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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun belakang ini kesusasteraan Indonesia yang mengangkat 

tema feminisme atau hanya tentang wanita muncul menimbulkan ketertarikan para 

pembaca. Jika dibandingkan dengan karya-karya sastra terdahulu yang didominasi 

dengan tema kolonial, politik, dan semacamnya, tema-tema sastra feminis atau 

bertema perempuan biasanya dikemas dengan sederhana yaitu melalui penceritaan 

tentang seorang tokoh perempuan yang menjalani hidup seperti keseharian dengan 

kondisi latar budaya pada masanya atau menceritakan tentang para wanita yang 

berjuang dengan cara mereka sendiri tanpa menggunakan alat senjata dan 

kemampuan bela diri yang dilakukan oleh para pejuang laki-laki di setiap cerita 

perjuangan. 

Pengarang kini baik perempuan ataupun laki-laki sudah banyak menullis 

dan mengangkat tema tentang keperempuanan. Banyak karakter perempuan hebat 

yang dilahirkan dari pengarang karya-karya sastra Indonesia. Tokoh-tokoh 

perempuan ini dihadirkan sebagai seorang pejuang kemerdekaan, seorang ibu 

yang ingin memperjuangkan kehidupan anak-anaknya, seorang istri dalam 

kehidupan berumah tangga, seorang perempuan pemimpin perusahaan atau 

organisasi besar, dan lain sebagainya. 

Tema besar yang dihadirkan dalam kumpulan cerpen Eric Stockholm dan 

Perselingkuhan-Perselingkuhan yang Lain mengisahkan tentang perempuan dan 
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kisah mereka menjaga dan memperjuangkan kepercayaan ataupun sesuatu yang 

mereka anggap berharga dalam cara pandang mereka meskipun hal tersebut 

membuat mereka terlihat buruk, lemah, dan rendah di mata tokoh lain. Tema ini 

sudah umum dihadirkan oleh para pengarang sastra Indonesia seperti NH. Dini, 

Ayu Utami, Djenar Maesa Ayu, dan beberapa penulis lainnya. Namun ada 

beberapa karakteristik yang membuat kumpulan cerpen ini berbeda dari cerita-

cerita sebelumnya. 

Sudut pandang pengarang dalam mengisahkan tokoh-tokoh ini begitu 

cermat. Setiap tokoh perempuan dalam ceritanya ini memiliki peran penting 

dalam mengembangkan jalan cerita, baik dengan akhir bahagia atau tidak, atau 

jika tanpa kehadiran mereka maka akan membuat jalan cerita menjadi berubah. 

Seperti kehadiran seorang istri tua mempengaruhi pemikiran istri muda atau 

kehadiran seorang selingkuhan mempengaruhi perasaan seorang suami. 

Salah satu pengarang yang bernama Djenar Maesa Ayu yang juga sering 

menuliskan karya-karya sastra bertemakan perempuan, perselingkuhan, kekerasan 

rumah tangga, dan masih banyak lagi. Ada beberapa cerpen karya Djenar yang 

memiliki kemiripan penokohan dengan beberapa karya dalam kumpulan cerpen 

Eric Stockholm dan Perselingkuhan-Perselingkuhan yang Lain, contohnya adalah 

cerpen “Tunggu!”  dengan cerpen “Sempurna”. Dalam cerpen “Tunggu!” tokoh 

perempuan yang merupakan seorang simpanan harus patah hati karena kekasihnya 

tidak datang pada waktu yang dijanjikan padahal dia telah menggugurkan anak 

mereka walaupun dia sendiri tahu bahwa hubungan ini tidak akan bertahan lama 

namun dia memilih tinggal karena menginginkan kehadiran laki-laki tersebut. 
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Tokoh perempuan ini mengingatkan penulis pada tokoh perempuan di cerpen 

“Sempurna” yang berperan sebagai simpanan karena istri kekasihnya tidak bisa 

mengandung, namun pada akhirnya dia memilih pergi. Dua tokoh perempuan 

yang sama-sama berperan sebagai simpanan namun memilih jalan yang berbeda. 

Yang pertama memilih tinggal karena cinta dan tidak ingin melepas perasaan 

nyaman, sedangkan yang kedua karena perasaan takut akan ditinggal. 

Pengarang Ayu Utami juga menuliskan sebuah karya sastra tentang 

perempuan yang berjudul “Terbang”. Tokoh perempuan dalam cerpen ini 

memiliki kekhawatiran yang berlebihan saat menaiki pesawat terbang dan selalu 

menolak terbang bersama suaminya di waktu yang sama. Namun, hal ini memiliki 

makna karena tokoh perempuan ini adalah seorang ibu yang tidak ingin anak-

anaknya menjadi yatim piatu dalam waktu yang sama, setidaknya jika salah satu 

pesawat jatuh maka masih ada satu orangtua yang bisa merawat mereka. Cerpen 

ini memiliki kesamaan dengan cerpen “Bawang Merah dan Ibunya”, “Kembang 

Putih di Atas Perahu” dan beberapa cerpen lain yang mengisahkan perjuangan 

seorang ibu untuk anak-anaknya. 

Kemunculan novel Saman karya Ayu Utami yang memiliki empat tokoh 

perempuan perkasa, menjadi pemicu hadirnya tokoh-tokoh perempuan yang 

memiliki kesamaan yaitu berani, tidak mudah untuk ditindas atau selalu 

mempertanyakan posisi perempuan dalam masyarakat yang selalu di bawah laki-

laki. Terlebih lagi muncul istilah sastra wangi yang ditunjukkan untuk karya sastra 

pengarang perempuan yang secara eksplisit menceritakan tentang hubungan 

seksual untuk menyampaikan ideologi feminis mereka. 
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Kumpulan cerpen Eric Stockholm dan Perselingkuhan-Perselingkuhan 

yang Lain ini jarang sekali terlihat adanya wanita yang sejak awal berani 

mempertahankan hak-hak mereka. Tokoh-tokoh perempuan dalam beberapa 

cerpen cenderung lebih lemah dan cengeng jika dibandingkan dengan tokoh Laila, 

Cok, Shakuntala dan Yasmine (Saman, 1998) atau tokoh Nayla (Nayla, 2005). 

Namun bukan berarti tokoh-tokoh perempuan dalam kumpulan cerpen ini pasrah 

menerima keadaan mereka. Dengan cara mereka sendiri, mereka ingin 

menyampaikan bahwa ada banyak cara untuk yang dapat digunakan untuk 

mengembalikan harga diri, melindungi diri atau orang yang dikasihi. 

Keseluruhan cerita pendek yang ada pada Eric Stockholm dan 

Perselingkuhan-Perselingkuhan yang Lain setidaknya ada tujuh cerpen yang 

memiliki kesamaan pola. Cerpen-cerpen itu adalah “Sempurna”, “Kembang Putih 

di Atas Perahu”, “Bawang Merah dan Ibunya”, “Huruf Terakhir”, “Janji 

Sulaiman”, “Cemburu tua” dan “Eric Stockholm”. 

Salah satu cerpen dari kumpulan cerpen dan menjadi judul dari buku 

kumpulan cerpen Benny Arnas adalah cerpen “Eric Stockholm” yang 

menceritakan tentang Fatimah yang sudah dua tahun tinggal bersama kekasihnya 

yang bernama Eric Stockholm tanpa ikatan pernikahan. Fatimah yang mulai 

merasa jenuh dengan hubungan tanpa ikatan status resmi itu mulai merindukan 

ibunya yang sudah tujuh tahun tidak dia jumpai dan Fatimah juga merasa bersalah 

karena ibunya selalu menginginkan Fatimah untuk segera menikah. Saat Eric 

pergi untuk urusan bisnis, Fatimah memutuskan untuk menemui ibunya. Namun, 

saat dia mencoba menghubungi Eric, ia menolak panggilannya. 
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Permasalahan perempuan yang memiliki pasangan tidak hanya dialami 

oleh pasangan muda saja. Dalam cerpen berjudul “Cemburu Tua” diceritakan 

bahwa pasangan yang sudah bersama selama puluhan tahun pun tidak lepas dari 

perasaan cemburu dan posesif yang memang tidak memandang usia. Nekno yang 

sudah tua tetap bisa merasa sakit hati saat Neknang dekat dengan perempuan lain 

terutama perempuan muda. 

Cerita pendek “Bawang Merah dan Ibunya” menceritakan seorang ibu 

sebagai pelindung yang paling bisa diandalkan daripada sosok ayah. Dalam cerita 

ini, Bawang Merah bernasib berbeda dari cerita dongeng masa kecil yang 

memilliki nama tokoh yang sama.  Bawang Merah diperlakukan dengan buruk 

oleh Bawang Putih dan ibunya yang telah menjadi saudara dan ibu tiri Bawang 

Merah. Tanpa sepengetahuan Bawang Merah, ibu rela menukarkan wajah 

mudanya dan menjadi sosok penyihir berwajah tua untuk bisa melindungi Bawang 

Merah dan membalaskan dendamnya terhadap mantan suaminya. 

Seorang wanita karir bernama Lili pada cerpen “Huruf Terakhir” seolah-

olah menyadarkan kita bahwa sesibuk apapun kita dengan pekerjaan, kita harus 

tetap memperhatikan pasangan kita. Lili tidak sadar dengan perkembangan 

karirnya yang melesat akan mengorbankan salah satu aspek di hidupnya. Rumah 

tangga yang pada permukaannya tampak baik-baik saja ternyata memiliki 

keretakkan yang tidak bisa diperbaiki. 

Karateristik dalam kumpulan cerpen Eric Stockholm dan Perselingkuhan-

Perselingkuhan yang Lain menghadirkan tokoh-tokoh perempuan yang sangat 
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tidak terduga. Mereka tampak terlihat lemah dari luar, wanita yang dengan 

mudahnya menerima perlakuan buruk dari orang-orang yang dikasihi dan 

menerima perlindungan sebagai gantinya. Namun, pada setiap akhir ceritanya 

selalu memberikan kejutan untuk para pembacanya yang membuat kita sebagai 

pembaca harus berpikir dua kali jika ingin menyakiti hati seorang perempuan. 

Penelitian ini memuat dua pembahasan utama. Pertama. adalah penokohan 

para tokoh, dalam hal ini mengenai tokoh perempuan dan tokoh-tokoh lain yang 

berperan penting bagi tokoh perempuan. Kedua, adalah konstruksi tokoh 

perempuan dalam masyarakat atau lingkungan serta makna tokoh tersebut 

terhadap tokoh pendukung lain. 

Para perempuan yang di dalam masyarakat merupakan sosok yang lemah, 

tidak berdaya, dan selalu berada di bawah kekuasaan para laki-laki. Namun, 

beberapa cerpen ini juga menunjukan bahwa perempuan tidak selemah yang para 

masyarakat pikirkan. Konstruksi sosial di masyarakat lebih menuntut laki-laki 

untuk tampil kuat dan percaya diri, sedangkan perempuan memang memiliki sisi 

lembut yang sering diartikan lemah jika dibandimgkan dengan laki-laki. Oleh 

karena itu, posisi pemimpin lebih sering diisi oleh laki-laki dan perempuan ada di 

belakangnya. 

Pola pikir masyarakat ini yang menganggap bahwa perempuan lebih lemah 

dibandingkan laki-laki bisa digunakan sebagai senjata untuk melawan. Dengan 

menampilkan sosok lemah, penurut, dan selalu tunduk dapat menyembunyikan 

tekad dan kekuatan para perempuan tersebut sehingga mereka dapat memanipulasi 
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para laki-laki atau orang disekitarnya. Dalam kumpulan cerpen Eric Stockholm 

dan Perselingkuhan-Perselingkuhan yang Lain dapat dilihat berbagai karakter 

perempuan yang terlihat lemah, namun sebenarnya mereka mampu menghadapi 

dunia dengan kekuatan mereka sendiri. Hal tersebut akan dijelaskan lebih 

mendetail dalam pembahasan selanjutnya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa hal telah diungkapkan sebelumnya pada bagian latar belakang, 

maka dari itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1.Bagaimanakah tokoh dan penokohan dalam kumpulan cerpen Eric 

Stockholm dan Perselingkuhan-Perselingkuhan yang Lain karya Benny Arnas? 

2. Bagaimanakah konstruksi dan makna tokoh perempuan dalam kumpulan 

cerpen Eric Stockholm dan Perselingkuhan-Perselingkuhan yang Lain karya 

Benny Arnas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini memaparkan hasil yang akan dicapai dalam sebuah 

penelitian, meliputi: 

1. Mengungkap tokoh dan penokohan dalam kumpulan cerpen Eric 

Stockholm dan Perselingkuhan-Perselingkuhan yang Lain karya Benny Arnas. 
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2. Mengungkapkan konstruksi dan makna tokoh perempuan dalam 

kumpulan cerpen Eric Stockholm dan Perselingkuhan-Perselingkuhan yang Lain 

karya Benny Arnas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: (a) manfaat teoritis: 

sebagai sumbangsih terhadap dunia pendidikan, khususnya di bidang sastra kajian 

kritik sastra feminis. Selain itu mengetahui dan mempelajari hasil penelitian untuk 

kepentingan yang edukatif bagi masyarakat. Sedangkan (b) manfaat praktis: 1) 

Penelitian terhadap kumpulan cerpen Eric Stockholm dan Perselingkuhan-

Perselingkuhan yang Lain karya Benny Arnas ini dapat menambah referensi 

penelitian karya sastra dan membuat wawasan kepada pembaca, 2) Penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa 

program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, dan 3) Penelitian ini diharapkan dapat 

membantu pembaca dalam mengungkapkan makna yang terkandung dalam 

kumpulan cerpen Eric Stockholm dan Perselingkuhan-Perselingkuhan yang Lain 

karya Benny Arnas. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang karya-karya Benny Arnas tidak banyak dilakukan dalam 

bentuk skripsi, tesis ataupun disertasi. Namun, banyak peneliti yang menuliskan 

beberapa esai kritik sastra ataupun perspektif pribadi. Sepengetahuan penulis 
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masih belum ditemukan penelitian tentang kumpulan cerita pendek Eric 

Stockholm dan Perselingkuhan-Perselingkuhan yang Lain. Ada beberapa 

penelitian sebelumnya atas karya Benny Arnas yang lain, yaitu mengenai 

kumpulan cerita pendek Bulan Celurit Api. 

Salah satu peneliti dari Universitas Airlangga program studi Sastra 

Indonesia bernama Diah Irawati dengan judul “Refleksi Budaya Lubuklinggau 

delam Kumpulan Cerpen Bulan Celurit Api Karya Benny Arnas”. Dalam 

penelitian tersebut, Diah Irawati membahas keterkaitan kebudayaan Lubuklinggan 

dengan karya sehingga fokus utama dari penelitian ini adalah budaya 

Lubuklinggan. 

Peneliti lain dari universitas dan program studi yang sama bernama Hudha 

Abdul Rohman dengan judul “Pergeseran Sosial dalam Cerpen-Cerpen pada 

Kumpulan Cerpen Bulan Celurit Api Karya Benny Arnas”. Dalam penelitian 

tersebut, Hudha Abdul Rohman membahas makna sosiologis dari pergeseran 

sosian yang terjadi di dalam kumpulan cerpen Bulan Celurit Api. Hudha Abdul 

Rohman berpendapat bahwa isi dari cerpen tersebut merupakan refleksi kehidupan 

masyarakat Indonesia. 

Kajian dan analisis yg dilakukan peneliti, dlam hal ini memosisikan hasil 

penelitiannya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Posisi yang 

berbeda ini tidak hanya ditunjukkan dengan objek berbeda, tetapi juga 

menggunakan pendekatan analisis yang tidak sama dengan penelitian terdahulu 

yang berfokus hanya pada nilai sosial dan budaya yang terdapat dalam karya 
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Benny Arnas. Peneliti memilih fokus dengan konstruksi perempuan dalam 

beberapa cerpen terpilih dalam kumpulan cerpen Eric Stockholm dan 

Perselingkuhan-Perselingkuhan yang Lain. 

 

1.6 Landasan Teori 

Karya ilmiah skripsi ini menggunakan pendekatan teori kritik sastra 

feminis. Namun sebelum terlalu lebih dalam, karya ilmiah ini menggunakan 

analisis tokoh dan penokohan terhadap beberapa tokoh utama yang berinteraksi 

atau masih memiliki keterikatan antartokoh. Hal ini dilakukan untuk bisa lebih 

dekat dan memahami setiap karakter tokoh-tokoh yang ada karena setiap tindakan 

seseorang pasti berdampak untuk atau dari orang lain sehingga setiap tokoh di 

dalam cerpen dianggap sangat penting. Dengan melakukan analisis ini 

memudahkan peneliti untuk memahami dan memaknai penggambaran perempuan 

dalam cerpen-cerpen ini. 

Penulis tidak akan melangkah terlalu jauh dengan menggunakan 

penggunakan pendekatan feminisme karena dalam feminisme hanya terbatas 

dalam peran perempuan dalam pergerakan menuntut kesetaraan gender. 

Sedangkan penulis akan berfokus pada kritik sastra feminis. Walaupun sama-sama 

membahas tentang perempuan namun pemaknaan kritik sastra feminis lebih luas. 

Kritik sastra feminis tidak hanya membicarakan kesetaraan gender saja namun 

juga membicarakan perempuan itu sendiri. 
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Penggunaan pendekatan kritik sastra feminis bukan berarti pengkritik 

perempuan atau kritik tentang perempuan, juga bukan kritik tentang pengarang 

perempuan (Sugihastuti: 2005, 19). Dengan menggunakan kritik sastra feminis 

berarti pengkritik memandang dengan pandangan yang khusus yaitu adanya 

hubungan antara jenis kelamin dengan budaya, sastra dan kehidupan. Cullen 

(dalam Sugihastuti, 2010: 5) menyebutkan bahwa kritik sastra feminis sebagai 

reading as woman. Dengan adanya perbedaan-perbedaan seperti yang sudah 

dikatakan di atas membuat adanya perbedaan pada diri penulis dan pembaca. 

Namun, dengan adanya kritik sastra feminis ini dapat membantu menyatukan 

perbedaan tersebut karena menempatkan pembaca sebagai pembaca perempuan, 

membaca sebagai perempuan, mengarang sebagai perempuan, dan menafsirkan 

karya sastra sebagai perempuan. 

Konstruksi gender membagi manusia berdasarkan seks atau jenis kelamin 

yaitu maskulin (laki-laki) dan feminis (perempuan). Pembagian ini membuat 

adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi diantara keduanya yang meliputi 

banyak hal seperti posisi di keluarga, cara berpakaian, pekerjaan, budaya, dan 

lain-lain. Hal ini telah dilakukan manusia secara berabad-abad, telah menjadi 

tradisi turun temurun, walaupun sekarang ada penyamaan gender namun sebagian 

besar tradisi ini masih dijalankan. Fakih (2000) mengatakan bahwa konstruksi 

gender tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-perlahan pada akhirnya 

mempengaruhi masing-masing jenis kelamin. Laki-laki dikonstruksi harus bersifat 

kuat secara fisik dan mental, maka kemudian mereka akan terlatih dan 

tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi gender yang ditentukan oleh 
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masyarakat. Namun sebaliknya, sejak kecil perempuan telah dikonstruksikan 

sebagai sosok yang lemah lembut dan selalu tersosialisasikan bahwa kelak saat 

mereka dewasa mereka harus menjadi istri yang tunduk kepada suami. 

Konstruksi perempuan biasanya menempatkan perempuan sebagai kaum 

marjinal jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Perempuan dianggap lemah 

karena dari segi fisik mereka jauh lebih kecil dan tenaga mereka lebih terbatas jika 

dibandingkan laki-laki dan dari segi psikologis perempuan lebih mudah terbawa 

emosi sehingga mudah untuk terintimidasi sehingga di lingkungan manapun, 

keluarga, masyarakat, pekerjaan, lingkungan dan lain-lain, biasanya perempuan 

akan menjadi nomor dua. Walaupun terkadang perempuan bisa menjadi seorang 

pemimpin dari laki-laki dan perempuan lainnya namun itu membutuhkan usaha 

lebih. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis 

berdasarkan cara kerja teori kritik sastra feminis dengan menggunakan kumpulan 

cerpen Eric Stockholm dan Perselingkuhan-Perselingkuhan yang Lain sebagai 

objek material penelitian. Dan hanya sepuluh cerpen yang dipilih untuk objek 

penelitian utama yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan kritik 

sastra feminis. 

Langkah-langkah penelitian: 

1) Tahap Penentuan dan Pemahaman Objek Penelitian 
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Tahap Peneliti memilih kumpulan cerpen Eric Stockholm dan 

Perselingkuhan-Perselingkuhan yang Lain sebagai objek material yang digunakan 

dalam penelitian ini. Kumpulan cerpen tersebut merupakan terbitan dari Penerbit 

Qanita pada tahun 2015 dan terdiri dari 222 halaman. 

Pembacaan dan pemahaman sudah beberapa kali dilakukan, maka peneliti 

memutuskan untuk menggunakan sepuluh cerpen utama yang akan dianalisis. Hal 

ini berdasarkan dari adanya kemiripan pada cerpen-cerpen tersebut, yaitu 

kontruksi perempuan dalam cerpen tersebut. 

2) Pengumpulan dan Pemahaman Data 

Tahap pembacaan, pemahaman dan pemilihan objek utama dilselesaikan. 

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data-data penelitian. Penelitian ini 

memiliki dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu 

data yang diambil dari teks cerpen utama: “Sempurna”, “Kembang Putih di Atas 

Perahu”, “Bawang Merah dan Ibunya”, “Janji Sulaiman”, “Cemburu tua” dan 

“Eric Stockholm”. Dalam hal ini, peran tokoh perempuan yang dihadirkan pada 

sepuluh cerpen tersebut mengarah pada makna. 

Data sekunder yaitu tulisan baik berupa artikel maupun penelitian ilmiah 

yang diperoleh dari internet, Ruang Baca Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan 

Universitas Airlangga Surabaya tentang cerpen yang telah dipilih, karya lain dari 

Benny Arnas atau karya atau tulisan lain yang memiliki permasalahan yang sama 

dengan penelitian ini. Pada tahap ini juga ditentukan teori yang dimanfaatkan 

dalam penelitian ini yaitu teori sastra feminis. 
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3) Tahap Analisis dan Pemaknaan 

Pada tahap pertama, tokoh-tokoh utama yang saling berhubungan 

dianalisis pada tokoh dan penokohan sehingga akan memudahkan penulis pada 

tahapan selanjutnya yaitu pemaknaan kontruksi tokoh karena dengan memahami 

tokoh kita dapat lebih mengenal dan dapat memaknai tindakan-tindakannya. 

 

1.8 Sistematika Penyajian 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan 

teori, metode penelitian dan sistematika penyajian. 

Bab II merupakan bagian identifikasi tokoh dan penokohan pada semua 

tokoh dalam kumpulan cerpen Eric Stockholm dan Perselingkuhan-

Perselingkuhan yang Lain. Identifikasi ini dibagi menjadi tujuh sub bab, yaitu: 

identifikasi tokoh dalam cerpen “Sempurna”, identifikasi tokoh dalam cerpen 

“Kembang Putih di Atas Perahu”, identifikasi tokoh dalam cerpen “Bawang Putih 

dan Ibunya”, identifikasi tokoh dalam cerpen “Huruf Terakhir”, identifikasi tokoh 

dalam cerpen “Janji Sulaiman”, identifikasi tokoh dalam cerpen “Cemburu tua” 

dan identifikasi tokoh dalam cerpen “Eric Stockholm”. 

Bab III merupakan pembahasan mengenai bentuk kontruksi dan makna 

konstruksi perempuan dalam kumpulan cerpen Eric Stockholm dan 

Perselingkuhan-Perselingkuhan yang Lain karya Benny Arnas dengan membagi 

menjadi tujuh sub-bab, yaitu: konstruksi dan makna tokoh dalam cerpen 
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“Sempurna”, konstruksi dan makna tokoh dalam cerpen “Kembang Putih di Atas 

Perahu”, konstruksi dan makna tokoh dalam cerpen “Bawang Putih dan Ibunya”, 

konstruksi dan makna tokoh dalam cerpen “Huruf Terakhir”, konstruksi dan 

makna tokoh dalam cerpen “Janji Sulaiman”, konstruksi dan makna tokoh dalam 

cerpen “Cemburu tua”, dan konstruksi dan makna tokoh dalam cerpen “Eric 

Stockholm”. 

Bab IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Daftar Pustaka 
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