan konsep 

reading as women sebagai bentuk kritik sastra feminis. Konsep ini 

dilakukan melalui sebuah pendekatan yang berusaha membuat pembaca 

menjdi kritis hingga menghasilkan penilain terhadap makna teks, yaitu 

dengan  menganalisis ideologi kekuasaan laki-laki yang patriarkal yang 

diasumsikan terdapat dalam penulisan dan pembacaan sastra . 

selanjutnya, dalam reading as a women seorang penganalisi s 

menghadapi suatu karya dengan berpijak pada kesadaran bahwa ada jenis 

kelamin yang berbeda yang mempengaruhi dan banyak berhubungan 

dengan budaya, sastra, dan kehidupan. 

Sejalan dengan proyek feminis yang bertujuan mengakhiri 

dominasi pria, kritik sastra feminis mengambil peran sebagi suatu bentuk 

kritik negosiasi, bukan sebagi kritik konfrontasi. Kritikini dilakukan 

dengan tujuan untuk menumbangkan wacana-wacana dominan, bukan 

untuk berkomromi dengan wacanadominan tersebut. Kritik sastra feminis 

lebih dari sekedar perspektif. Ia menampilkan kecanggihan dengan 
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menggunakan aliansi strategi dengan teori-teori kritis Ruthven dalam 

(Adib Sofia, 2009: 20). 

Dalam ilmu sastra, feminisme ini berhubungan dengan konsep 

kritik sastra feminis, yaitu studi sastra yang mengarahkan focus analisis 

kepada wanita. Kritik sastra feminis berawal dari kenyataan bahwa baik 

kanon maupun tradisional maupun pandangan tentang dalam karya sastra 

pada umumnya mencerminkan ketimpangan (Djajanegara dalam 

Sugihastuti, 2002: 130).  

Arti kritik sastra feminisme secara sederhana adalah sebuah kritik 

sastra yang memandang sastra dengan kesadaran khusus akan adany jenis 

kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra dan kehidupan 

manusia. Jenis kelamin manusia ini membuat banyak perbedaan, di 

antara semuanya dalam semua sistem kehidupan manusia. Ada asumsi 

bahwa wanita memiliki persepsi yang berbeda dengan laki-laki dalam 

membaca sastra. 

Kritik sastra feminis bukan berarti pengeritik wanita atau kritik 

tentang wanita atau kritik tentang pengarang wanita. Arti sederhana yang 

terkandung di dalamnya ialah pengeritik memandang sastra dengan 

kesadaran khusus; kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak 

berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan. Ada pula konsep 

reading as women atau membawa sebagai wanita (Culler dalam 

Sugihastuti, 2002:139) berarti membaca dengan kesadaran membongkar 

praduga dan ideologi kekuasaan laki-laki yang andosentris dan 
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patriarkhal yang sampai sekarang masih menguasai penulisan dan 

pembacaan sastra. 

2.2.3 Pembelajaran Sastra di SMA 

Dalam peraturan Mendiknas No.22 tahun 2006 tentang Standar Isi 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2006) disebutkan bahwa mata 

pelajaran sastra Indonesia berorientasi pada hakikat pembelajaran sastra 

yang menyatakan bahwa belajar sastra adalah belajar menghargai 

manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Oleh karena itu pembelajaran 

sastra Indonesia diarahkan kepada usaha untuk menimbulkan 

pemahaman dan penghargaan terhadap hasil cipta manusia Indonesia. 

Sastra memungkinkan manusia mampu menjadikan dirinya sebagai 

manusia yang utuh, mandiri, berperilaku halus, bertoleransi dengan 

sesamanya, dan menghargai orang lain sesuai dengan harkat dan 

martabatnya. Oleh karena itu, pembelajaran sastra Indonesia diarahkan 

kepada pembentukan peserta didik yang berpribadi luhur, memiliki 

pengetahuan kesastraaan, dan bersikap positif dan apresiatif terhadap 

sastra Indonesia. 

Mata Pelajaran Sastra Indonesia di SMA bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Memahami dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangan 

kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta menignkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 
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2. Mengekspresikan dirinya dalam medium sastra. 

3. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2006:735).  

Pembelajaran sastra sangat bermanfaat bagi siswa. Sebab seperti 

dikatakan oleh Rahmanto bahwa pembelajaran sastra dapat membantu 

pendidikan secara utuh, dapat juga memberikan sumbangan yang besar 

untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang cukup sulit untuk 

dipecahkan dalam masyarakat (1988:15). Pada kenyataannya 

pembelajaran sastra berperan penting dalam masyarakat sehingga harus 

diupayakan untuk mencari pendekatan pembelajaran sastra yang tepat. 

Dalam penelitian ini, novel melalui pendekatan kritk sastra Feminis 

tersebut dapat dianalisis untuk memenuhi standar kompetensi yang 

terdapat dalam KTSP tingkat SMA. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan metode alamiah  (Moleong, 2014:6) wujud 

data dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat, dan wacana yang 

terdapat dalam novel ”Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El 

Shirazy”. Jenis data yang diambil pun data yang bersifat kualitatif, 

misalnya data-data yang mendeskripsikan status dan peran perempuan 

dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan pekerjaan. 

3.2.  Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Penelitian sastra juga memerlukan data tetapi dalam bentuk verbal, 

yaitu berwujud kata, frasa atau kalimat. Meski bersifat verbal, namun 

data menyajikan daya tarik serta kaya akan kedalaman interprestasi. 

Siswantoro (dalam Deni Agendi, 2012: 28). Data adalah sumber 

informasi yang akan diseleksi sebagai bahan analisis. Oleh karena itu, 

kualitas dan ketepatan pengambilan data tergntung pada ketajaman 
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menyeleksi yang dipandu oleh penguasaan konsep atau teori. Deni 

Agendi (2012: 29). Jadi, data dalam penelitian ini adalah kalimat, dialog, 

dan kata yang terdapat dalam novel Cinta Suci Zahrana karya 

Habiburrahman El Shirazy 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel dengan judul “Cinta 

Suci Zahrana” karya Habiburrahman El Shirazy, edisi ke dua yang terbit 

pada tahun 2013. Novel yang terdiri dari 284 halaman ini di terbitkan 

oleh kangabik.com bekerjasama dengan Penerbit Santri ( Penerbit Karya-

Karya Moralis). 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagi berikut : 

1. Dokumenter,  Arikunto (dalam Deni Agendi, 2012: 21) 

menyatakan bahwa dalam mengadakan penelitian yang bersumber 

pada tulisan sebaiknya digunakan metode dokumenter yaitu suatu 

kegiatan mencari dan mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen, rapat, langger, agenda, dan lain sebagainya. 

2. Studi pustaka, merupakan upaya pengumpulan data dan 

menemukan sumber acuan melalui pengkajian terhadap sejumlah 

kepustakaaan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.  

(Arikunto dalam Isnaini, 2011: 29).  Kepustakaan yang dimaksud 
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adalah novel Cinta Suci Zahrana, buku tentang sastra feminis, 

buku tentang sastra khususnya membahas novel, buku tentang 

pebelajaran sastra di SMA. 

3. Metode observasi, yaitu melakukan penelitian langsung dengan 

membaca, menelah, dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan 

dengan objek penelitian (Aikunto dalam Isanini, 2011: 30). Pada 

penelitian  ini, metode observasi digunakan dalam pengumpulan 

data yang bersumber dari novel cinta Suci Zahrana karya 

Habiburrahman El Shirazy. 

4. Pencatatan, yaitu mencatat data-data yang terpilih. 

 

3.4  Metode Analisis Data 

Dalam analisis data novel Cita Suci Zahrana ini menggunakan 

metode deskriptif.  Metode deskriptif dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta tentang citra perempuan dalam novel Cinta 

Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy. 

Langkah-langkah Analisi Data dalam penelitaian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Membaca novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El 

Shirazy dan untuk mendapatakan pemahaman tentang gambaran isi 

serta permasalahan dalam novel tersebut, penulis perlu membaca 

berkali-kali isi novel tersebut. 
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2. Mengambil data-data yang berhubungan dengan citra perempuan 

berspektif feminisme yang terdapat dalam novel Cinta Suci 

Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy. 

3. Menganalisi data yang telah diperoleh dalam novel Cinta Suci 

Zahrana krya Habiburahman El Shirazy. 

4. Mengaitkan hasil analisis novel Cinta Suci Zahrana dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 

5. Menarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas semua 

permasalahan dalam penelitian. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Sastra adalah salah satu dari berbagai bentuk representasi budaya 

yang menggambarkan relasi dan rutinitas jender. Selain itu, teks sastra 

juga dapat memperkuat dan membuat stereotipe jender baru yang lebih 

merepresentasikan kebebesan jender. Oleh karena itu, kritik sastra 

feminis membantu membangun studi jender yang direpresentasikan 

dalam sastra (Goodman, 2001:2). Peta pemikiran feminisme hingga kritik 

sastra feminis di atas diharap  mampu memberikan pandangan-

pandangan baru terutama yang berkaitan dengan bagaimana karakter-

karakter perempuan diwakili dalam karya sastra. Dalam hal ini, feminis 

menggunakan kritik sastra feminis untuk menunjukkan citra perempuan 

dalam karya penulis-penulis laki-laki yang menampilkan perempuan 

sebagai makhluk yang ditekan, disalahtafsirkan, serta disepelekan oleh 

tradisi patriarki yang dominan. Di pihak lain, kajian tentang perempuan 

dalam tulisan penulis laki-laki dapat juga menunjukkan tokoh-tokoh 

perempuan yang kuat dan justru mendukung nilai-nilai feminis. 

Kedua keinginan tersebut menimbulkan beberapa ragam kritik 

sastra feminis. Dari beberapa ragam kritik sastra feminis yang ada, 

sosiofeminis menekankan pada peran-peran yang diberikan untuk 

perempuan di masyarakat mendorong ragam kritik sastra feminis yang 

melihat perempuan direpresentasikan dalam teks-teks sastra yang 

berfokus pada images of women (citra perempuan) dipilih untuk 
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mengungkap perempuan kuasa dalam novel Cinta Suci Zahrana karya 

Habiburrahman El Shirazy ini. 

Penelitian citra perempuan atau images of women ini merupakan 

suatu jenis sosiologi yang menganggap teks-teks sastra dapat digunakan 

sebagai bukti adanya berbagai jenis peranan perempuan. Penelitian 

images of women dilakukan untuk dua kegunaan yang berbeda. Di satu 

pihak penelitian images of women digunakan untuk mengungkap hakikat 

representasi stereotipe yang menindas yang diubah ke dalam model-

model peran serta menawarkan pandangan yang sangat terbatas dari hal-

hal yang diharapkan oleh seorang perempuan. Di pihak lain, penelitian 

images of women digunakan untuk memberikan peluang berpikir tentang  

perempuan dengan membandingkan bagaimana perempuan telah 

direpresntasikan dan bagaimana seharusnya perempuan direpresntasikan 

(Ruthven, 1990:70-71). Secara lebih rinci, wujud penelitian terhadap 

citra perempuan dijelaskan sebagai berikut. 

4.1. Citra Perempuan dalam Novel Cinta Suci Zahrana Karya 

Habiburrahman El Shirazy 

  

4.1.2 Citra Perempuan Sebagai Pribadi 

Pribadi yang dimaksud di sini adalah segala hal yang berhubungan 

dengan diri pribadi tokoh Zahrana dalam novel Cinta Suci Zahrana baik 

fisik maupun non fisik. Sebagaimana halnya laki-laki tokoh zahrana 

dalam novel Cinta Suci Zahrana ingin menunjukan bahwa perempuan 

juga memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki untuk tidak hanya 
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selalu bisa menerima begitu saja  perlakuan orang lain tehadap dirinya, ia 

juga bahkan berhak memperjuangkan hak-haknya dengan cara yang 

bertanggung jawab. Citra perempuan dalam novel Cinta Suci Zahran 

sebagai pribadi ini di bagi menjadi 6 citra, yaitu sebagai berikut: 

a. Tercitra Sebagai Perempuan Yang Memiliki Kekuatan Untuk 

Mengambil Keputusan  

Berbagai asumsi laki-laki tentang perempuan menghasilkan 

ekspresi yang merupakan tuntutan terhadap perempuan agar berada pada 

posisi sebagai pihak yang dikuasai. Tuntutan tersebut dapat terlihat 

dalam kata-kata dan kekerasan yang dilakukan laki-laki. Adanya konflik 

telah menunjukan perempuan dalam “Novel Cinta Suci Zahrana” 

merupakan perempuan kuasa yang menyadari bahwa dirinya kuasa untuk 

mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri. Ia tidak mau mengikuti 

apa yang diinginkan orang tuanya karena jika ia mengikuti keinginan 

orang tuanya ia merasa tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Zahrana yang 

senang akan tantangan telah memiliki pilihan sendiri kemana 

melanjutkan kuliahnya. Sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut. 

“Ayahnya bilang, “sudah masuk IKIP saja, nanti jadi guru.” Tetapi ia 

merasa itu kurang menantang, ia ingat pernah punya keinginan pergi 

ke Prancis melihat kota Paris yang katanya cantik dan juga menara 

Eiffel yang legendaris. Ia pernah bertanya pada guru sejarahnya, 

kenapa kota Paris begitu cantik dan indah? Gurunya menjawab 

karena mereka punya insinyur dan arsitek-arsitek  yang hebat. Maka 

ia menemukan tantangannya dan ia memilih meneruskan kuliah di 

Fakultas Teknik UGM, Jurusan Arsitektur...”(Shirazy, 2013: 6) 

Dari kutipan di atas, terlihat kekuatan Zahrana dalam mengambil 

keputusan untuk tetap melanjutkan kuliah di fakultas yang ia inginkan. 

Sehingga keputusan yang Zahrana ambil pun menimbulkan konflik 
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dengan orang-orang terdekatnya, walaupun demikian hal itulah yang 

menunjukkan bahwa zahrana adalah perempuan kuasa. Dan jika  Zahrana 

bukanlah perempuan kuasa yang dapat mempertahankan pendapatnya 

maka sekecil apapun konflik tidak akan pernah terjadi karena Zahrana 

hanya akan menurut sepanjang hidupnya. 

Sikap orang tua Zahrana yang tetap menginginkan Zahrana untuk 

melanjutkan ke fakultas yang mereka inginkan tidak  membuat Zahrana 

melemah justru di sikapi Zahrana dengan tegas untuk tetap 

mempertahankan keputusannya tersebut. Dan untuk lebih meyakinkan 

orang tuanya terhadap apa yang ia inginkan Zahrana pun berjanji untuk 

mempertanggung jawabkan apa yang akan menjadi pilihannya itu. 

Sebagaimana yang telihat dalam kutipan berikut. 

“Ayahnya kurang setuju,tetapi ia tetap maju dan memberikan seribu 

alasan sehingga kemauannya diamini sang ibu.Mau tak mau ayahnya 

akhirnya setuju.Ia berjanji pada mereka berdua bahwa ia akan akan 

bertanggung jawab sepenuhnya pada  pilihannya. Dan ia 

membuktikan janjinya. Tahun  pertama  ia selesaikan  kuliahnya 

dengan membawa IP 3,87. Adalah IP tertinggi di 

jurusannya...”(Shirazy 2013: 6) 

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa Zahran merupakan 

perempuan kuasa yang memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan 

terhadap dirinya sendiri. Tanpa melupakan pembuktian kepada semua 

bahwa perempuan kuasa menjadi manusia dengan langkah dan strategi 

yang telah direncanakan sehingga mampu mempertanggung jawabkan 

apa yang telah menjadi pilihannya. Karena sejatinya yang lebih tau akan 

ia adalah dirinya sendiri.  
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b. Tercitra Sebagai Perempuan Yang Berani Menolak Dan 

Mengutarakan Pendapat 

Manusia sebagai makhluk individual mempunyai hubungan erat 

dengan dirinya sendiri, serta mempunyai dorongan untuk mengabdi dan 

untuk mempertahankan dirinya. Dalam tindakan sehari-hari, manusia 

kadang-kadang menjurus kepada kepentingan pribadi (Walgita dalam 

Arbain, 2007: 74). Seperti halnya manusia lainnya Zahrana juga memiliki 

hak untuk mempertahankan kepentingan dirinya, kepentingan yang 

dianggap memang harus untuk di pertahankan karena menyangkut 

kehidupan masa depannya. Kehidupan yang tidak akan ia jalani sendiri 

serta tidak pula akan ia jalani dalam waktu singkat sehingga diperlukan 

keberanian untuk tetap mempertahankan kepentingan tersebut. Dalam 

mempertahankan kepentingannya ini, Zahran juga mengambil langkah 

berani untuk menolak dan mengutarakan pendapatnya tanpa 

memperdulikan lagi orang-orang sekitarnya yang mengacuhkan ia untuk 

mempertahankan kepentingannya tersebut. Sebagaimana yang terlihat 

dalam kutipan berikut. 

“Sudah tidak jamannya lagi perempuan diatur-atur oleh adat dan 

norma yang tidak ada patokan ilmiahnya. Ia bahkan masih harus 

menunda pernikahannya sampai meraih gelar doktornya. Setelah 

meraih penghargaan di Beijing akan sangat mudah baginya 

mendapatkan beasiswa S3 di luar negeri.  Bahkan jika ia melamar S3 

ke Tsinghua University pasti akan diterima dengan tangan 

terbuka...”(Shirazy, 2013: 26) 

Dari kutipan di atas terlihat bagaimana Zahrana berani menolak 

dan mengutarakan alasan atas penolakannya tersebut. Zahrana yang 

diminta oleh orang tuanya untuk segera menikah menolak dengan alasan 

ia ingin fokus menuntut ilmu. Zahrana yang sudah memiliki rencana 
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matang untuk hidupnya tidak ingin mengubahnya untuk sebuah 

pernikahan karena ia masih ingin menyelesaikan S2 nya tepat pada 

waktunya. Ia merasa apa yang dilakukannya ini adalah sebuah kemajuan. 

Ia merasa memiliki potensi yang besar dan ia harus mengembangkan 

segenap potensi yang ia miliki. Ia harus tetap fokus pada karir 

akademiknya yang telah susah payah dibangunnya. Ia tetap berpegang 

pada nasihat Robert J.McKainagar hanya mencurahkan perhatian pada 

hal-hal yang utama, hal-hal yang paling penting untuk apa yang hendak 

di raih. Karena alasan kebanyakan sasran tidak tercapai adalah hilangnya 

waktu untuk mengerjakan hal-hal yang skunder. Selama ini Zahrana 

masih merasa menikah bukanlah yang harus didahulukan, masih dalam 

kategori skunder.  Sebagaiman yang terlihat dalam kutipan berikut. 

“karenanya, betapa banyak lelaki yang telah datang meminangnya 

dan ia tolak dengan halus atau pun terang-terangan. Setelah menolak 

Andi yang akhirnya menikah dengan Lina, sahabatnya sendiri, ia 

menolak Gugun...” (Shirazy, 2013: 28) 

Rana yang masih menganggap bahwa pernikahan merupakan hal 

yang sekunder sehingga terus saja menolak lamaran yang silih berganti 

datang padanya seperti yang dijelaskan pada kutipan di atas membuat  

kekhawatiran pada orang tua Zahrana. Orang tua Zahrana khawatir 

karena diusia Zahrana yang sudah menginjak kepala tiga ini belum juga 

menemukan jodohnya. Orang tuanya sudah mendesak untuk segera 

menikah berhubung ada laki-laki yaitu pak Karman yang datang 

melamarnya namun Zahrana tidak mau gegabah untuk mengiakan 

keinginan orang tuanya tersebut walaupun usianya yang terbilang sudah 

sangat matang untuk menikah. Sekiranya pun Zahrana sudah merasa siap 
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untuk menikah, Rana yang memiliki cukup pengetahuan agama tidak 

mau sembarang untuk menerima laki-laki apalagi  sekelas pak Karman 

yang telah ia ketahuai akhlaknya seperti apa yang akan menjadi imam 

untuk ia dan anak-anaknya kelak. Ia menginginkan seorang laki-laki 

yang memiliki akhlak mulia karena orang beriman yang paling sempurna 

adalah yang paling menjaga akhlaknya. Dan sekali lagi Rana pun 

menolak  keinginan orang tuanya untuk menerima lamaran pak Karman 

yang datang melamarnya dengan memberikan pemahaman kepada kedua 

orang tuanya. Proses memberikan pemahaman kepada kedua orang 

tuanya ini merupakan langkah feminisme kekuasaan yang memandang 

aksinya dapat mengubah dunia dengan mempengaruhi kehidupan di 

sekitarnya (Wolf dalam Adib Sofia, 2009: 52).  

„‟Bu tolong ibu juga  mengerti saya. Saya telah berusaha menata hati 

dan jiwa untuk menerima Pak Karman. Saya tidak mau karena saya 

sudah terlambat menikah, lantas saya menikah untuk seolah-olah 

bahagia. Saya tidak mau batin saya justru menderita. Karena saya 

benar-benar tidak bisa menerima Pak Karman. Saya sudah shalat 

istikharah Bu, dan saya tetap tidak bisa...”(Shirazy, 2013: 204) 

 Dengan mencoba memberikan pemahaman kepada orang-orang 

sekitarnya, maka orang-orang sekitar Zahrana memiliki konsep saling 

memahami serta memiliki konsep saling berpartisipasi dan saling 

menerima. Sehingga proses memberikan pemahaman kepada orang 

tuanya benar membuktikan bahwa langkah tersebut dapat mengubah 

dunia dengan mepengaruhi orang disekitarnya. Mengapa dikatakan 

demikian karena Zahrana yang tadinya dipaksa untuk menerima lamaran 

pak Karman dapat meluluhkan hati kedua orang tuanya dengan 

memberikan pemahaman kepada keduanya. 
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 Dari uraian yang telah diuraikan di atas. Maka dapat disimpulkan 

Zahrana tercitra sebagai perempuan yang berani menolak dan 

mengutarakan pendapatnya. Keberanian menolak dan mengutarakan 

pendapatnya didukung oleh bekal ilmu yang dimilikinya, sehingga 

dengan demikian ia mampu mengubah dunia yang diinginkan oleh kedua 

orang tuanya menjadi dunia yang ia inginkan. 

c. Tercitra Sebagai Perempuan Yang Memiliki Potensi Dan Prestasi 

Selama ini, berkembang anggapan bahwa perempuan merupakan 

makhluk yang lemah dan makhluk kelas dua (Budiman dalam Arbian, 

2007: 77). Karena itu perempuan berusaha untuk membuktikan bahwa 

mereka bukan makhluk yang lemah. Selain itu perempuan kuasa ialah 

perempuan yang mempunyai kekuatan untuk menampilkan dirinya 

sebagai manusia. Perempuan kuasa ialah perempuan yang menyadari 

bahwa ia mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki dalam 

membangun negara dan masyarakat. Hal inilah yang ingin dibuktikan 

oleh Zahrana. Zahrana yang memiliki tekat yang kuat mampu 

menunjukan pada semua orang kalau ia adalah perempuan yang memiliki 

potensi dan prestasi. Hal ini terlihat pada kutipan berikut.  

“Ia masih ingat, saat  ini teman-temanya yang tahu ia  melakukan  hal 

itu, kuliah di  dua jurusan yang berbeda, di universitas yang berbeda, 

ia dianggap gila. Sepintar – pintar kamu ,kamu  tidak  akan  bisa  

menyelesaikan S1 kamu di jurusan Arsitektur  dan  Teknik Sipil  

dengan  baik. Nanti kuliahmu  malah  kacau.‟‟ Kata  seorang  

temanya. Tetapi  dengan  kesungguhan dan kerja kerasnya, hal yang  

dianggap  gila  oleh temanya itu dapat ia lalui dengan baik .Sebab 

untuk mata  kuliah yang sama ia cukup membawa transkip  nilainya 

dari UGM ke universitas itu . Jadi ia hanya perlu menyelesaikan mata 

kuliah yang tidak ada di jurusan Arsitektur. Dan ia 

berhasil...”(Shirazy, 2013: 9) 
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Kutipan di atas baru menyatakan salah satu prestasi yang dapat 

diraih oleh Zahrana. Karena prestasi demi prestasi lain juga dapat  diraih 

Zahrana dengan kerja keras menggali potensi yang ia miliki. Prestasi dari 

menjadi mahasisiwa lulusan terbaik sampai memperoleh penghargaan 

bergengsi ditingkat internasional yang tidak hanya menggegerkan serta 

membuat bangga kampus tempat Rana mengajar tetapi juga 

mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. 

Sebuah prestasi yang tidak sembarang orang dapat melakukannya. 

Prestasi-prestasi yang tidak diperoleh Zahrana semudah membalikan 

telapak tangan ini banyak dilakukan pengorbanan dari waktu, tenaga, 

sampai gunjingan dari orang yang menganggapnya terlalu ambisius 

dalam mengukir prestasi-prestasi akademik sampai ia melupakan 

kepentingan lain seperti menikah. Namun itu semua tak dihiraukan oleh 

Zahrana, ia hanya menganggap itu semua adalah kerikil-kerikil kecil 

yang hendak membelokan niatnya untuk memperoleh semua 

penghargaan-penghargaannya tersebut. Dan tidak sia-sia semua 

pengorbanan yang telah dilakukan Zahrana, dengan itu semua Zahrana 

yang telah bermimipi untuk menaikan derajat keluarganya mampu 

mewujudkan semua impiannya tersebut. Zahrana mampu mengangkat 

derajat kedua orang  tuanya yang tadinya bukan siap-siap kini menjadi 

orang yang dihormati dan disegani karena memiliki anak yang 

berprestasi seperti Zahrana. Sebagaiman yang terlihat dalam kutipan 

berikut.                       
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“Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hamba-Nya. Dengan kerja 

keras siang malam,ia lulus S2 Arsitektur ITB dengan predikat terbaik. 

Ia bahkan sempat mendapatkan fasilitas mengadakan penelitian di 

Hamburg University, Jerman...”(Shirazy, 2013: 15) 

“Nyarisa airmatanya meleleh kalau saja Pak Dekan Falkutasnya tidak 

datang menyambangi ayahnya dan menyalaminya dengan wajah 

cerah, “Pak Munajat, sungguh Bapak sangat beruntung memiliki putri 

seperti Zahrana ini. Cerdas, santun, pekerja keras, dan berprestasi 

gemilang. Ini calon ilmuan Indonesia yang akan mengharumkan 

Indonesia. Selamat ya Pak. “Pak Dekan tersenyum pada ayahnya, 

ibunya dan dirinya...”(Shirazy, 2013: 10) 

Dari uraian dan kutipan yang telah dijelaskan di atas membuktikan 

bahwa Zahrana adalah perempuan yang memiliki potensi dan prestasi 

sebagaiman perempuan kuasa yang sebenarnya yaitu perempuan yang 

menyadari bahwa ia memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam 

membangun negara dan masyarakat sehingga mampu merubah hidup ia 

dan orang-orang yang dicintainya. 

d. Tercitra Sebagai Perempuan Yang Menyayangi Keluarga 

Walapun Zahrana keras kepala dan selalu mempertahakan apa yang 

ia inginkan bukan berarti Zahrana melakukan apa saja untuk mencapai 

kesenangan dirinya tanpa mengindahkan perasaan orang tuanya atau 

keluarganya. Tetapi, Zahrana memiliki rasa kepedulian dan kasih sayang 

terhadap keluarganya. Apa yang ia lakukan bukan semata-mata dilakukan 

hanya untuk kepentingan dirinya saja. Apa yang telah ia usahakan selama 

ini tidak hanya dapat dinikmati oleh dirinya saja tetapi ia menginginkan 

apa yang telah ia usahakan bisa juga dinikmati oleh kedua orangtuanya. 

Sebesar dan setinggi apapun kesuksesan yang di raih olehnya tidak akan 

pernah berarti apa-apa untuk Zahrana jika orang tuanya tidak dapat 

menikmati kesuksesannya tersebut. Karena untuknya bahagianya ada 

pada bahagia orang tuanya. Bahkan ia rela melepaskan peluang emas 
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yang diberikan kepadanya sebagai bukti cinta kasih dirinya kepada kedua 

orangtuanya. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut. 

“Dekan dan para dosennya berusaha membujuknya dan memikirkan 

baik-baik peluang emas ini, tetapi ia lebih memilih membahagiakan 

kedua orangtuanya daripada asyik dengan kebahagiaanya sendiri. Ia 

berharap Allah akan memberikan gantinya yang lebih 

baik...”(Shirazy, 2013: 14) 

  

Dari kutipan di atas, membuktikan bahwa Zahrana  tercitra sebagai 

perempuan yang menyayangi kedua orang tuanya. Dapat dikatakan 

demikian karena di tengah keberuntungan yang ia peroleh yaitu 

mendapat tawaran sebagai dosen di UGM tanpa harus melamar dan ia 

juga akan disekolahkan ke Delf University Of Technology, Belanda. 

Sebuah tawaran yang tidak dapat diperoleh sembarang orang rela ia tolak 

demi mementingkan kebahagaian orang tuanya yang tidak menginginkan 

ia tinggal jauh dari mereka.  

e. Tercitra Sebagai Perempuan Yang Sabar Dan Tabah Menerima 

Cobaan 

Selama menjalani kehidupannya begitu banyak cobaan yang di 

hadapai Zahrana. Dari mendapatkan teror yang dilakukan oleh Pak 

Karman karena ia menolak lamarannya, namun ia tetap berusaha tenang 

dan memilih diam  menghadapai teror-teror tersebut. Hai ini terlihat dari 

kutipan berikut. 

“Ia meneteskan airmata. Tubuhnya gemetar. Hatinya sakit. Tapi ia 

harus menang. Diam adalah senjata pamungkasnya untuk menang. Ia 

tidak akan meladeni kata-kata yang tidak mencerminkan datang dari 

orang terdidik itu. Akhirnya, ia matikan hp-nya. Ia memilih asyik 

berselancar di dunia maya...(Shirazy, 2013: 224) 
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 Pak Karman yang melihat sikap tenang Zahrana semakin geram 

dan kesal sehingga ia terus melancarkan misinya untuk menghancurkan 

Zahrana dengan menggagalkan pernikahan Zahrana dengan cara 

membunuh calon suami Zahrana. Derita Zahrana ternyata tidak cukup  

sampai di situ. Tanpa sepengetahuannya, di rumahnya terjadi musibah 

kedua. Pak Munajat, ayahnya yang memang telah renta tidak kuat 

menahan tekanan batin. Ia terkena serangan jantung. Dengan cepat ia 

dilarikan kerumah sakit. Namun tak tertolong nyawanya melayang di 

perjalanan.   

 Zahrana menangis namun tidak sampai pingsan menghadapi 

kenyataan bahwa ayahnya juga meninggal dunia menyusul calon 

suaminya itu. Tangis Zahran tersebut bukanlah merupakan titik lemahnya 

sebagai perempuan. Menangis Zahrana merupakan suatu bentuk ekspresi 

kesedihan dan kekecewaan yang dimiliki oleh semua orang, baik laki-

laki maupun perempuan. Selain itu, menangis berarti sebuah proses 

penyadaran  akan menimbulkan tekad perempuan untuk mencari jalan 

keluar dari masalah dan cobaan yang dihadapinya. Kesadaran yang 

selanjutnya menimbulkan gagasan bahwa masalah dan cobaan bukan 

untuk diratapi melainkan untuk dihadapi karena bagaimanapun masalah 

dan cobaan yang telah terjadi diratapi seperti apapun tidak akan pernah 

kembali. Dan dengan kesadaran itu pula membuktikan bahwa Zahrana 

adalah perempuan kuasa menjadi manusia yang tabah dan sabar 

menghadapai cobaan dan ujian yang di berikan kepadanya.   
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Dengan kesadaran itu pula memberikan keberuntungan lebih bagi 

Zahrana untuk menjadi hamba-Nya yang lebih mendekatkan dirinya 

kepada penciptanya. Sebagaimana yang terlihat dalam kutipan berikut. 

“Dalam hati Zahrana bertekad untuk semakin mendekatkan diri 

kepada Allah...(Shirazy, 2013:  258) 

“ Sejak saat itu, Zahrana nyaris tidak pernah meninggalkan shalat 

malam. Ia labuhkan segala keluhkesah dan deritanya kepada Yang 

Maha Kuasa. Ia pasrahkan dirinya secara total kepada 

Allah...”(Shirazy, 2013: 259) 

  

 Demikian uraian dan kutipan yang diatas tersebut adalah 

penyjelasan tentang Zahrana yang tercitra sebagai perempuan yang tabah 

dan sabar menghadapi cobaan.  

f. Tercitra Sebagai Perempuan Yang bersyukur Atas Karunia Tuhan  

Tidak ada masalah tanpa ada penyelesaian, tidak ada kehidupan 

manusia yang hanya dilalui hanya dengan kesedihan dan cobaaan. 

Seperti kata pepatah selalu ada pelangi setelah badai. Begitu juga dengan 

kehidupan yang dihadapai Zahran. Tidak seterusnya seorang Zahrana 

mendapatakan masalah dan cobaan.  Dan pada akhirnya Zahranapun 

mendapatkan juga kebahagiannya. Kebahagiaan yang merupakan 

jawaban atas kesabaran dan doa-doanya selama ini. Sebagai manusia 

yang berTuhan Zahrana yang telah memperoleh apa yang ia inginkan 

lantas tidak membuat Zahran lupa untuk senantiasa selalu  bersyukur atas 

karunia yang telah di berikan oleh sang pencipta kepadanya. Hal ini 

terlihat dari kutipan-kutipan berikut: 

“Mata Zahrana berkaca-kaca mendengarnya. Ribuan hamdalah 

menyesak dalam dada...(Shirazy, 2013: 269) 
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“sambungan ditutup. Zahrana menangis tersedu-sedu. Melihat hal itu 

sang ibu bingung dan bertanya-tanya pada Zahrana. Dengan terisak-

isak Zahrana menjelaskan apa yang terjadi. Sang ibu turut menangis. 

Zahrana lalu sujud syukur...(Shirazy, 2013: 269)  

“kebahagiaan Zahrana malam itu menghapus semua derita yang 

dialaminya. Tasbih selalu mengiringi tarikan nafasnya. Ia semakin 

yakin, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar dan 

ihsan...(Shirazy, 2013: 270) 

“Zahrana menggenggam erat tangan suaminya.kini, cinta suci itu 

benar-benar ia rasakan. Hatinya tiada henti memuji keagungan Allah 

Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang...(Shirazy: 276) 

 

Dari kutipan di atas menunjukan bahwa Zahran tercitra sebagai 

perempuan yang bersyukur atas karunai Tuhan. Zahrana memiliki 

kesadaran bahwa semua yang ia peroleh saat itu terjadi atas  izin  

Tuhanya. Oleh karena itu ia tidak lupa untuk selalu bersyukur atas semua 

yang diberikan kepadanya agar semua kenikmatan yang telah 

diperolehnya senantiansi ditambah dan dilimpahkan kepadanya. 

 

4.1.2 Citra Perempuan Sebagai Istri 

a. Tercitra Sebagai istri yang Menghormati suami 

Istri dalam menjalani kehidupannya dituntut untuk berbakti kepada 

suaminya. Suami mempunyai kuasa penuh terhadap istri secara penuh. 

Dengan begitu, istri harus menjaga martabat suami dan keluarganya. 

Begitu juga Zahrana perempuan yang telah di peristri oleh Hasan seorang 

mahasiswanya di fakultas tekhnik ini adalah istri yang mengormati dan 

berbakti kepada suaminya. Hali ini terlihat dari kutipan berikut. 

“langkah pertama yang dilakukan adalah membicarakan keinginannya 

pada suaminya.kalaupun suaminya tidak mengizinkan dan memilih 

agar ia menemani suaminya belajar di Malaysiaia telah 

siap...”(Shirazy, 2013: 272) 
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Dari kutipan di atas tercitra bahwa Zahrana adalah istri yang 

berbakti dan hormat kepada suami. Dapat dikatakan demikian karena 

Zahrana yang sebelum menikah telah di tawari untuk melanjutkan 

studinya ke Cina tidak begitu saja melanjutkan niatnya. Melainkan ia 

terlebih dahulu meminta izin kepada suaminya dan seandainya suaminya 

tidak mengizinkan untuk melanjutkan studi tersebut ia pun siap. Zahran 

yang sedikit banyak telah memiliki bekal ilmu tentang islam menyadari 

bahwa segala keinginan atau rencana yang ia inginkan sekarang tidak 

lagi bisa ia jalan atau lakukan sesuka hatinya karena ia telah menajdi 

seorang istri. Dan dari bekal ilmu islam yang telah ia ketahui pula bahwa 

istri yang baik adalah istri yang taat kepada suami adalah istri yang selalu 

mengikuti apa yang diinginkan suaminya selama hal itu masih berada di 

jalan kebenaran.  

4.1.3. Citra Perempuan Sebagai Anggota Masyarakat 

Manusia sebagai makhluk sosial perlu bersosialisasi dengan 

lingkungan sosial. Menurut Walgito (2007: 51)  lingkungan sosial yaitu 

merupakan lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat ini 

adanya interaksi individu lain. Keadaan masyarakat pun akan 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan individu. Demikian juga 

dengan Zahrana, sebagai perempuan akan berpengaruh terhadap 

lingkungan sosial maupun sebaliknya.  

Dalam bermasyarakat, Zahrana sangat peduli terhadap kehidupan 

sosial masyarakat lainnya. Gambaran ini diantaranya digambarkan dari 

beberapa bagian cerita dalam novel Cinta Suci Zahran. Sebagai seorang 
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arsitek Rana juga merasa ikut bertanggung jawab terhadap bangunan 

yang ada di muka bumi ini. Bangunan-bangunan yang memberikan 

banyak ancaman terhadap kehidupan manusia. Dan Sebagai wujud 

tanggung jawab dan kepeduli Zahrana ia memberikan inovasi baru di 

dunia arsitektur. Ia memiliki gagasan dan desain yang berkarakter sangat 

kuat, memberikan kenyamanna untuk kehidupan manusia khususnya 

yang hidup di pulau Jawa. Konsep arsitektur berbasis budaya yang di 

buat oleh Zahrana dikembangkan demi memperpanjang umur bumi. 

Demi cinta terhadap sesama mempedulikan kehidupan masyarakat 

lainnya. Sehingga hal ini membuktikan bahwa Zahran adalah perempuan 

yang tercitra sebagai anggota masyarakata, lebih-lebih cinta kita kepada 

anak cucu kita kelak. 

Sebagai anggota masyarakat yang berhasrat mengadakan hubungan 

antar manusia, Zahrana sangat peduli terhadap kehidupan sesamanya. 

Hal inilah yang membuktikan bahwa Zahran tercitra sebagai anggota 

masyarakat yang peduli terhadap sesama. 

4.2 Kaitan Citra Perempuan Dalam Novel Cinta Suci Zahrana Karya 

Habiburrahman El  Shirazy Terhadap Pembelajaran Sastra di SMA 

Dalam peraturan Mendiknas No.22 tahun 2006 tentang Standar Isi 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2006) disebutkan bahwa mata 

pelajaran sastra Indonesia berorientasi pada hakikat pembelajaran sastra 

yang menyatakan bahwa belajar sastra adalah belajar menghargai 

manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Oleh karena itu pembelajaran 
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sastra Indonesia diarahkan kepada usaha untuk menimbulkan 

pemahaman dan penghargaan terhadap hasil cipta manusia Indonesia. 

Sastra memungkinkan manusia mampu menjadikan dirinya sebagai 

manusia yang utuh, mandiri, berperilaku halus, bertoleransi dengan 

sesamanya, dan menghargai orang lain sesuai dengan harkat dan 

martabatnya. Oleh karena itu, pembelajaran sastra Indonesia diarahkan 

kepada pembentukan peserta didik yang berpribadi luhur, memiliki 

pengetahuan kesastraaan, dan bersikap positif dan apresiatif terhadap 

sastra Indonesia. 

Pembelajaran sastra sangat bermanfaat bagi siswa. Sebab seperti 

dikatakan oleh Rahmanto bahwa pembelajaran sastra dapat membantu 

pendidikan secara utuh, dapat juga memberikan sumbangan yang besar 

untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang cukup sulit untuk 

dipecahkan dalam masyarakat (1988:15). Pada kenyataannya 

pembelajaran sastra berperan penting dalam masyarakat sehingga harus 

diupayakan untuk mencari pendekatan pembelajaran sastra yang tepat. 

Penelitian “Citra Perempuan Dalam Novel Cinta Suci Zahrana” ini 

dapat analisis untuk memenuhi standar kompetensi yang terdapat dalam 

KTSP tingkat SMA. Karena hasil analisis penelitian yang merujuk pada 

pemahaman terhadap citra perempuan dalam novel Cinta Suci Zahrana 

karya Habiburrahman El Shirazy yang di dalam hasil analisis tersebut 

didapatkan juga nilai-nilai  pendidikan. Nilai-nilai pendidikan itu sebagai 

berikut : 
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1) Nilai Pendidikan Etika 

a. Tidak ada sifat ego mementingkan diri sendiri. Ini terlihat 

dalam kutipan berikut: 

“Dekan dan para dosennya berusaha membujuknya dan 

memikirkan baik-baik peluang emas ini, tetapi ia lebih memilih 

membahagiakan kedua orangtuanya daripada asyik dengan 

kebahagiaanya sendiri. Ia berharap Allah akan memberikan 

gantinya yang lebih baik...”(Shirazy, 2013:  14) 

 

b. Ketika menolak ataupun menerima pendapat orang lain harus 

dengan cara yang sopan.  Ini telihat dalam kutipan berikut: 

 “Saya senang sekali mendengar keterusterangan Mas Gugun. 

Saya sangat menghargai sikap jantan seperti ini.  Dan jujur saya 

kagum dengan mental ulet Mas Gugun. Menikah bukanlah perkara 

sepele, itu perkara besar menyangkut masa depan kita. Karena itu 

perkenankan saya memikirkannya dengan jernih dan 

matang...”(Shirazy, 2013: 33) 

c. Hargailah semua manusia dengan perlakuan yang sama 

2) Nilai Pendidikan Moral  

a. Adanya sikap menerima keputusan dan pendapat dari orang  

lain 

b. Meskipun pahit selalu berkata jujur agar tidak menimbulkan 

masalah nantinya. Ini terlihat dalam kutipan berikut :   

 „‟Bu tolong ibu juga  mengerti saya. Saya telah berusaha menata 

hati dan jiwa untuk menerima Pak Karman.Saya tidak karna saya 

sudah terlambat menikah, lantas saya menikah untuk seolah-olah 

bahagia. Saya tidak mau batin saya justru menderita. Karena saya 

benar-benar tidak bisa menerima Pak Karman. itu Saya sudah 

shalat istikhharah Bu, dan saya tetap tidak bisa...”(Shirazy, 2013:  

204) 

c. Membangun kepercayaan yang sulit 

Ini terlihat dalam kutipan berikut : 

“Ayahnya kurang setuju, tetapi ia tetap maju dan memberikan 

seribu alasan sehingga kemauannya diamini sang ibu.Mau tak mau 

ayahnya ahkirnya setuju.Ia berjanji pada mereka berdua bahwa ia 

akan akan bertanggung jawab sepenuhnya pada  pilihannya. Dan 

ia membuktikan janjinya. Tahun  pertama  ia selesaikan  kuliahnya 



 

 53 

dengan  membawa  IP 3,87 . Adalah  IP  tertinggi  di jurusannya. 

..”(Shirazy, 2013: 6) 

“Ia masih ingat, saat ini teman-temanya yang tahu ia  melakukan 

hal itu, kuliah di dua jurusan yang berbeda, di universita kamu 

yang beda, ia dianggap gila. Sepintar – pintar kamu, kamu tidak 

akan bisa menyelesaikan S1 kamu di jurusan Arsitektur dan 

Teknik Sipil dengan baik. Nanti kuliahmu malah kacau.‟‟ Kata 

seorang temanya. Tetapi  dengan kesungguhan dan kerja kerasnya, 

hal yang dianggap gila oleh temanya itu dapat ia lalui dengan baik. 

Sebab untuk mata kuliah yang sama ia cukup membawa transkip 

nilainya dari  UGM ke universitas itu. Jadi ia hanya perlu 

menyelesaikan mata kuliah yang tidak ada di jurusan Arsitektur. 

Dan ia berhasil...”(Shirazy, 2013: 9) 

3) Nilai Pendidikan Sosial 

a. Sifat sosial sesama teman atau sesama manusia yang dapat 

merasakan kesusahan orang lain. Ini terlihat dalam kutipan berikut : 

“Tapi ia harus di jadikan yang kedua. Ia tidak tega. Ia tidak tega 

pada perasaan yang akan dialami istri Pak Didik.dan iajuga tidak 

tega pada perasaan kedua orang tuanya. Mereka tidak siap untuk 

itu...” (Shirazy, 2013: 226) 

b. Bersedia berkorban untuk kepentingan sesama. Ini terlihat 

dalam kutipan berikut :  

“Dekan dan para dosennya berusaha membujuknya dan 

memikirkan baik-baik peluang emas ini, tetapi ia lebih memilih 

membahagiakan kedua orangtuanya daripada asyik dengan 

kebahagiaanya sendiri. Ia berharap Allah akan memberikan 

gantinya yang lebih baik...”(Shirazy, 2013: 14) 

 

c. Mementingkan kepentingan orang banyak di atas 

kepentingan pribadi. Ini terlihat dalam kutipan berikut : 

“konsep arsitektur berbasis budaya seperti ini, perlu kita 

kembangkan demi memperjuangkan umur buni. Demi cinta kita 

pada sesama, lebih-lebih cinta kitakepada anak cucu 

kita...”(Shirazy, 2013:  68) 

4) Dan Nilai Pendidikan Religius/Agama 

a. Adanya sikap sabar dan tabah dalam menghadapi segala 

bentuk ujian dan cobaan yang di berikan oleh Tuhan. 
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b. Tidak adanya rasa putus asa dan selalu optimis bahwa Tuhan 

selalu akan memberikan yang terbaik untuknya selama ia tetap 

berusaha dan ikhlas. 

c. Usaha dan kerja keras harus selalu diikuti dengan doa. 

d. Tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur atas semua anugrah 

yang telah di berikan Tuhan kepadanya. 

Ini terlihat dari kutipan berikut : 

“Mata Zahrana berkaca-kaca mendengarnya. Ribuan hamdalah 

menyesak dalam dada...”(Shirazy,  2013: 269) 

“Sambungan ditutup. Zahrana menangis tersedu-sedu. Melihat hal 

itu sang ibu bingung dan bertanya-tanya pada Zahrana. Dengan 

terisak-isak Zahrana menjelaskan apa yang terjadi. Sang ibu turut 

menangis. Zahrana lalu sujud syukur...”(Shirazy, 2013: 269)  

 “Zahrana menggenggam erat tangan suaminya.kini, cinta suci itu 

benar-benar ia rasakan. Hatinya tiada henti memuji keagungan 

Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang...”(Shirazy, 

2013: 276) 

 Dari hasil analisis di atas, diperoleh nilai pendidikan yang meliputi 

etika, pendidikan moral, pendidikan sosial dan pendidikan 

religius/agama. Dengan didapatnya nilai-nilai pendidikan itu, analisis 

citra perempuan berperan sebagai metode untuk mencari unsur-unsur 

ekstrinsik dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El 

Shirazy. 

  Unsur ekstrinsik karya sastra membahas mengenai nilai-nilai 

yang terdapat di dalamnya. Begitu juga dengan kajian citra perempuan 

ini membahas mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam novel Cinta Suci 

Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy. Oleh karena itu, hasil analisis 

penelitian ini dapat menjadi bahan ajar di Sekolah Menengah Atas 
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khususnya dalam karya sastra yang menitik beratkan kepadan 

penguasaan mengkaji unsur ekstinsik dalam sebuah karya sastra. Untuk 

lebih jelasnya relevan atau tidaknya hasil analisi penelitian ini dijadikan 

bahan ajar, di bawah ini peneliti akan menjelaskan lebih dalam tentang 

prinsi-prinsip yang perlu di perhatikan dalam penyusunan bahan ajar. 

4.3 Novel Cinta Suci Zahrana Karya Habiburrahman El Shirazy  

Sebagai Bahan Ajar 

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan  

bahan ajar sebagai materi pembelajaran. Sesuai pedoman Memilih dan 

Menyusun Bahan Ajar (Departemen Pendidikan Nasional 2006: 5), 

terdapat prinsip-prinsip dalam pemilihan bahan materi pembelajaran. 

Prinsip-prinsip tersebut adalah:  

1. Prinsip Relevansi 

Setelah melakukan analisis lebih mendalam ternyata novel Cinta 

Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy relevan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar kurikulum mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, yaitu sebagai berikut: 

a. Aspek Membaca  

Kelas XI / semester I, standar Kompetensi nomor 7 (tujuh)  yaitu 

Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/ novel terjemahan. 

Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menemukan unsur- unsur 

instrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia / novel terjemahan. Kelas XI / 

semester II, standar kompetnsinya yaitu memahami biografi, novel, dan 
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hikayat. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah mengungkapkan hal-hal 

yang menarik dan dapat diteladani dari tokoh. 

b. Aspek Mendengarkan 

Kelas XI / semester II, standar kompetensinya nomor 5 (lima) yaitu 

memahami pembacaan novel. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah 

menanggapi pembacaan penggalan novel dari segi vokal, intonasi, dan 

penghayatan,  dan menjelaskan unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik dari 

pembacaan penggalan novel. 

2. Prinsip Konsistensi 

Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang relevan tersebut 

dapat dilaksanakan secara konsisten. Artinya bahwa jumlah kompetensi 

dasar yang ada dalam novel dapat dijadikan bahan ajar dan dapat 

dikuasai siswa. Materi sebagai bahan ajar aspek menulis, membaca, 

berbicara dan mendengarkan diajarkan dengan metode diskusi, 

pemodelan, dan penugasan. 

3. Prinsip Kecukupan 

Bahan ajar dengan aspek menulis, membaca, berbicara dan 

mendengarkan adalah suatu yang cukup memadai dalam membantu 

siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Artinya, bahwa 

materi bahan ajar yang diambil dari novel Cinta Suci Zahrana karya 

Habiburrahman El Shirazy adalah cukup mampu mencapai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 
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Berdasarkan uraian di atas, novel Cinta Suci Zahrana karya 

Habiburrahman El Shirazy bisa dikaitkan dalam pembelajaran sastra di 

SMA. 
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 BAB V  

 

 SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1. SIMPULAN 

Penelitian ini mengkaji tentang citra perempuan pada tokoh 

Zahrana dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El 

Shirazy. Zahrana merupakan tokoh utama dalam  novel Cinta Suci 

Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy. Tokoh ini adalah tokoh yang 

paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun dikenai 

kejadian. Dalam novel tersebut Zahrana perempuan yang cerdas, disiplin, 

sabar, tegas, soleh dan patuh kepada orang tua serta suaminya ini tercitra 

dalam beberpa citra yaitu:  (a) citra perempuan sebagai pribadi (b) citra 

perempuan sebagai istri, dan  (c) citra perempuan sebagai anggota 

masyarakat. 

Hasil analisis citra perempuan seperti yang telah di sebutan di atas 

dapat menjadi bahan ajar di Sekolah Menengah Atas khususnya dalam 

karya sastra yang menitik beratkan kepadan penguasaan mengkaji unsur 

ekstinsik dalam sebuah karya sastra. Dapatnya Novel Cinta Suci Zahrana 

Karya Habiburrahman El Shirazy ini di jadikan bahan ajar karena karya 

ini juga memenuhi syarat prinsip bahan ajar sebagai materi pembelajaran. 

Prinsip tersebut, yaitu: (1) prinsip relevansi, (2) prinsip konsistensi, (3) 

prinsip kecukupan. 
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5.2 SARAN 

Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan berkaitan 

pengkajian penelitian tentang citra perempuan khususnya dalam karya 

sastra yaitu novel. Oleh karena itu, diharapkan bagi penelitian 

selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang citra 

perempuan dalam karya sastra agar mengkaji lebih dalam lagi sehingga 

penelitian ini dan penelitian yang terdahulu semakin mendekati kata 

sempurna. 
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LAMPIRAN 

 

 

1. Sinopsis  Cerita 

Dilema seorang gadis berprestasi saat dihadapkan pada pilihan mengejar cita-

cita, karir atau berumah tangga. Diakui, lingkungan sosiologis kita masih 

berpandangan bahwa prioritas seorang perempuan adalah menjadi ibu dari anak-

anak disamping isteri dan suami. Setinggi apapun prestasi yang diraih, rasanya 

belum afdol  bila kehidupan pribadi termasuk cintanya tidak sukses. 

 Dalam novel ini ditampilkan tokoh Siti Zahrana sebagai sosok gadis ambisius 

dan memiliki talenta luar biasa dalam bidang akademik. Ia terlahir dari keluarga 

bias-biasa, ayahnya seorang PNS golongan rendah di kelurhan. Zahrana berhasil 

menyelesaikan S1 Di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan S2 di Institute 

Tekhologi Bandung.  

 Nama Zahrana mendunia karena Karya Tulisnya dimuat di jurnal ilmiah 

RMIT Melbourne. Dari karya tulis itu, Zahrana meraih penghargaan di tinghua 

University (Universitas ternama di China). Ia pun terbang ke Negeri Tirai Bambu 

untuk menyampaikan orasi ilmiah dihadapan puluhan arsitek kelas dunia. Dia 

memaparkan arsitektur bertema budaya. Yang ia tawarkan adalah Arsitektur 

Kerajaan Jawa-Islam dahulu kala. Dari Tinghua University, Zahrana mendapat 

beasiswa untuk studi S3, disamping itu ia juga mendapat tawara pengerjaan proyek 

besar.  

 Namun, Zahrana tidak sendiri ditengah kesuksesan prestasi akademiknya ia 

malah menjadi bahan kecemasan orang tuanya. Kecemasan itu lantaran Zahrana 

belum juga menikah diusianya yang kini menjelang kepala tiga. Sudah banyak laki-

laki yang meminangnya, namun Zahrana menolaknya dengan halus.  
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 Di sinilah konflik batin Zahrana mulai timbul, antara menuruti keinginan 

orang tua atau mengejar cita-cita. 

Sebenarnya Zahrana sudah mengalah, ia memilih tak menenerima tawaran jadi 

Dosen di Universitas Gajah Mada. Alasannnya karena orang tuanya yang tingggal di 

Semarang tidak mau jauh. Zahrana pun memilih mengajar di sebuah Universitas di 

Semarang agar ia bisa tetap tinggal bersama orang tuanya. Zahrana juga menolak 

tawaran S3 di China.  

 Meski tak otoriter, kedua orangtua Zahrana berharap agar anak satu-satunya 

itu segera menikah dan memiliki keturunan. Mereka khawatir jika tidak bisa melihat 

anaknya menikah dan menimang cucu. Mengingat usia mereka yang sudah renta.  

 Sebenarnya dalam jiwa Zahrana bukan tidak menghiraukan keinginannya 

untuk  berumah tangga, tetapi logika analisisnya selalu berargumen, menikah hanya 

menunda-nunda kesuksesan bahkan bisa menghalanginya.  

 Puncak konflik batin Zahrana adalah ketika dilamar oleh seorang duda yang 

notabene atasannya sendiri. Begitu pulang dari Tinghua University, dengan tegas 

Zahrana menolak lamaran tersebut, dan hal tersebut membuat orangtua Zahrana 

kecewa. Alas an Zahrana semata-mata persoalan moral atasannya itu yang terkenal 

suka meminta setoran kepada mahasiswa bila ingin nilai bagus. Bahakan dia suka 

bermain cinta dengan mahsiswanya sendiri. Akibat menolak lamaran tersebut, 

Zahrana akan dikeluarkan secara tidak hormat. Tetapi,, ia sudah lebih dahulu 

mengundurkan diri. 

 Pasca lamaran, Zahrana pun sadar bahwa  ia harus cepat menikah. Dia bisa 

mengejar cita-cita meski sudah bersuami.  Ia pun meminta saran dari pimpinan 
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pondok Pesantren. Dan akhirnya dipertemukanlah Zahrana dengan seorang pemuda 

yang dilihat dari pekerjaannya kurang prestisius. Pemuda itu seorang pedagang 

kerupuk keliling. Meski begitu, Zahrana merasa cocok, dan memutuskan untuk 

melangsungkan pernikahan secepatnya. 

 Kemudian kedua keluarga menyapkan pesta sederhana. Ketika sebelum 

melangsungkan ijab Kabul dalam pikiran Zahrana terlintas guratan kebahagaiaan 

yang akan ia tempuh dihari bahagianya itu. Dia tak sabar menunggu hari esok tiba. 

Namun, bayangn itu sirna, ketika Zahrana mengetahui bahwa calon suaminya itu 

meninggal dunia tertabrak kereta api. Saat itupun Zahrana merasa mati, ia merasa 

langit seakan runtuh menimpanya, sehinngga ia tak dapat lagi untuk bernafas. 

Beruntung Zahrana masih kuat untuk melanjutkan hidupnya. 

 Suatu waktu Zahrana bertemu dengan seorang dokter yang dulu sempat 

mengobatinya di rumah sakit. Dokter tersebut ternyata adalah ibu dari mahasiswa 

yang bernama Hasan (skripsinya pernah di bimbing oleh Zahrana). Dokter tersebut 

mengtakan bahwa anaknya Hasan berniat untuk menikahinya. Meski ragu, dia 

kemudian menerimanya.  

Akhirnya tepat pada pukul 07.00 malam Zahrana kemudian menikah dengan 

Hasan,  dan akhir nya mereka hidup bahagia selamanya.  

 

 

 

 

 

 



 

 65 

Data Citra Perempuan 

 

NO  Halaman  Citra Perempuan dalam Novel Cinta Suci Zahrana 

1 6 “Ayahnya bilang, “sudah masuk IKIP saja, nanti jadi guru.” 

Tetapi ia merasa itu kurang menantang, ia ingat pernah 

punya keinginan pergi ke Prancis melihat kota Paris yang 

katanya cantik dan juga menara Eiffel yang legendaris. Ia 

pernah bertanya pada guru sejarahnya, kenapa kota Paris 

begitu cantik dan indah? Gurunya menjawab karena mereka 

punya insinyur dan arsitek-arsitek  yang hebat. Maka ia 

menemukan tantangannya dan ia memilih meneruskan kuliah 

di Fakultas Teknik UGM, Jurusan Arsitektur...”(Shirazy, 

2013: 6) 

 

2 6 “Ayahnya kurang setuju,tetapi ia tetap maju dan memberikan 

seribu alasan sehingga kemauannya diamini sang ibu.Mau 

tak mau ayahnya akhirnya setuju.Ia berjanji pada mereka 

berdua bahwa ia akan akan bertanggung jawab sepenuhnya 

pada  pilihannya. Dan ia membuktikan janjinya. Tahun  

pertama  ia selesaikan  kuliahnya dengan  membawa  IP 3,87 

. Adalah  IP  tertinggi  di jurusannya...”(Shirazy 2013: 6) 

 

3 26 “Sudah tidak jamannya lagi perempuan diatur-atur oleh adat 

dan norma yang tidak ada patokan ilmiahnya. Ia bahkan 

masih harus menunda pernikahannya sampai meraih gelar 
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doktornya. Setelah meraih penghargaan di Beijing akan 

sangat mudah baginya mendapatkan beasiswa S3 di luar 

negeri.  Bahkan jika ia melamar S3 ke Tsinghua University 

pasti akan diterima dengan tangan terbuka...”(Shirazy, 2013: 

26) 

 

4 28 “karenanya, betapa banyak lelaki yang telah datang 

meminangnya dan ia tolak dengan halus atau pun terang-

terangan. Setelah menolak Andi yang akhirnya menikah 

dengan Lina, sahabatnya sendiri, ia menolak Gugun...” 

(Shirazy, 2013: 28) 

 

5 204 „‟Bu tolong ibu juga  mengerti saya. Saya telah berusaha 

menata hati dan jiwa untuk menerima Pak Karman. Saya 

tidak mau karena saya sudah terlambat menikah, lantas saya 

menikah untuk seolah-olah bahagia. Saya tidak mau batin 

saya justru menderita. Karena saya benar-benar tidak bisa 

menerima Pak Karman. Saya sudah shalat istikharah Bu, dan 

saya tetap tidak bisa...”(Shirazy, 2013: 204) 

 

6 9 “Ia masih ingat, saat  ini teman-temanya yang tahu ia  

melakukan  hal itu, kuliah di  dua jurusan yang berbeda, di 

universitas yang berbeda, ia dianggap gila. Sepintar – pintar 

kamu ,kamu  tidak  akan  bisa  menyelesaikan S1 kamu di 

jurusan Arsitektur  dan  Teknik Sipil  dengan  baik. Nanti 
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kuliahmu  malah  kacau.‟‟ Kata  seorang  temanya. Tetapi  

dengan  kesungguhan dan kerja kerasnya, hal yang  dianggap  

gila  oleh temanya itu dapat ia lalui dengan baik .Sebab 

untuk mata  kuliah yang sama ia cukup membawa transkip  

nilainya dari UGM ke universitas itu . Jadi ia hanya perlu 

menyelesaikan mata kuliah yang tidak ada di jurusan 

Arsitektur. Dan ia berhasil...”(Shirazy, 2013: 9) 

 

7 15 “Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hamba-Nya. 

Dengan kerja keras siang malam,ia lulus S2 Arsitektur ITB 

dengan predikat terbaik. Ia bahkan sempat mendapatkan 

fasilitas mengadakan penelitian di Hamburg University, 

Jerman...”(Shirazy, 2013: 15) 

 

8 10 “Nyarisan airmatanya meleleh kalau saja Pak Dekan 

Falkutasnya tidak datang menyambangi ayahnya dan 

menyambangi ayahnya dan menyalaminya dengan wajah 

cerah, “Pak Munajat, sungguh Bapak sangat beruntung 

memiliki putri seperti Zahrana ini. Cerdas, santun, pekerja 

keras, dan berprestasi gemilang. Ini calon ilmuan Indonesia 

yang akan mengharumkan Indonesia. Selamat ya Pak. “Pak 

Dekan tersenyum pada ayahnya, ibunya dan 

dirinya...”(Shirazy, 2013: 10) 

9 14 “Dekan dan para dosennya berusaha membujuknya dan 

memikirkan baik-baik peluang emas ini, tetapi ia lebih 
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memilih membahagiakan kedua orangtuanya daripada asyik 

dengan kebahagiaanya sendiri. Ia berharap Allah akan 

memberikan gantinya yang lebih baik...”(Shirazy, 2013: 14) 

 

 

10 224 “Ia meneteskan airmata. Tubuhnya gemetar. Hatinya sakit. 

Tapi ia harus menang.diam adalah senjata pamungkasnya 

untukmenang. Ia tidak akan meladeni kata-kata yang tidk 

mencerminkan datang dari orang terdidik itu. Akhirnya, ia 

matikan hp-nya. Ia memilih asyik berselancar di dunia 

maya...(Shirazy, 2013: 224) 

 

11 258 “Dalam hati Zahrana bertekad untuk semakin mendekatkan 

diri kepada Allah...(Shirazy, 2013:  258) 

 

12 259 “ Sejak saat itu, Zahrana nyaris tidak pernah meninggalkan 

shalat malam. Ia labukan segala keluhkesah dan deritanya 

kepada Yang Maha Kuasa. Ia pasrahkan dirinya secara total 

kepada Allah...”(Shirazy, 2013: 259) 

 

13 269 “Mata Zahrana berkaca-kaca mendengarnya. Ribuan 

hamdalah menyesak dalam dada...(Shirazy, 2013: 269) 

 

14 269 “sambungan ditutup. Zahrana menangis tersedu-sedu. 

Melihat hal itu sang ibu bingung dan bertanya-tanya pada 
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Zahrana. Dengan terisak-isak Zahrana menjelaskan apa yang 

terjadi. Sang ibu turut menangis. Zahrana lalu sujud 

syukur...(Shirazy, 2013: 269)  

 

14 270 “kebahagiaan Zahrana malam itu menghapus semua derita 

yang dialaminya. Tasbih selalu mengiringi tarikan nafasnya. 

Ia semakin yakin, bahwa Allah bersama orang-orang yang 

sabar dan ihsan...(Shirazy, 2013: 270) 

 

15 276 “Zahrana menggenggam erat tangan suaminya.kini, cinta 

suci itu benar-benar ia rasakan. Hatinya tiada henti memuji 

keagungan Allah Yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang...(Shirazy: 276) 

 

16 276 “langkah pertama yang dilakukan adalah membicarakan 

keinginannya pada suaminya.kalaupun suaminya tidak 

mengizinkan dan memilih agar ia menemani suaminya 

belajar di Malaysiaia telah siap...”(Shirazy, 2013: 272) 

17 14 “Dekan dan para dosennya berusaha membujuknya dan 

memikirkan baik-baik peluang emas ini, tetapi ia lebih 

memilih membahagiakan kedua orangtuanya daripada asyik 

dengan kebahagiaanya sendiri. Ia berharap Allah akan 

memberikan gantinya yang lebih baik...”(Shirazy, 2013:  14) 
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18 33 “Saya senang sekali mendengar keterusterangan Mas Gugun. 

Saya sangat menghargai sikap jantan seperti ini.  Dan jujur 

saya kagum dengan mentalulet Mas Gugun. Menikah 

bukanlah perkara sepele, itu perkara besar menyangkut masa 

depan kita. Karena itu perkenankan saya memikirkannya 

dengan jernih dan matang...”(Shirazy, 2013: 33) 

 

19 204 „‟Bu tolong ibu juga  mengerti saya. Saya telah berusaha 

menata hati dan jiwa untuk menerima Pak Karman.Saya 

tidak karna saya sudah terlambat menikah, lantas saya 

menikah untuk seolah-olah bahagia. Saya tidak mau batin 

saya justru menderita. Karena saya benar-benar tidak bisa 

menerima Pak Karman. itu Saya sudah shalat istikhharah Bu, 

dan saya tetap tidak bisa...”(Shirazy, 2013:  204) 

 

20 6 “Ayahnya kurang setuju, tetapi ia tetap maju dan 

memberikan seribu alasan sehingga kemauannya diamini 

sang ibu.Mau tak mau ayahnya ahkirnya setuju.Ia berjanji 

pada mereka berdua bahwa ia akan akan bertanggung jawab 

sepenuhnya pada  pilihannya. Dan ia membuktikan janjinya. 

Tahun  pertama  ia selesaikan  kuliahnya dengan  membawa  

IP 3,87 . Adalah  IP  tertinggi  di jurusannya. ..”(Shirazy, 

2013: 6) 
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21 9 “Ia masih ingat, saat ini teman-temanya yang tahu ia  

melakukan hal itu, kuliah di dua jurusan yang berbeda, di 

universita kamu yang beda, ia dianggap gila. Sepintar – 

pintar kamu, kamu tidak akan bisa menyelesaikan S1 kamu 

di jurusan Arsitektur dan Teknik Sipil dengan baik. Nanti 

kuliahmu malah kacau.‟‟ Kata seorang temanya. Tetapi  

dengan kesungguhan dan kerja kerasnya, hal yang dianggap 

gila oleh temanya itu dapat ia lalui dengan baik. Sebab untuk 

mata kuliah yang sama ia cukup membawa transkip nilainya 

dari  UGM ke universitas itu. Jadi ia hanya perlu 

menyelesaikan mata kuliah yang tidak ada di jurusan 

Arsitektur. Dan ia berhasil...”(Shirazy, 2013: 9) 

 

22 226 “Tapi ia harus di jadikan yang kedua. Ia tidak tega. Ia tidak 

tega pada perasaan yang akan dialami istri Pak Didik.dan 

iajuga tidak tega pada perasaan kedua orang tuanya. Mereka 

tidak siap untuk itu...” (Shirazy, 2013: 226) 

 

23 14 “Dekan dan para dosennya berusaha membujuknya dan 

memikirkan baik-baik peluang emas ini, tetapi ia lebih 

memilih membahagiakan kedua orangtuanya daripada asyik 

dengan kebahagiaanya sendiri. Ia berharap Allah akan 

memberikan gantinya yang lebih baik...”(Shirazy, 2013: 14) 
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24 68 “konsep arsitektur berbasis budaya seperti ini, perlu kita 

kembangkan demi memperjuangkan umur buni. Demi cinta 

kita pada sesama, lebih-lebih cinta kitakepada anak cucu 

kita...”(Shirazy, 2013:  68) 

25 269 “Mata Zahrana berkaca-kaca mendengarnya. Ribuan 

hamdalah menyesak dalam dada...”(Shirazy,  2013: 269) 

 

26 269 “Sambungan ditutup. Zahrana menangis tersedu-sedu. 

Melihat hal itu sang ibu bingung dan bertanya-tanya pada 

Zahrana. Dengan terisak-isak Zahrana menjelaskan apa yang 

terjadi. Sang ibu turut menangis. Zahrana lalu sujud 

syukur...”(Shirazy, 2013: 269)  

 

27 276 “Zahrana menggenggam erat tangan suaminya.kini, cinta 

suci itu benar-benar ia rasakan. Hatinya tiada henti memuji 

keagungan Allah Yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang...”(Shirazy, 2013: 276) 
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SILABUS  PEMBELAJARAN  

Nama Sekolah  : SMA  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : XI 

Semester  :  1 

Standar Kompetensi : Membaca 

2. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan 
 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

1. Menganalisis 

unsur-unsur 

intrinsik  dan 

ekstrinsik 

novel 

Indonesia/terje

mahan 

 Novel Indonesia dan 

novel terjemahan 

 unsur-unsur intrinsik  

( alur, tema,  

penokohan, sudut 

pandang, latar, dan 

amanat) 

 unsur ektrinsik  dalam 

novel terjemahan(nilai 

budaya, sosial, moral, 

dll) 

 citra perempuan 

dalam novel 

cinta suci 

zahrana karya 

Habiburrahman 

El Shirazy 

 Novel Indonesia 

dan novel 

terjemahan 

 unsur-unsur 

intrinsik  ( alur, 

tema,  

penokohan, 

sudut pandang, 

latar, dan 

amanat) 

 unsur ektrinsik  

dalam novel 

terjemahan(nilai 

budaya, sosial, 

moral, dll) 

 citra perempuan 

yang terdapat 

dalam novel 

 

 Novel Indonesia 

dan novel 

terjemahan 

 unsur-unsur 

intrinsik  ( alur, 

tema,  

penokohan, 

sudut pandang, 

latar, dan 

amanat) 

 unsur ektrinsik  

dalam novel 

terjemahan(nilai 

budaya, sosial, 

moral, dll) 

 citra perempuan 

di dalam novel 

 

Jenis Tagihan:  

 tugas 

kelompok 

 tugas 

kelompok 

 ulangan 

 

Bentuk 

Instrumen: 

 uraian bebas 

 pilihan 

ganda 

 jawaban 

singkat 

4 

 

Novel 

Indonesia  

 

Novel 

terjemahan 

Mengetahui, 

 

 

Guru Mata Pelajaran 

Mataram,   September  2014 

 

 

Mahasiswa  
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PPEERRAANNGGKKAATT  PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN  

RREENNCCAANNAA  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  PPEEMMEELLAAJJAARRAANN  

RRPPPP  ((11))  

 

Nama Sekolah :  

Satuan Pendidikan : SMA  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : XI/1 

Aspek Pembelajaran  : Membaca  

 

A. Standar Kompetensi: Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel 

terjemahan 

 

B. Kompetensi Dasar : Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik  

novel Indonesia/terjemahan 

 

C. INDIKATOR  : 

 

 Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia 

 Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel terjemahan, 

 Membandingkan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel terjemahan 
dengan novel Indonesia 

 Mendeskripsikan citra perempuan di dalam novel 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Agar siswa mampu menentukan unsur-unsur intrinsik (alur, tema, 
penokohan, sudut pandang, latar dan amanat), ekstrinsik (nilai moral, 

agama, dll)  yang terdapat dalam novel indonesia 

 Agar siswa mampu menentukan unsur-unsur intrinsik (alur, tema, 

penokohan, sudut pandang, latar dan amanat), ekstrinsik (nilai moral, 

agama, dll) yang terdapat dalam novel terjemahan 

 Siswa mampu membedakan antara unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 
novel indonesia dan terjemahan  

 Siswa mampu menentukan citra perempuan yang terdapat dalam novel 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Pengertian novel  

 Pengertian unsur intrinsik dan ekstrinsik 

 Unsur-unsur intrinsik novel indonesia 

 Unsur-unsur intrinsik novel terjemahan 

 Citra perempuan persfektif feminisme 

F. BAHAN AJAR 

 Buku paket 

 LKS 
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G. ALAT 

Buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, KBBI, novel 

 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

No Kegiatan Keterangan 

Alokasi 

Waktu 

Jenis 

Pembelajaran 

A. 

 
Kegiatan Awal (15 menit) 

1. Mengecek kesiapan siswa  

2. Memotivasi siswa sebagai kegiatan 

appersepsi dengan memberikan pertanyan 

seputar unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel 

3. Mengarahkan pemahaman siswa tentang 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasikal 

 

 

Klasikal 

 

 

 

Klasikal 

 

 

 

 

 

Klasikal 

 

 

Klasikal  

 

 

 

Kelompok 

 

 

Kelompok 

 

 

 

B. 

 
Kegiatan Inti (65 menit) 

Penggalan 1 

1. Siswa menyimak dengan saksama 

penjelasan materi unsur intrinsik dan 

ekstrinsik dalam novel oleh guru 

2. Siswa memperhatikan pengertian novel, 

pengertian unsur intrinsik dan ekstrinsik 

serta pembagiannya yang dijelaskan oleh 

guru 

3. Guru menjelaskan tentang citra 

perempuan 

4. Guru memperhatikan perhatian siswa 

terhadap penjelasan materi 

5. Guru meminta beberapa siswa untuk 

mengulang membacakan apa yang sudah 

dijelaskan 
 

Penggalan 2 

6. Guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 6 anggota 

7. Siswa ditugaskan untuk mencari dan 

membaca sinopsis sebuah novel untuk 

menentukan unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik 

8. Masing-masing kelompok harus mencari 

dan membaca sinopsis novel indonesia 

dan terjemahn 

9. Masing-masing kelompok harus bisa 
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menemukan unsur-unsur intrinsik dan  
ekstrinsik dalam novel indonesia dan 

terjemahan, guna dapat membedakan 

keduanya 

10. Kemudian masing-masing kelompok 

harus dapat menentukan citra perempuan  

yang terdapat dalam cerita novel 

 Penggalan 3 

11. Semua anggota kelompok maju ke depan 

kelas dan membacakan sinopsis novel 

indonesia secara bergantian 

12. Anggota yang lain akan membacakan 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang 

terdapat dalam novel indonesia 

13. Anggota yang lain membacakan sinopsis 

novel terjemahan 

14. Anggota selanjutnya akan membacakan 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang 

terdapat dalam novel terjemahan 

15. Kemudian masing-masing kelompok 

yang maju membacakan tugas akan 

memaparkan citra perempuan dan nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya 

16. Kelompok yang lain akan mengoreksi 

kelompok yang sedang membacakan 

tugas di depan kelas dan menemukan 

kelebihan serta kekurangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 
Kelompok 

 

Kelompok 

 

 

 

 

 

Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok 

 

kelompok 

 

 

Kelompok 

 

Kelompok 

 

 

Kelompok 

 

 

 

 

Kelompo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasikal  

 

 

 

C. 

 
Kegiatan Akhir (10 menit)  

 

1. Siswa membuat rumusan simpulan 

terhadap butir-butir pembelajaran yang 

sudah mereka ikuti. 

2. Siswa menyampaikan kesan dengan 

menggunakan bahasa yang baik dan 

benar terhadap pembelajaran yang baru 

berlangsung sebagai kegiatan refleksi. 

3. Guru memberi penguatan terhadap 

simpulan yang diberikan oleh para siswa. 
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I. PENILAIAN 

 

1. Penilaian proses 

 

A. Tabel matriks aktivitas siswa  

 

No. Nama 

ASPEK PENGAMATAN 

 

Keseriusan Keaktifan Keberanian  Nilai 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1 Zaskiah                  

2 Agung                 

3 Meli                 

4 Rahman                 

 

 

Keterangan Serius: 

1. Sangat serius 

2. Serius 

3. Cukup serius 

4. Kurang serius 

5. Sangat tidak serius 

 

Keterangan Aktif: 

1. Sangat aktif 

2. Aktif 

3. Cukup aktif 

4. Kurang aktif 

5. Sangat tidak aktif 

 

Keterangan berani: 

1. Sangat berani 

2. Berani  

3. Cukup berani 

4. Kurang berani 

5. Sangat tidak berani 
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