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TINJAUAN SOSIOLOGIS DALAM NOVEL CINTA DI AWAL 

TIGA PULUH KARYA MIRA W: CITRA DAN PERANAN IBU 

TOKOH ANGGRAINI 

 

 

ABSTRAK 

           Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana citra dan peranan ibu 

tokoh Anggraini dalam novel Cinta di Awal Puluh karya Mira W, dengan tinjauan 

sosiologi sastra. Tujuan dalam penelitian ini, untuk mendeskripsikan citra 

Anggraini  dan peranan ibu tokoh Anggraini dalam novel Cinta di Awal Tiga 

Puluh karya Mira W. Jenis penelitian ini bersifat  kualitatif . Data dalam 

penelitian ini adalah kata-kata atau kalimat, dan dialog tentang citra dan peranan 

ibu tokoh Anggraini yang terdapat dalam novel Cinta di Awal Tiga Puluh karya 

Mira W. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel dengan judul Cinta di 

Awal Tiga Puluh karya Mira W, cetakan kedua yang terbit tahun 2003. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, dan dokumentasi. 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang 

menggunakan tinjauan sosiologi sastra. Hasil analisis data mengenai citra 

Anggraini dalam novel Cinta di Awal Tiga Puluh karya Mira W, meliputi; (a) 

citra Anggraini dalam keluarga, seperti  Anggraini adalah ibu yang sangat peduli 

terhadap anak-anaknya, ibu yang perhatian, ibu yang tegas, serta ibu yang tegar 

mengahadapi cobaan dalam kehidupannya. dan (b) citra Anggraini dalam sosial-

masyarakat. Citra Anggraini dalam sosial-masyarakat adalah tercitra sebagai 

orang yang jujur, lembut, peduli terhadap sesama manusia, dan mempunyai peran 

buruk atau negative dalam masyarakat. Sedangkan peranan ibu tokoh Anggraini 

dalam novel Cinta di Awal Tiga Puluh karya Mira W sebagai pendidik dibagi 

menjadi tiga yang  meliputi; (a) sebagai pemuas atau pemenuh kebutuhan, (b) 

sebagai suri tauladan anak, dan (c) sebagai pemberi motivasi.  

 

 

Kata kunci: Sosiologis, Novel, Citra, Peranan Ibu. 
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A SOSIOLOGICAL REVIEW IN NOVEL CINTA DI AWAL  

TIGA PULUH BY MIRA W: THE IMAGE AND ROLES  

OF ANGGRAINI AS A MOTHER 

 

 

ABSTRACT 

 

            The problem of this research is about how the image and the roles of 

Anggraini as a mother in Cinta di Awal Tiga Puluh novel by Mira W, by using 

literature a sociological review the purpose of this research, to describe 

Anggraini’s image and the roles of Anggraini as a mother in Cinta di Awal Tiga 

Puluh novel by Mira W. Kind of this research is qualitative. The data of this 

research are word and sentences, and dialog about the image and the roles of 

Anggraini as a mother that in Cinta di Awal Tiga Puluh novel by Mira W. The 

data source of this research is the novel entitled Cinta di Awal Tiga Puluh by Mira 

W, the second print that published in 2003. The method of data collection are 

literature review and documentation. The method of data analysis in this research 

is descriptive-qualitative that use literature a sociological review. The result of 

data analysis about Anggraini’s image in Cinta di Awal Tiga Puluh novel by Mira 

W, are; (a) Anggraini’s image in family, like Anggraini is a mother who very care 

with her children, mother who attend to the children, stiff mother, and strong 

mother, to face all of difficulty of life, and (b) Anggraini’s image in social-

society. Anggraini’s image in social-society are imagined as honest person, soft, 

care with otherpeople, and she has positive and negative role in society. Whereas, 

the roles of Anggraini as a mother in Cinta di Awal Tiga Puluh novel by Mira W 

as a teacher, it divided into three, that are; (a) as person who always give 

satisfaction and she can fulfil the needs, (b) as model to the children, and (c) as a 

motivator. 

 

 

Keyword: Sociological, Novel, Image, Roles of Mother. 
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A. PENDAHULUAN    

            Karya sastra merupakan suatu 

kegiatan kreatif dalam sebuah karya 

seni. Sastra merupakan salah satu 

bentuk karya yang imajinatif. 

Sebagai karya imajinatif, sastra juga 

berfungsi sebagai hiburan yang 

menyenangkan serta menambah 

pengalaman dan memberikan 

pembelajaran bagi para pembacanya. 

Selain itu, karya sastra juga 

dikatakan sebagai karya imajinatif 

yang pengertiannya lebih luas 

dibandingkan dengan karya fiksi. 

 Karya sastra juga biasanya 

berisi pemikiran, gagasan, kisah-

kisah, dan amanat yang 

dikomunikasikan kepada para 

pembaca. Untuk menangkap ini, 

pembaca harus bisa 

mengapresiasikan sebuah mahakarya 

sastra. Hubungan antara pembaca 

dengan teks sastra bersifat relatif, 

teks sastra selalu menyajikan 

ketidakpastian, sementara pembaca 

mesti aktif dan kreatif dalam 

menentukan keanekaan makna teks 

sastra tersebut. Salah satu bentuk 

teks sastra yang bersifat  imajinatif 

itu adalah novel. 

Novel merupakan uraian 

cerita dari sebagian besar kehidupan 

manusia yang ditokohkan dalam 

cerita yang di dalamnya terdapat 

berbagai jenis masalah yang harus 

dihadapi oleh tokoh tersebut. 

Masalah-masalah yang diuraikan 

atau ditulis dalam novel bukan hanya 

terbatas pada cerita dalam dunia fiksi 

saja, namun ada kemungkinan juga 

banyak terdapat pada kehidupan 

yang ada di tengah-tengah 

masyarakat. Dengan demikian ada 

kalanya sebuah novel bisa membantu 

pembaca untuk mengambil jalan 

keluar dalam menyelesaikan 

masalah, jika masalah yang dihadapi 

sama dengan apa yang terjadi di 

dalam novel.  

 Salah satu novel yang patut 

diapresiasi adalah novel Cinta di 

Awal Tiga Puluh karya Mira W. 

Novel Cinta di Awal Tiga Puluh  

menceritakan kisah perjuangan 

seorang ibu bernama Anggraini 

dalam membesarkan anak-anaknya. 

Dia sama seperti ibu pada umumnya, 

namun dia seorang janda yang 

memiliki lima orang anak perempuan 

yang penuh dengan permasalahan. 

Anak-anaknya yang nakal dan egois 

disebabkan karena Anggraini yang 

tidak bisa selalu di rumah mengurusi 

anak-anaknya dikarenakan ia harus 

bekerja menjadi stunt in (peran 

pengganti) yang kerja pagi sampai 

pagi lagi karena merupakan orang 

tua tunggal yang harus mencari uang 

untuk keberlangsungan hidupnya dan 

anak-anaknya.  

Jadi, dia menitipkan  kelima  

anak  perempuannya  itu  pada  

nenek mereka, ibu dari Anggraini. 

Namun semua itulah yang membuat 

anak-anaknya merasa Anggraini 

tidak memperhatikan mereka dan 

lebih mementingkan pekerjaannya 

dibandingkan anak-anaknya, apalagi 

ketika ada seorang laki-laki yang 

mendekati ibu mereka. Mereka 

semakin berpikir kalau ibu mereka 

sama sekali tidak menyayangi 

mereka, karena menurut anak-

anaknya Anggraini lebih 

memperhatikan laki-laki yang 

menjadi kekasihnya itu dibandingkan 

mereka, anak-anaknya. Saat itulah 

mereka memperlihatkan ego mereka, 

menjadi anak yang nakal dan tidak 

bisa diatur. 

  Ketika Anggraini  menyadari 

perubahan anak-anaknya karena 
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semua kesalahannya, ia ingin 

berubah untuk lebih memperhatikan 

anak-anaknya, tapi Anggraini merasa 

terlambat menyadarinya, karena 

hidupnya yang mungkin tidak lama 

lagi dikarenakan ia mengidap kanker 

payudara. Di akhir hidupnya, ketika 

kanker payudara itu terus 

menggerogoti tubuhnya, ia ingin 

mencari sesosok laki-laki yang mau 

menjadi ayah dari anak-anaknya, 

laki-laki yang bisa menjaga semua 

buah hatinya. Seorang laki-laki yang 

mau menganggap anak-anaknya 

seperti anaknya sendiri. disinilah titik 

terberat dari tokoh Anggraini, kisah 

perjuangan seorang ibu melawan 

kanker ganas dan pergulatannya 

mencari sesosok ayah bagi anak-

anaknya agar bisa melindungi anak-

anaknya kelak ketika dia sudah tidak 

ada lagi di dunia. 

 Berbagai konflikpun datang 

silih berganti, dari penolakan anak-

anaknya yang tidak mau mempunyai 

ayah baru, sampai ketika anak 

sulungnya ditahan karena 

mengedarkan obat-obatan terlarang, 

dan anak keduanya yang diperkosa 

oleh calon suaminya sendiri 

membuat Anggraini semakin 

terpuruk ditengah penyakitnya yang 

semakin parah. Namun dia terus 

berjuang demi anak-anaknya.  

 Anggraini digambarkan 

sebagai seorang ibu yang kuat dan 

mementingkan keberlangsungan 

kehidupan dan kebahagiaan anak-

anaknya ditangan orang yang tepat, 

yakni seseorang yang benar-benar 

bisa menjaga dan membimbing anak-

anaknya ketika dia sudah tidak bisa 

mendampingi anak-anaknya 

dikarenakan keganasan kanker yang 

menggerogoti tubuhnya.  

  Berdasarkan pemaparan di 

atas, sudah jelas bahwa seorang ibu 

sangat berperan penting dalam 

kelangsungan hidup anak-anaknya. 

Ibu bertanggung jawab menyusun 

mental serta sosial dalam pencapaian 

kesempurnaan serta pertumbuhan 

anak yang benar. Tapi sejumlah 

besar kegagalan terjadi diakibatkan 

pemisahan wanita dari fungsi-fungsi 

dasar mereka sebagai ibu. 

  Dengan perkembangan 

zaman yang menjadi semakin 

modern, ibu-ibu di zaman sekarang 

lebih banyak menyalahi kodratnya 

menjadi seorang ibu dengan lebih 

seringnya berada di luar rumah dan 

hanya menyisakan sedikit waktu 

untuk keluarga dan anak-anak, 

sehingga menghilangkan 

kebahagiaan anak serta menghalangi 

anak merasakan kasih sayang 

seorang ibu, karena ibu mereka sibuk 

dengan dunia luarnya, sibuk menjadi 

wanita karir dan melupakan 

peranannya sebagai seorang ibu.  

 Hal inilah yang kemudian 

menjadi dasar bagi penulis untuk 

mengkaji novel Cinta di Awal Tiga 

Puluh karya Mira W dengan 

memaparkan citra dan peranan 

penting seorang ibu yang terdapat 

dalam novel tersebut dengan 

menggunakan pendekatan sosiologis. 

Pendekatan ini menelaah tentang 

hubungan antara realitas sosial yang 

ada dalam masyarakat dengan 

realitas literer dalam teks atau karya 

sastra. Karena setiap karya sastra, 

baik dalam skala angkatan maupun 

individual memiliki aspek-aspek 

sosial tertentu yang dapat 

dibicarakan melalui model-model 

pemahaman sosial, sehingga ilmu 

sosial justru menunggu hasil-hasil 

analisis melalui pendekatan 
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sosiologis yang akan digunakan 

untuk memahami Gender, Feminis, 

Status peranan, Wacana sosial, dan 

sebagainya. Berdasarkan hal 

tersebut, maka penelitian ini 

dirumuskan dengan judul “Tinjauan 

Sosiologis dalam Novel Cinta di 

Awal Tiga Puluh karya Mira W: 

Citra dan Peranan Ibu Tokoh 

Anggraini” dan Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk (a) 

mendeskripsikan citra Anggraini 

dalam novel Cinta di Awal Tiga 

Puluh karya Mira W, dan (b) 

mendeskripsikan peranan ibu tokoh 

Anggraini  dalam novel Cinta di 

Awal Tiga Puluh karya Mira W, 

dengan tinjauan sosiologis. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1) Pendekatan Sosiologis 

            Pendekatan sosiologis adalah 

pendekatan kajian sastra yang 

menganalisis manusia dalam 

masyarakat, dengan proses 

pemahaman mulai dari masyarakat 

ke individu. Pendekatan sosiologis 

menganggap karya sastra sebagai 

milik masyarakat. Dasar filososfis 

pendekatan sosiologis adalah adanya 

hubungan hakiki antara karya sastra 

dengan masyarakat. Hubungan-

hubungan yang dimaksudkan 

disebabkan oleh: a) karya sastra 

dihasilkan oleh pengarang, b) 

pengarang itu sendiri adalah anggota 

masyarakat, c) pengarang 

memanfaatkan kekayaan yang ada 

dalam masyarakat, dan d) hasil karya 

sastra itu dimanfaatkan kembali oleh 

masyarakat (Ratna, 2013: 59-60) 

Wellek dan Warren (dalam 

Semi, 2013: 53), mengemukakan tiga 

klasifikasi pendekatan dalam 

sosiologi sastra. Pertama, Sosiologi 

pengarang: yakni yang 

mempermasalahkan tentang status 

sosial, ideology politik, dan lain-lain 

yang menyangkut diri pengarang, 

Kedua, Sosiologi karya sastra: yakni 

memasalahkan tentang suatu karya 

sastra; yang menjadi pokok telaahan 

adalah tentang apa yang tersirat 

dalam karya sastra tersebut dan apa 

tujuan atau amanat yang hendak 

disampaikannya, dan Ketiga, 

Sosiologi sastra: yang 

memasalahkan tentang pembaca dan 

pengaruh sosialnya terhadap 

masyarakat.  

            Berdasarkan pendapat di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan sosiologis merupakan 

pendekatan terhadap karya sastra 

dengan mempertimbangkan segi-segi 

kemasyarakatan yang menyangkut 

pengarang, karyanya, dan 

pembacanya. Pendekatan sosiologis 

juga menaruh perhatian pada aspek 

dokumenter sastra, dengan 

berpandangan bahwa sastra adalah 

gambaran atau cerminan kehidupan 

masyarakat, baik kehidupan sosial, 

ekonomi, pendidikan, dan lainnya, 

serta membicarakan pengaruh nilai-

nilai yang terkandung dalam karya 

sastra terhadap pembaca. Sehingga 

karya sastra tersebut mampu 

memberikan peningkatan dan 

pengembangan bagi kehidupan 

pembacanya.  

 

2) Citra Wanita 

              Citra artinya rupa; 

gambaran; dapat berupa gambaran 

yang dimiliki orang banyak 

mengenai pribadi, atau kesan mental 

(bayangan) visual yang ditimbulkan 

oleh kata, frase, atau kalimat dan 

merupakan unsur dasar yang khas 

dalam karya sastra prosa dan puisi. 

Wanita sendiri dikatakan sebagai 
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makhluk individu yang beraspek 

fisik dan psikis, dan merupakan 

makhluk sosial yang beraspek pada 

keluarga dan masyarakat (Sugihastuti 

dalam Paramita, 2010: 19) 

              Seperti yang dikatakan 

Sugihastuti (dalam Handayani, 2013: 

12 ), Citra wanita merupakan wujud 

gambaran mental spiritual dan 

tingkah laku keseharian yang 

terekspresi oleh wanita dalam 

berbagai aspeknya yaitu, aspek fisis 

dan psikis sebagai citra diri wanita 

serta aspek keluarga dan masyarakat 

sebagai citra sosial. 

              Citra sosial wanita 

merupakan citra yang erat 

hubungannya dengan norma dan 

sistem nilai yang berlaku dalam satu 

kelompok masyarakat, tempat 

perempuan menjadi anggota dan 

berhasrat mengadakan hubungan 

antar manusia. Kelompok 

masyarakat itu adalah kelompok 

keluarga dan kelompok masyarakat 

luas. Citra wanita berhubungan 

dengan manusia lain dapat bersifat 

khusus maupun umum tergantung 

kepada bentuk hubungan itu. 

Hubungan wanita dalam masyarakat 

dimulai dengan hubungannya dengan 

orang-seorang, antar orang, sampai 

ke hubungan dengan masyarakat 

umum. Termasuk kedalam hubungan 

orang-seorangan adalah hubungan 

wanita dengan pria dalam 

masyarakat (Sugihastuti, 2002: 15) 

            Dalam aspek keluarga, citra 

diri wanita berkaitan dengan 

perannya sebagai istri, sebagai ibu, 

dan sebagai anggota keluarga. 

Seperti yang dikatakan, Sugihastuti 

(2002: 21), bahwa citra wanita dalam 

aspek keluarga, wanita berperan 

sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai 

anggota keluarga, masing-masing 

peran mendatangkan konsekuensi 

sikap sosial, yang satu dengan 

lainnya bergayutan. Sebagai istri 

misalnya, wanita mencintai suami, 

memberikan motivasi, dan sebagai 

pendamping dalam kehidupan suami.  

            Sedangkan sebagai ibu 

misalnya, Santoso (2011: 7), 

mengatakan bahwa secara kodrati, 

setiap wanita suatu hari nanti akan 

menjadi seorang ibu dan memiliki 

anak. Dari seorang ibulah, masa 

depan anak ditentukan. Ibu 

memegang peran yang sangat 

strategis dalam membimbing 

kesuksesan anaknya.   

  Jadi, bisa disimpulkan 

bahwa citra wanita merupakan 

gambaran bagaimana wanita 

berhubungan dengan manusia lain, 

misalkan hubungan dengan orang-

seorang atau dengan masyarakat 

banyak, termasuk hubungan wanita 

dengan pria dalam masyarakat. 

Sedangkan citra wanita dalam 

keluarga, tidak lepas dari peranannya 

sebagai istri, ibu, dan anggota 

keluarga. Misalnya wanita sebagai 

seorang ibu sangat berperan penting 

bagi keberlangsungan kehidupan 

anak-anaknya. Karena sudah menjadi 

kodratnya seorang wanita menjadi 

ibu atau sebagai pelanjut keturunan. 

yakni ibu mempunyai peranan untuk 

membimbing atau mengarahkan 

anak-anaknya untuk meraih 

kesuksesan. 

 

3) Peranan Ibu 

  Peranan ibu sebagai 

pendidik dibedakan menjadi tiga; 

pertama, ibu sebagai pemuas atau 

pemenuh kebutuhan anak, kedua, ibu 

sebagai suri teladan bagi anak, 

terakhir, ibu sebagai pemberi 

motivasi bagi kelangsungan 
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kehidupan anak. Fungsi Ibu sebagai 

pemuas atau pemenuh kebutuhan ini 

sangat besar artinya bagi anak, 

terutama pada saat anak di dalam 

ketergantungan total terhadap ibunya 

yang akan tetap berlangsung sampai 

periode anak sekolah, bahkan sampai 

menjelang dewasa. Ibu perlu 

menyediakan waktu bukan saja 

untuk selalu bersama tetapi untuk 

selalu berinteraksi maupun 

berkomunikasi secara terbuka pada 

anaknya. 

 Pada dasarnya kebutuhan 

seorang anak meliputi kebutuhan 

fisik, psikis, sosial, dan spiritual. 

Kebutuhan fisik merupakan 

kebutuhan makan, minum, pakaian, 

tempat tinggal, dan lain sebagainya. 

Kebutuhan psikis meliputi kebutuhan 

akan kasih sayang, rasa aman, 

diterima, dan dihargai. Sedangkan 

kebutuhan sosial akan diperoleh oleh 

anak dari kelompok luar lingkungan 

keluarganya. Dalam pemenuhan 

kebutuhan ini, ibu hendaknya 

memberikan kesempatan bagi anak 

untuk bersosialisasi dengan teman 

sebayanya. Kebutuhan spiritual, 

adalah pendidikan yang menjadikan 

anak mengerti kewajibannya kepada 

Tuhan, kepada Rasul-Nya, Orang 

tuanya dan sesama manusia. Dalam 

pendidikan spiritual, juga mencakup 

mendidik anak berakhlak mulia, 

mengerti agama, bergaul dengan 

teman-temannya, dan menyayangi 

sesama saudara atau manusia. 

Karena itu merupakan hak anak atas 

orang tuanya, maka jika orang tua 

tidak menjalankan kewajibannya ini 

berarti menyia-nyiakan hak anak. 

(http://akabaruakbar.blogspot.com/2

013/06/peran-dan-tugas-perempuan-

dalam-keluarga.html) 

            Jadi, dari uraian di atas, bisa 

disimpulkan bahwa Peran ibu di 

dalam keluarga adalah sebagai 

pendidik pertama dan utama bagi 

anak. Dalam mendidik anaknya ibu 

juga harus memberikan cinta dan 

kasih sayangnya, Karena cinta dan 

kasih sayang ibulah yang menjadi 

modal utama dalam membimbing 

anak-anaknya untuk menggapai 

impiannya. Tanpa cinta, kasih 

sayang, dan motivasi dari seorang 

ibu, tentu saja mengibaratkan 

seorang anak yang berjalan ditengah 

kegelapan tanpa ada yang 

membimbing dan memberikan 

cahaya untuknya berjalan. Itulah 

yang membuat peranan seorang ibu 

begitu penting dalam kehidupan 

anak-anaknya. Sedangkan peran ibu 

untuk memenuhi kebutuhan sosial 

anaknya adalah dengan memberikan 

kebebasan kepada putra-putrinya 

untuk bersosialisasi dengan teman 

sebayanya dan memeperkenalkan 

dunia pada anaknya tanpa melupakan 

memberikan bimbingan mana yang 

baik dan mana yang tidak baik untuk 

dilakukan. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini bersifat 

kualitatif, yaitu penelitian yang tidak 

berwujud angka-angka akan tetapi 

berupa data yang berbentuk kalimat 

atau kata-kata. Dalam mengkaji 

novel Cinta di Awal Tiga Puluh 

karya Mira W, digunakan jenis 

penelitian kualitatif – deskriptif. 

Penelitian kualitatif, yaitu data yang 

dikumpulkan adalah berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-

angka. Selain itu, semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan 

menjadi kunci terhadap apa yang 

sudah diteliti (Moleong, 2013: 11). 
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Penelitian kualitatif ini sendiri 

dipergunakan untuk memperoleh 

deskripsi tentang citra dan peranan 

ibu tokoh Anggraini dalam novel 

Cinta di Awal Tiga Puluh karya Mira 

W dengan menggunakan teori 

sosiologis. 

             Data dalam penelitian ini 

adalah, kata-kata atau kalimat, dan 

dialog yang terdapat dalam novel 

Cinta di Awal Tiga Puluh Karya 

Mira W dan Sumber data yang 

menjadi objek penelitian adalah 

novel dengan judul Cinta di Awal 

Tiga Puluh karya Mira W, cetakan 

kedua yang terbit pada tahun 2003. 

Novel tersebut terdiri atas 340 

halaman dengan 28 sub–bab. 

Diterbitkan oleh PT Gramedia 

Pustaka Utama, anggota IKAPI, 

Jakarta pada bulan April. Buku 

bersampul warna merah muda, 

bergambar bunga krisan merah 

(Chrysanthemum) dengan judul dan 

nama pengarang. Tebal buku sekitar 

1 cm dengan ukuran 18 cm. 

    Metode pengumpulan data 

ini, merupakan teknik atau cara-cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Dalam 

melakukan pengumpulan data, 

dibutuhkan beberapa metode. 

Metode berfungsi untuk 

menyederhanakan masalah sehingga 

akan lebih mudah dipahami dan  

lebih mudah memecahkan 

permasalahan. Adapun beberapa 

metode yang digunakan, di antaranya 

adalah Studi Pustaka dan 

Dokumentasi dengan teknik analisis 

data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

Deskriptif Kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan Sosiologis 

  Langkah-langkah yang 

ditempuh dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Membaca novel atau cerita 

secara keseluruhan sehingga 

memperoleh gambaran tentang 

isi novel, dan untuk memahami 

keseluruhan novel tentu saja 

tidak bisa hanya dengan sekali 

membacanya, sehingga harus 

berkali-kali membacanya supaya 

lebih bisa dimengerti dan 

dipahami apa saja peristiwa dan 

permasalahan yang ada pada 

novel tersebut, sehingga 

mendapatkan data yang di 

inginkan. 

2. Mengidentifikasi kata-kata, 

kalimat, dialog, perbuatan, sifat 

dan sikap serta komentar atau 

penilaian tokoh lain tentang 

tokoh Anggraini yang berkaitan 

dengan citra dan peranannya 

sebagai ibu dalam novel Cinta di 

Awal Tiga Puluh karya Mira W.  

3. Data yang telah terkumpul, 

kemudian diklasifikasikan 

berdasarkan citra Anggraini 

dalam keluarga, citra Anggraini 

dalam sosial-masyarakat, dan 

peranan ibu tokoh Anggraini 

yang terdapat dalam novel Cinta 

di Awal Tiga Puluh karya Mira 

W. 

4. Menganalisis citra dan peranan 

ibu tokoh Anggraini yang telah 

diklasifikasikan. 

5. Memaparkan dan 

Menyimpulkan Hasil data yang 

dianalisis secara keseluruhan. 

 

D. PEMBAHASAN 

Analisis mengenai ibu pada 

bagian ini berfokus pada tokoh 

utama dalam novel tersebut yang 

bernama Anggraini, seorang ibu 
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yang memiliki intensitas tinggi 

dalam alur cerita novel Cinta di Awal 

Tiga Puluh. Dengan demikian, upaya 

untuk mengungkapakan masalah 

citra dan peranan ibu akan dilekatkan 

pada tokoh Anggraini yang dibahas 

dalam novel tersebut. Sehingga 

didapatkan, citra wanita tokoh 

Anggraini yang terdapat dalam 

penelitian ini berupa (a) Citra 

Anggraini dalam keluarga, dan (b) 

Citra Anggraini sebagai anggota 

masyarakat.  

Sedangkan peranannya 

sebagai ibu dalam penelitian ini 

berupa peranan ibu sebagai pendidik 

dalam keluarga, yakni; (a) Ibu 

sebagai pemuas atau pemenuh 

kebutuhan anak, (b) Ibu sebagai suri 

tauladan bagi anak, dan (c) Ibu 

sebagai pemberi motivasi anak. 

 

1.  Citra Anggraini dalam Novel 

Cinta di Awal Tiga Puluh 

Karya Mira W 

a) Citra Anggraini dalam 

Keluarga 

Dalam novel tersebut, dilihat dari 

aspek keluarga, Anggraini adalah 

sosok ibu yang peduli terhadap 

keluarganya khususnya terhadap 

anak-anaknya. Anggraini juga 

merupakan ibu yang perhatian, ibu 

yang tegas, serta ibu yang tegar.  

 

Tercitra Sebagai Ibu Yang Peduli 

Terhadap Anak-anaknya 

 Anggraini sebagai ibu 

memiliki rasa kepedulian yang besar 

terhadap anak-anaknya. Seperti ibu 

pada umumnya, Anggraini 

merupakan Ibu yang peduli terhadap 

anak-anaknya sampai ia rela 

mengorbankan dirinya sendiri demi 

masa depan anak-anaknya. Rasa 

kepedulian Anggraini terlihat dalam 

kutipan novel sebagai berikut. 

 

“Tapi saya takut 

dioperasi, Dok!” rintih 

Anggraini lirih. Saya 

takut tidak dapat bertemu 

lagi dengan anak-anak 

saya! Dan saya takut 

tidak mampu membayar 

biaya operasinya!”……. 

“Anak-anaknya masih 

terlalu kecil.  Saat itu 

Rimba baru tiga belas 

tahun. Ibu juga bukan 

teman bicara yang baik.  

Lagi pula dia tidak 

sampai hati membagi 

penderitaannya dengan 

ibu dan anak-anaknya.  

Dia ingin menanggung 

derita itu seorang diri 

saja.” (hal. 77) 

 

            Kutipan di atas, menjelaskan 

begitu besar rasa kepedulian 

Anggraini pada anak-anaknya, dia 

berkeinginan selalu berada dekat 

dengan anak-anaknya. Anggraini 

merasa takut, jika dia tidak bisa 

selamat ketika menjalani operasi 

pengangkatan tumor di payudaranya. 

Sehingga dia tidak bisa bertemu lagi 

dengan anak-anaknya. Karena dia 

merupakan sumber penghidupan bagi 

anak-anaknya, jika dia mati lalu 

siapa yang akan memberi nafkah 

untuk anak-anaknya, itulah mengapa 

Anggraini sangat ingin hidup untuk 

membahagiakan anak-anaknya. 

kutipan di atas,  juga menjelaskan 

bahwa Anggraini sebagai seorang 

ibu ingin selalu membahagiakan 

anak-anaknya. Walau sebenarnya dia 

ingin memghilangkan sedikit 

bebannya, tetapi Anggraini berusaha 
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untuk selalu tegar dan menyimpan 

semua penderitaannya sendiri demi 

melihat anak-anaknya selalu bahagia, 

karena dia begitu mencintai semua 

buah hatinya. Jadi, dia rela 

mengorbankan kehidupannya demi 

masa depan semua anak-anaknya. 

 

Tercitra Sebagai Ibu Yang 

Perhatian  

            Anggraini adalah seorang ibu 

yang perhatian terhadap anak-

anaknya. Perhatiannya selalu dia 

tunjukan kepada anak-anaknya. 

Anggraini tidak menginginkan 

anaknya terluka, terjatuh karena 

berlari menuju arah mobil antar-

jemput mereka. seperti yang terlihat 

pada kutipan novel. 

 

”Mobil antar-jemputmu 

datang Ika.” Anggraini 

mengambil tas anaknya 

dan menyerahkannya 

kepada putrinya yang 

nomor empat. Sementara 

Dian sudah mendahului 

menyambar tasnya 

sendiri dan menghambur 

ke depan. “Dian pergi 

Ma!” “Jangan lari! 

Nanti jatuh!” (hal. 26-27) 

 

            Dalam kutipan tersebut, 

Anggraini digambarkan sebagai ibu 

yang perhatian. Ketika anak 

pertamanya belum pulang, Anggraini 

juga sangat khawatir dan itu 

menunjukan perhatiannya kepada 

anak-anaknya. Namun anak 

sulungnya itu tidak peka terhadap 

perhatian yang diberikan ibunya, 

seperti kutipan berikut. 

 

Sekali lagi Anggraini 

melihat jam. Hampir 

pukul sembilan malam. 

Tetapi Rimba belum 

pulang juga. “Pukul 

berapa biasanya Rimba 

pulang les?” tanyanya 

kepada Sinta. 

“Pukul Tujuh,” sahut 

Sinta singkat. Tanpa 

mengangkat wajahnya 

dari jahitannya. 

“Kalau begitu ke mana 

dia?” desah Anggraini 

gelisah. “Sudah hampir 

jam sembilan. Tadi dia 

tidak bilang mau ke 

tempat lain dulu?” (hal. 

41-42) 

“…….Kamu tahu pukul 

berapa sekarang? Apa 

kamu tidak malu, anak 

perempuan kelayapan 

sampai tengah malam 

begini?” 

Rimba mengawasi ibunya 

dengan sorot yang amat 

dingin sampai Anggraini 

terkejut sekali 

melihatnya. Tidak 

menyangka anaknya 

dapat memandangnya 

dengan tatapan yang 

demikian membeku. 

“Rimba lebih malu kalau 

teman-teman Rimba 

menanyakan Mama,” 

katanya pahit. “Mama 

juga selalu pulang pagi.” 

(hal. 54) 

 

             Pada kutipan tersebut, 

menjelaskan Anggraini adalah ibu 

yang perhatian, ibu yang akan cemas 

dan gelisah ketika anak-anaknya 

belum nampak di rumah saat sudah 
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menjelang sore atau malam. 

Anggraini menunggu kepulangan 

putri sulungnya hingga tengah 

malam, ketika Rimba sampai di 

rumah, anaknya itu malah tidak 

mengacuhkan pertanyaannya dan 

malah menatapnya dengan tatapan 

dinginnya.  

 

Tercitra Sebagai Ibu Yang Tegas  

           Anggraini adalah Ibu yang 

tegas terhadap anak-anaknya. 

Anggraini akan memarahi anak-

anaknya ketika mereka terlibat dalam 

pertengkaran kecil dan sebagainya. 

Ketegasan Anggraini terlihat dalam 

kutipan novel sebagai berikut. 

 

”Rimba!” bentak 

Anggraini kesal. 

“Lepaskan Ika! Jangan 

sekasar itu pada 

adikmu!” ”Sekarang,” 

Anggraini menatap Ika 

dan Dian bergantian. 

“Siapa yang ambil 

dompet Rimba?” (hal. 

25) 

 

“Ika, kemarikan sikat 

itu!” 

Dengan patuh Ika 

memberikan sikat giginya 

kepada ibunya. (hal. 44) 

 

“Masuk!” perintahnya 

datar tapi tegas. “kalau 

besok kamu pulang 

begini malam lagi, lebih 

baik tidak usah pulang! 

Dengar, Rimba? Mama 

serius!”(hal.55) 

 

             Dari kutipan pertama, kedua, 

dan ketiga di atas, menjelaskan 

Anggraini adalah ibu yang sangat 

tegas terhadap anak-anaknya. Ibu 

yang tidak sungkan untuk memarahi 

anaknya, agar mereka bisa patuh 

terhadapnya. Anggraini adalah 

tipikal ibu yang tidak suka bila anak-

anaknya ribut atau bertengkar karena 

hal-hal yang sepele. Namun cara 

Anggraini salah dengan 

membentaknya. Seharusnya dia tidak 

membentak anak-anaknya, akan 

tetapi harus memberikan pengertian 

terhadap anak-anaknya agar tidak 

melakukan hal-hal buruk itu, karena 

jika membentaknya membuat 

anaknya semakin tidak 

menghargainya. 

 

Tercitra Sebagai Ibu Yang Tegar 

             Anggraini adalah ibu yang 

tegar di hadapan anak-anaknya. Dia 

tidak akan mengeluarkan air mata 

ataupun keluhannya ketika dia di 

hadapan anak-anaknya. Anggraini 

akan berusaha menyembunyikan 

kesedihannya walaupun sesakit 

apapun hatinya atau seberat apapun 

penderitaannya dia akan tetap terlihat 

tegar demi memberikan kebahagiaan 

terhadap anak-anaknya. Ketegaran 

Anggraini sebagai ibu terlihat dalam 

kutipan novel tersebut. 

 

“Mama bukan Cuma 

mencari uang,” sahut 

Rimba lantang. “Mama 

mencari lelaki!” 

Ya Tuhan! Anggraini 

menebah dadanya 

dengan terkejut. Seolah-

olah sebuah pukulan 

yang tidak kelihatan dan 

amat menyakitkan baru 

saja menghantam 

dadanya. Anaknya yang 

baru berumur lima belas 
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tahun sudah demikian 

pandai mencerca ibunya! 

Terus terang Rimba agak 

menyesal setelah 

mengucapkan kata-kata 

itu. Dia melihat 

perubahan air muka 

ibunya. Dan melihat 

bagaimana perlahan-

lahan mata ibunya mulai 

memerah. 

Tetapi Anggraini tidak 

menunggu sampai air 

matanya bergulir ke pipi. 

Dia pantang menangis di 

muka anak-anaknya. (hal. 

54) 

 

Dari kutipan di atas, terlihat 

bahwa bagaimanapun Rimba, 

anaknya yang paling besar 

mencercanya dengan kata-kata yang 

kasar, Anggraini berusaha untuk 

tetap tegar dan pantang untuk 

mengeluarkan air matanya. Dia tidak 

ingin terlihat lemah di depan anak-

anaknya. Anggraini ingin menjadi 

penyemangat bagi anak-anaknya. 

Jadi, dia akan tetap terlihat tegar 

walaupun sebenarnya dia sangat 

tersakiti dengan perkataan anak 

sulungnya. 

 

b)  Citra Anggraini dalam Sosial-

Masyarakat 

 Dalam novel tersebut, 

Anggraini dicitrakan sebagai orang 

yang jujur, lembut, peduli terhadap 

sesama manusia, dan yang 

mempunyai peran negative di 

masyarakat seperti yang terlihat pada 

kutipan novel sebagai berikut. 

 

”Kau jujur.”  

”Aku justru dibenci 

karena mencoba tidak 

munafik. Aku memang 

janda. Salahkah aku 

kalau aku mencoba 

mencari figur ayah untuk 

anak-anakku?” (hal. 32) 

 

”Kau jujur dan lucu!” 

Budi mengulurkan 

tangannya untuk 

menggenggam tangan 

Anggraini. (hal. 37) 

 

           Dari kutipan pertama dan 

kedua di atas, terlihat kalau 

Anggraini adalah sosok orang yang 

jujur. Dia akan mengatakan apa yang 

ada di benaknya tanpa 

memperdulikan perkataan orang lain 

padanya, dia tidak ingin menjadi 

orang yang munafik seperti apa yang 

Anggraini katakana pada Heri di 

kutipan yang pertama. Anggraini 

bukan saja dicitrakan sebagai orang 

yang jujur, akan tetapi dia juga 

merupakan sosok orang yang lembut 

dan itu merupakan daya tariknya. 

Membuat semua lelaki tertarik akan 

kelembutannya. Seperti yang ada 

pada kutipan tersebut. 

 

Sambil mengawasi 

Anggraini yang sedang 

menggendong Iin ke 

kamarnya di atas, Heri 

merenung seorang diri. 

Perempuan itu sebenarnya 

baik hati. Lembut. 

Nasibnya yang jelek dan 

lingkungannya yang tidak 

bersahabat menempanya 

menjadi seorang wanita 

yang tampak keras dan 

tegar.  Sebenarnya dia 

perempuan yang menarik. 

Walaupun wajahnya tidak 

terlalu cantik. (hal. 52) 
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           Kutipan di atas, menjelaskan 

bahwa Anggraini merupakan orang 

yang lembut dan baik hati, dengan 

sifatnya yang lembut dan baik hati 

itulah yang membuat lelaki mudah 

tertarik padanya, walaupun dia 

seorang janda dan wajahnya yang 

tidak terlalu cantik, tetapi dengan 

sifatnya yang lembut itu adalah daya 

tariknya tersendiri.  

 

Perlahan-lahan 

ketenangan Anggraini 

pulih kembali. Laki-laki 

ini pasti terluka. Dia 

membutuhkan 

pertolongan dokter.  

“Kau harus ke rumah 

sakit!” (hal. 13) 

 

             Dari kutipan di atas, 

Anggraini digambarkan sebagai 

orang yang peduli terhadap 

sesamanya. Walaupun Anggraini di 

bentak ataupun di acuhkan dia tetap 

saja peduli terhadap orang yang 

membutuhkan pertolongannya, dia 

merasa bertanggung jawab 

menolongnya. Karena itu Anggraini 

adalah seseorang yang peduli kepada 

sesamanya. 

 

“Tapi orang-orang akan 

berprasangka lain, Ma! 

Mereka akan mengira 

dia calon suami Mama 

lagi. Sinta malu Ma! 

Tetangga-tetangga 

selalu menggunjingkan 

Mama. Di pasar mereka 

selalu ngatain Mama 

kalau melihat Sinta!” 

(hal. 29) 

“Suamimu yang lain?” 

“Ketika bertemu, Abidin 

mengaku masih 

bujangan. Tapi suatu 

hari, ketika Iin berumur 

setahun, datang seorang 

perempuan yang 

mengaku istrinya. Dia 

mendampratku habis-

habisan di depan 

tetangga.” 

“Pantas jelek sekali 

rekomendasi tetanggamu 

terhadap dirimu. Pasti 

kau dicap sebagai janda 

perebut suami orang.” 

(hal. 172) 

 

             Pada kutipan pertama dan 

kedua dijelaskan bahwa Anggraini 

digambarkan sebagai anggota 

masyarakat yang mempunyai 

peranan negative.  Karena Anggraini 

dicap sebagai janda perebut suami 

orang dan penggoda lelaki yang 

membuat para tetangga dan orang-

orang yang mengenalnya 

mempergunjingkannya dan itu 

membuat anak-anaknya malu karena 

ibu mereka dikatakan sebagai wanita  

yang tidak benar. 

 

2. Peranan Ibu Tokoh Anggraini 

dalam Novel Cinta di Awal Tiga 

Puluh Karya Mira W 

            Peran dan fungsi ibu dalam 

keluarga dikatakan sebagai “tiang 

rumah tangga” jadi sangatlah penting 

bagi terselenggaranya rumah tangga 

yang baik, yakni keluarga yang sehat 

dan bahagia, karena diatas mengatur, 

membuat rumah menjadi tentram dan 

damai bagi keluarga, ibu juga 

menjadi mitra yang sejajar untuk 

menyayangi suami, ibu memiliki 

peranan penting dalam mendidik 

anak-anaknya. Peranan ibu sebagai 

pendidik dibedakan menjadi tiga; 

pertama, ibu sebagai pemuas atau 
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pemenuh kebutuhan anak. kedua, ibu 

sebagai suri tauladan bagi anak. 

ketiga, ibu sebagai pemberi motivasi 

bagi kelangsungan kehidupan anak. 

 

a) Sebagai Pemuas atau Pemenuh 

kebutuhan 

            Ibu sebagai pemuas atau 

pemenuh kebutuhan ini sangat besar 

artinya bagi anak, terutama ketika 

anak dalam masa ketergantungan 

total terhadap ibunya yang akan tetap 

berlangsung dari kecil hingga 

dewasa. Pada dasarnya kebutuhan 

anak meliputi, kebutuhan fisik, 

psikis, sosial, dan spiritual.   

 

Pemuas atau Pemenuh kebutuhan 

fisik 
            Kebutuhan fisik merupakan 

kebutuhan makanan, minuman, 

pakaian, tempat tinggal, dan lain 

sebagainya. Dalam memenuhi 

kebutuhan fisik ini, Anggraini 

sebagai seorang ibu yang sibuk harus 

menyediakan waktunya untuk 

keluarga dan anak-anaknya. 

1.  Kebutuhan makanan 

             Anggraini selalu berusaha 

memberikan kebutuhan makanan 

untuk anak-anaknya seperti yang 

terdapat dalam beberapa kutipan-

kutipan berikut. 

 

Anggraini sedang 

menggoreng telur ketika 

terdengan jeritan ibunya. 

Tanpa berpikir dua kali, 

Anggraini menghambur 

keluar dari dapur. 

...Anggraini melanjutkan 

kerjanya. Menggoreng 

telur untuk anak-

anaknya. Dan membawa 

telur dadar itu ke meja 

makan. (hal. 22- 24) 

 

“Mama mencari nafkah, 

Rimba,” katanya getir.  

“Untuk menghidupimu 

dan adik-adikmu. 

Beginikah balasan yang 

Mama terima?” (hal. 54) 

 

            Pada kutipan pertama, 

dijelaskan bahwa Anggraini berperan 

sebagai ibu yang memenuhi 

kebutuhan fisik anak-anaknya 

dengan menyediakan waktu untuk 

memasakkan atau menyediakan 

makanan untuk anak-anaknya 

walaupun dia merupakan wanita 

karir yang harus bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan anak-anaknya 

seperti yang terdapat pada kutipan 

yang kedua di atas.  

 2.  Kebutuhan tempat tinggal 

           Keinginan Anggraini sangat 

besar untuk memberikan tempat 

tinggal yang layak untuk anak-

anaknya seperti yang terdapat dalam 

kutipan novel berikut. 

 

Tentu saja dia panik. 

Rasanya Malaikat Maut 

telah membayang-

bayanginya. Tetapi 

Anggraini sudah nekat. 

Dia tidak mau dioperasi. 

Dia akan bekerja sampai 

helaan napasnya yang 

terakhir. 

Dia akan bekerja mati-

matian. Mengumpulkan 

uang. Untuk membeli 

rumah dan menabung. 

Dia harus meninggalkan 

warisan yang cukup 

untuk menjamin masa 

depan anak-anaknya. 

(hal 78) 
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            Kutipan di atas, 

menggambarkan bahwa ditengah-

tengah ketakutannya, Anggraini 

masih memikirkan kebutuhan anak-

anaknya, seperti “Dia akan bekerja 

mati-matian. Mengumpulkan uang. 

Mengumpulkan uang. Untuk 

membeli rumah dan menabung. Dia 

harus meninggalkan warisan yang 

cukup untuk menjamin masa depan 

anak-anaknya.” Sudah jelas 

Anggraini memberikan kebutuhan 

fisik anak-anaknya. Karena 

kebutuhan fisik merupakan 

kebutuhan seperti; makan, minum, 

tempat tinggal, dan lain sebagainya. 

 

Pemuas atau Pemenuh kebutuhan 

Psikis 
            Dalam novel Cinta di Awal 

Tiga puluh terdapat peranan 

Anggraini sebagai pemenuh 

kebutuhan psikis untuk anak-

anaknya seperti; memberikan rasa 

aman, kasih sayang, diterima, dan 

dihargai. 

1.  Memberikan rasa aman 

            Ada beberapa cara Anggraini 

memberikan rasa aman bagi anak-

anaknya. Berikut kutipan-kutipan 

yang menjelaskan bahwa Anggraini 

berusaha memberikan rasa aman 

bagi anak-anaknya.  

 

”Tolonglah, tinggalkan 

rumahku,” pinta 

Anggraini ketakutan. 

“Ambillah apa saja yang 

kau inginkan. Jangan 

ganggu aku dan anak-

anakku...” ....Anggraini 

baru melangkah setindak 

ketika laki-laki itu 

menyambar lengannya. 

Dia hampir memekik 

kaget. Untung masih 

sempat ditahannya, 

Anggraini sadar, dia 

tidak boleh 

membangunkan anak-

anak. Kalau mereka 

bangun, keadaan akan 

bertambah kacau. Dan 

mereka mungkin berada 

dalam bahaya yang lebih 

besar. (hal. 16-17) 

 

“Bud,” cetus Anggraini 

tiba-tiba, “seandainya 

aku meninggal lebih dulu 

darimu, apa yang akan 

kauperbuat terhadap 

anak-anakku?” 

“Angga.” Budi menatap 

Anggraini dengan heran. 

“Kok Tanya begitu sih?”  

“Aku tak rela anak-

anakku dititipkan di panti 

asuhan. Atau diadopsi 

oleh orang tua yang 

berbeda.” (hal 137)  

 

Tapi untung segera ku 

sadari. Hadi bukan figure 

ayah yang cocok.” 

“Dia tidak suka anak-

anak?” 

“Justru suka sekali. 

Tetapi aku tidak bisa mati 

dengan mata terpejam 

kalau harus 

meninggalkan anak-anak 

perempuanku dengan 

seorang laki-laki yang 

punya penyakit pedofilia 

seperti dia!” (hal 173) 

 

            Dari kutipan di atas, 

Anggraini memberikan kebutuhan 

psikis untuk anak-anaknya, yakni 

kebutuhan  rasa aman. Dimana pada 

kutipan Pertama menjelaskan bahwa 
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Anggraini ingin melindungi anak-

anaknya dari hal-hal yang bisa 

mengancam keberlangsungan hidup 

anak-anaknya, yakni melindungi 

mereka dari orang-orang yang dia 

rasa akan berbuat jahat pada anak-

anaknya. Sedangkan pada kutipan 

yang Kedua dan Ketiga, Anggraini 

ingin memberikan rasa aman pada 

anak-anaknya kelak ketika dia sudah 

tidak ada didunia. Dia menginginkan 

seorang suami –ayah bagi anak-

anaknya kelak yang bisa 

menganggap anak-anaknya sebagai 

anak kandung sehingga laki-laki itu 

bisa melindungi anak-anaknya 

dengan sepenuh hati. Dan yang 

terakhir pada kutipan yang Keenam, 

seperti kutipan yang petama hingga 

kelima. Yaitu, Anggraini ingin 

melindungi anak-anaknya dari orang 

yang dianggapnya bisa 

membahayakan masa depan 

anaknya. Dia berusaha memberikan 

rasa aman pada anak-anaknya 

dengan tidak menikahi laki-laki yang 

bernama Hadi, laki-laki yang 

mempunyai kelainan seksual atau 

pedofilia yang bisa membuat anak-

anaknya terseret kelembah hitam, 

masa depan yang suram jika anak-

anaknya nanti diperkosa oleh Hadi. 

2.  Memberikan kasih sayang 

             Anggraini memberikan 

kebutuhan psikis anak-anaknya 

dengan cara memberikan kasih 

sayang, berupa perhatian ketika 

mereka membuuhkan perhatian 

seorang ibu, seperti yang 

terdapat pada kutipan-kutipan 

berikut.  

 

”Sinta,” Anggraini 

duduk di tepi 

pembaringan putrinya. 

Dipegangnya bahu gadis 

itu dengan lembut. 

Dibalikkannya 

tubuhnya. “Kenapa 

nangis?” ……”Coba 

lihat ke sini, Sinta. Lihat 

Mama.” 

Sekarang terpaksa Sinta 

menatap ibunya. 

Anggraini melihat 

kilauan air di sudut 

mata putrinya. 

Disekanya air mata itu 

dengan ujung jarinya. 

(hal. 28) 

 

”Tidak, Sinta,” sahut 

Anggraini sambil 

membelai-belai rambut 

putrinya dengan lembut. 

“Mama tidak akan 

menikah dengan dia.” 

(hal 29) 

 

             Pada kutipan di atas, 

menjelaskan bahwa Anggraini 

memberikan kebutuhan psikis pada 

anaknya berupa kebutuhan akan 

kasih sayang. Anggraini memberikan 

kasih sayangnya pada Sinta, putrid 

keduanya itu ketika dia menangis, 

Anggraini berusaha mengerti 

keadaan putrinya itu, dengan 

perhatiannya dia menanyakan 

keadaan putrinya serta menyeka air 

matanya yang menjelaskan 

Anggraini memberikan kasih sayang 

pada anak-anaknya.  

3.  Merasa diterima dan dihargai 

            Ibu yang baik adalah seorang 

ibu yang menyediakan waktu bukan 

saja untuk selalu bersama tetapi 

untuk selalu berinteraksi dan 

berkomunikasi secara terbuka pada 

anaknya. Sehingga tidak ada kesalah 

pahaman antara ibu dan anak yang 

membuat hubungan keduanya 
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menjadi buruk. Dengan adanya 

interaksi dan komunikasi secara 

terbuka akan membuat anak merasa 

diterima dan dihargai seperti kutipan 

novel berikut. 

 

“Selamat ulang tahun, 

Mama…,” desahnya 

bimbang.  

“Tapi sekarang udah 

lebih dari jam dua belas 

malam….” 

Tidak tahan lagi 

Anggraini menghambur 

ke depan. Meraih ika ke 

dalam pelukannya. 

“Terima kasih, Ika,” 

bisiknya dengan air mata 

berlinang. “Maafkan 

Mama, ya? Mama jahat 

sekali marah-marah 

seperti tadi!” (hal 158) 

 

 Perlahan-lahan Sinta 

mendekat. Membungkuk. 

Dan mengecup  pipi 

Ibunya. 

“Selamat ulang tahun, 

Ma,” bisiknya parau. 

“Maafkan Mama, Sinta,” 

gumam Anggraini sambil 

membelai pipi anaknya. 

“Mama janji tidak akan 

menyakiti hatimu lagi.” 

(hal 160) 

 

             Pada kutipan diatas, 

menjelaskan bahwa Anggraini 

dengan tulus mengatakan terima 

kasih dan meminta maaf pada anak-

anaknya dengan memeluk dan 

mencium mereka yang membuat 

mereka merasa diterima oleh ibu 

mereka. Anggraini juga mencoba 

untuk menghargai anak-anaknya 

dengan cara mendengarkan atau 

menimbang keinginan anak-anaknya 

agar dia tidak menikah lagi seperti 

yang ada pada kutipan novel berikut. 

 

”Kalau Sinta dan anak-

anak Mama yang lain 

tidak mau Mama 

menikah lagi, Mama 

tidak akan menikah.” 

(hal. 30) 

 

             Dari ketiga kutipan di atas, 

menjelaskan Anggraini menghargai 

anak-anaknya dengan menjaga 

perasaan anak-anaknya yang tidak 

menginginkan dia menikah dengan 

Budi Sukoco. Dia rela 

mengorbankan cintanya demi anak-

anaknya. Kalau anak-anaknya tidak 

setuju dia menikah lagi, maka dia 

akan menuruti perkataan atau 

keinginan anak-anaknya. 

 

Pemuas atau Pemenuh kebutuhan 

Sosial 

             Kebutuhan sosial sendiri 

diperoleh oleh anak dari kelompok 

luar lingkungan keluarganya dan 

dalam memenuhi kebutuhan sosial 

ini, ibu harus memberikan kebebasan 

terhadap anaknya untuk berosialisasi 

dengan teman sebayanya. Seperti 

kutipan novel berikut. 

 

“Saya ingin 

memasukannya ke 

Sekolah Luar Biasa. Apa 

saja yang diajarkan di 

sana, Bu?” 

“Yang penting adalah 

latihan pengamatan dan 

latihan bicara. Orientasi 

ruang dan waktu. 

Kepercayaan diri. 

Keseimbangan tubuh. 
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Dan yang tak kalah 

pentingnya, latihan 

keterampilan.” (hal. 

225) 

 

              Kutipan di atas, 

menggambarkan bagaimana usaha 

Anggraini mengobati anaknya Intan 

atau akrab dipanggil Iin supaya anak 

bungsunya itu bisa bersosialisasi 

dengan teman sebayanya. Dimana Iin 

tidak mungkin bisa bersosialisasi 

dengan teman sebayanya jika dia 

mempunyai keterbelakangan mental 

yang membuatnya sulit diterima 

dilingkungannya. Sehingga untuk 

memberikan kebutuhan sosial itu, 

Anggraini harus menanamkan 

kepercayaan diri terlebih dahulu 

kepada anaknya supaya bisa 

berinteraksi dengan teman-teman 

sebaya yang ada lingkungannya. 

  

Pemuas atau Pemenuh kebutuhan 

Spiritual 

             Kebutuhan spiritual 

merupakan bagaimana cara orang tua 

mendidik anaknya agar mengerti 

akan kewajibannya terhadap Tuhan, 

Rasul-nya, Orang Tua, serta sesame 

manusia. Kebutuhan spiritual juga 

mencakup akan pendidikan anak 

supaya bertingkah laku baik, 

mengerti agama, dan menyayangi 

saudara atau sesama manusia. Seperti 

yang diajarkan oleh Anggraini 

terhadap anak-anaknya untuk 

menyayangi saudara-saudaranya 

yang terdapat pada kutipan berikut. 

 

“Sudahlah, jangan 

bertengkar,” bujuk 

Anggraini lunak. “Kalau      

Dian dan Ika sayang 

Mama, tidak boleh 

bertengkar lagi, ya?” 

“Ika yang duluan, Ma!” 

“Suatu hari nanti, kalau 

tugas Mama di dunia 

sudah selesai, Mama 

harus pergi 

meninggalkan kalian. 

Kalau kalian selalu 

bertengkar, kepada 

siapa harus minta tolong 

kalau ada kesulitan?” 

(hal. 166) 

 

            Pada kutipan di atas, 

Anggraini mendidik agar anak-

anaknya tidak bertengkar terus, 

melainkan harus saling menyayangi. 

Apa lagi ketika nanti ia tidak bisa 

bersama mereka lagi, Anggraini 

menginginkan anak-anaknya selalu 

akur dan saling membantu ketika ada 

dari saudaranya yang membutuhkan 

pertolongan. Bukan saja mengajari 

mereka untuk saling menyayangi, 

Anggraini juga mendidik anak-

anaknya supaya tidak berkata kotor, 

sehingga Anggraini akan 

menjauhkan anak-anaknya ketika ada 

seseorang yang berkata kotor yang 

tidak patut untuk di contoh, seperti 

kutipan novel di bawah ini. 

 

“Dasar perempuan 

jalang!” geram budi jijik. 

“Kau main juga dengan 

gigolo begituan?” 

“Bud!” Bergetar bibir 

Anggraini menahan 

marah. “Jangan 

sembarangan mencaci 

orang!” 

“Kau memang pelacur 

betina! Tidak ada lelaki 

yang bisa 

memuaskanmu!” lalu 

berhamburanlah sumpah 

serapah yang lebih kotor 
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dari air selokan dari 

mulut Budi. 

“Cukup! Cukup!” teriak 

Anggraini sengit. 

“Keluar kau! Keluar dari 

rumahku! Keluar sebelum 

kekotoran mulutmu 

menulari anak-anakku!” 

(hal. 146) 

 

             Kutipan di atas, menjelaskan 

Anggraini yang mencoba mengusir 

Budi dari rumahnya, agar kata-kata 

kotor yang diucapkan Budi tidak 

menulari anak-anaknya. Jadi, sudah 

jelas Anggraini mendidik anak-

anaknya agar mempunyai tingkah 

laku baik, yakni salah satunya 

dengan cara tidak mengucapkan 

kata-kata kotor seperti sumpah 

serapah, dan lain sebagainya. 

 

b) Sebagai Suri Tauladan Anak 

             Ibu merupakan salah satu 

panutan dan cerminan bagi anak-

anaknya, sehingga sebagai orang tua, 

ibu harus memperlihatkan tingkah 

laku yang baik dihadapan anak-

anaknya, seperti yang terdapat pada 

kutipan novel berikut. 

 

“Dasar perempuan 

jalang!” geram budi jijik. 

“Kau main juga dengan 

gigolo begituan?” 

“Bud!” Bergetar bibir 

Anggraini menahan 

marah. “Jangan 

sembarangan mencaci 

orang!” 

“Kau memang pelacur 

betina! Tidak ada lelaki 

yang bisa 

memuaskanmu!” lalu 

berhamburanlah sumpah 

serapah yang lebih kotor 

dari air selokan dari 

mulut Budi. 

“Cukup! Cukup!” teriak 

Anggraini sengit. 

“Keluar kau! Keluar dari 

rumahku! Keluar sebelum 

kekotoran mulutmu 

menulari anak-anakku!” 

(hal. 146)    

    

             Pada kutipan di atas, 

Anggraini sebagai seorang ibu ingin 

mengajarkan kepada anak-anaknya 

agar tidak mengucapkan kata-kata 

kotor ataupun sumpah serapah 

 

c) Sebagai Pemberi Motivasi Anak 

             Ibu yang baik adalah ibu 

yang memberikan motivasi terhadap 

anak-anaknya agar menjadi anak 

yang lebih baik, misalnya 

memberikan semangat kepada 

anaknya supaya giat belajar dan 

nilainya menjadi lebih bagus. Sama 

seperti ibu yang lainnya, Anggraini 

juga memberikan motivasi terhadap 

anak-anaknya seperti kutipan 

berikut. 

 

 Anggraini merangkul 

anaknya. Dan 

mengecup rambutnya 

dengan lembut. 

“Mama pasti datang, 

Sayang.” 

“Betul Ma?” mata Dian 

berpendar-pendar 

seperti intan.  

Anggraini mengangguk 

sambil tersenyum. 

“Asal Dian janji mau 

main bagus.” 

“Pasti dong, Ma! Bu 

Erni bilang, Dian 
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punya bakat acting! 

Nanti kalau Dian sudah 

bisa masuk TV, Mama 

nggak usah kerja lagi. 

Biar Dian yang cari 

duit!” (hal. 81) 

 

              Pada kutipan di atas, 

menjelaskan bahwa Anggraini 

memberikan semangat pada putrinya 

Dian agar bermain dengan baik saat 

pementasan drama nanti. 

 

E. SIMPULAN 

              Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan terhadap novel 

Cinta di Awal Tiga Puluh karya Mira 

W dapat disimpulkan bahwa citra 

Anggraini yang terdapat pada novel 

tersebut, meliputi. 

1.   Citra Anggraini dalam Novel 

Cinta di Awal Tiga Puluh karya Mira 

W 

(a) Citra Anggraini dalam keluarga, 

Anggraini adalah ibu yang sangat 

peduli terhadap anak-anaknya, bukan 

hanya itu, Anggraini juga merupakan 

sosok ibu yang sangat perhatian, ibu 

yang tegas, serta ibu yang sangat 

tegar menghadapi cobaan yang 

menimpa hidupnya. (b) Citra 

Anggraini dalam sosial-masyarakat, 

Anggraini dicitrakan sebagai orang 

yang jujur, lembut, peduli terhadap 

sesama manusia, dan sebagai 

anggota masyarakat yang 

mempunyai peran buruk atau 

negative. Prilaku Anggraini yang 

jujur, lembut, dan peduli itulah yang 

membuat banyak laki-laki tertarik 

terhadap Anggraini, walaupun 

wajahnya tidak terlalu cantik. 

 

2. Peranan Ibu Tokoh Anggraini 

dalam Novel Cinta di Awal Tiga 

Puluh karya Mira W 

             Peranan tokoh Anggraini 

menjadi seorang ibu meliputi; 

perannya sebagai seorang pendidik 

yang dibagi menjadi tiga, yakni. 

1). Sebagai pemuas atau pemenuh 

kebutuhan anak 

             Yaitu, memberikan (a) 

Kebutuhan Fisik. Anggraini 

mencoba memberikan kebutuhan 

fisik untuk anak-anaknya, dengan 

cara meluangkan waktunya untuk 

memasak dipagi hari sebelum anak-

anaknya sekolah serta, menabung 

uang agar dapat memberikan mereka 

tempat tinggal, (b) Kebutuhan Psikis. 

Dalam novel tersebut, Anggraini 

memberikan kasih sayang terhadap 

anak-anaknya dengan cara 

perhatiannya serta memeluk mereka 

ketika anak-anaknya membutuhkan 

sebuah pelukan yang membuat 

mereka juga merasa diterima, 

Anggraini juga mencoba menghargai 

anak-anaknya dengan cara mengikuti 

kemauan anak-anaknya untuk tidak 

menikah lagi, serta memberikan rasa 

aman untuk semua anak-anaknya 

dengan cara melindungi mereka dari 

hal-hal yang bisa mengancam 

keselamatan anak-anaknya, dan (c) 

Kebutuhan Spiritual. Anggraini 

mengajarkan anak-anaknya agar 

bertakwa kepada Tuhan, bertingkah 

laku baik, dengan tidak 

mengucapkan kata-kata kotor atau 

sumpah serapah, serta mengajarkan 

anak-anaknya agar saling 

menyayangi. 

 2). Sebagai suri tauladan anak 

              Pada novel Cinta di Awal 

Tiga Puluh tersebut Anggraini 

memberikan contoh baik terhadap 

anak-anaknya dengan cara tidak 

membiarkan anak-anaknya 

mendengar kata-kata kotor atau 

sumpah serapah 
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3). Sebagai pemberi motivasi  

            Sebagai pemberi motivasi 

anak, Anggraini memberikan 

semangat kepada Dian, anak 

ketiganya supaya Dian bermain 

dengan baik dalam pementasan 

drama yang akan dilakukannya nanti. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat 

dilihat adanya nilai sosial yang 

terkandung didalamnya, yaitu. (a) 

nilai sosial ekonomi yang mencakup 

segala bentuk prilaku Anggraini 

yang berkaitan dengan bidang 

ekonomi meliputi bagaimana 

Anggraini mencari pemenuh 

kebutuhan fisik anak-anaknya 

dengan bekerja menjadi stun in 

(peran pengganti) dalam film 

ataupun sinetron, (b) nilai 

pendidikan, nilai pendidikan yang 

dimaksud dalam novel Cinta di Awal 

Tiga Puluh ini meliputi, bagaimana 

tokoh Anggraini mengajarkan anak-

anaknya agar bertakwa kepada tuhan, 

bertingkah laku baik, serta 

mengajarkan mereka agar sebagai 

saudara harus saling menyayangi, 

dan (c) nilai moral atau etika yang 

mencakup ajaran baik dan buruk. 

Prilaku yang baik dan buruk dalam 

novel Cinta di Awal Tiga Puluh 

seperti, prilaku Dian dan Ika yang 

cemburu terhadap adiknya Iin karena 

merasa ibunya lebih mementingkan 

adiknya itu dibandingkan mereka, 

sedangkan prilaku baik dalam novel 

ini adalah bagaimana anak-anak dari 

Anggraini bekerjasama mencari uang 

untuk biaya rumah sakit ibu mereka. 
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