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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kesusastraan Indonesia sejatinya sudah dimulai sebelum masa 

Balai Pustaka ada. Perkembangan dunia kesusastraan dimulai pada pelosok-

pelosok daerah Indonesia. Ribuan bahkan jutaan kesusastraan lahir di pelosok-

pelosok daerah Indonesia, ada sastra sunda, sastra jawa hingga sastra batak.  

Kehadiran karya sastra tidak pernah jauh dari kata sia-sia, karya sastra selalu 

memiliki tujuan tertentu di dalam kehadirannya. Di dalam mengungkapkan tujuan 

yang tersembunyi dalam sebuah karya sastra, karya sastra akan menghadirkan 

sebuah permasalahan di dalamnya. Permasalahan tersebut diangkat dan dijadikan 

sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan tujuan dibalik mengapa karya 

sastra itu hadir untuk pembaca. 

Permasalahan yang diangkat dalam karya sastra pun semakin beragam dan terus 

berkembang di masing-masing eranya. Melalui permasalahan yang diangkat oleh 

sebuah karya sastra  beradasarkan fungsinya diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pesan reflektif dari realitas kehidupan masyarakat. 

Salah satu topik permasalahan yang pernah dimunculkan dalam kesusastraan 

Indonesia yakni topik yang menghadirkan permasalahan perempuan. Kemudian 

topik tersebut berkembang menjadi lebih kompleks di era-era kesusastraan 

Indonesia berikutnya. Topik ini menjadi topik yang hampir setiap di era 

perkembangan kesusastraan Indonesia selalu diangkat.  
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Di mulai pada era Balai Pustaka ada beberapa karya sastra yang hadir dengan 

topik permasalahan perempuan, kemudian dipadukan dengan permasalahan 

lainnya yakni masalah adat istiadat dan ketidakadilan gender. Salah satunya 

adalah karya sastra berjenis novel yang berjudul Sitti Nurbaya (1922) karya 

Marah Rusli. 

Di dalam novel Sitti Nurbaya (1922) karya Marah Rusli, sosok perempuan 

bernama Sitti Nurbaya dihadapkan dengan permasalahan adat istiadat dari 

masyarakat Minang Kabau kemudian dari permasalahan tersebut melahirkan 

sebuah indikasi bahwa ada Ketidakadilan gender di dalamnya.  

Di era berikutnya yakni di era Pujangga Baru, permasalahan perempuan kembali 

dimunculkan pada beberapa karya sastra yang berjenis novel. Salah satu novel 

yang mengangkat permalasahan mengenai perempuan di era Pujangga Baru 

adalah novel karya NH Dini dengan novelnya Pada Sebuah Kapal. Masih sama 

pada karya di era sebelumnya, Pada Sebuah Kapal juga menceritakan bagaimana 

seraong perempuan mengahadapi permasalahan dalam kehidupannya.  

Masalah ketidakadilan gender berkembang kembali dan diangkat setelah era 70-an 

tepatnya di era 90-an. Di era tersebut beberapa karya sastra muncul dengan 

mengangkat masalah Ketidakadilan gender yang kemudian mendorong 

munculnya emansipasi perempuan. Salah satu karya sastra yang muncul di era 

angkatan 90-an adalah Saman (1998) karya Ayu Utami.  

Novel Saman (1998) karya Ayu Utami mengangkat masalah porsi perempuan 

yang seharusnya mampu ikut andil dalam menyuarakan keberanian hak-hak 

seorang perempuan. Perempuan memiliki hak bersuara. Perempuan tidak boleh 
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hanya diam saja ketika penindasan didapatkan oleh mereka. Novel Saman (1998) 

menghadirkan tokoh-tokoh perempuan yang merepresentasikan sosok kaum 

perempuan reaktif terhadap ketidakadilan yang mereka dapatkan. 

Kemudian di era mutakhir yakni di era 2000, banyak karya sastra Indonesia yang 

masih juga memilih permasalahan mengenai perempuan yang dikembangkan 

dalam permasalahan gender kemudian  mendorong adanya gerakan emansipasi 

perempuan untuk menjadi warna permasalahan dalam karya sastra yang 

dihadirkan. Salah satu karya sastra Indonesia yang mengangkat permasalahan 

tersebut adalah novel Lelaki Harimau (2004) karya Eka Kurniawan.  

Pada tiga era berbeda yakni era Balai Pustaka, Pujangga Baru, era 90-an hingga 

era 2000 beberapa karya sastra yang lahir ada kesamaan dalam mengangkat topik 

yakni permasalahan gender dan melahirkan sebuah emansipasi perempuan. Selain 

itu, fenomena di atas juga menyiratkan poin penting yakni sesungguhnya tema 

permasalahan gender yang kemudian melahirkan fenomena ketidakadilan gender 

telah merepresentasikan sebuah realitas bahwa dalam struktur sosial budaya telah 

terjadi ketidakadilan gender khususnya terhadap gender jenis kaum perempuan.  

Secara garis besar, novel Lelaki Harimau (2004) karya Eka Kurniawan 

menceritakan sebuah kehidupan keluarga kecil dibangun oleh dua insan manusia 

yang dipertemukan oleh proses perjodohan dari orang tua mereka, yakni Nuraeni 

dan  Komar. Komar berprofesi sebagai tukang cukur dan saat usianya yang ketiga 

puluh takdir perjodohan pun dia alami.  
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Nuraeni adalah pasangan perjodohan Komar dari pihak perempuan yang kala itu 

masih berusia 16 tahun. Nuraeni membangun biduk pernikahan dengan dinamika 

kehidupan rumah tangga yang keras. Selain itu latar sosial yang agamis juga 

dihadirkan dalam sebuah teks melalui tokoh-tokoh yang bermain dalam cerita. 

Kehidupan yang berlatarkan pedesaan juga sangat terasa kental dalam novel 

Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan.  

Konsep besar mengenai wacana ketidakadilan gender yang kemudian menjadi inti 

permasalahan dalam novel ini tidak begitu dikenalkan pada bagian awal. Konsep 

wacana ketidakadilan gender yang dialami oleh Nuraeni menjadi tertutupi dengan 

pembunuhan yang dilakukan oleh Margio.  

Konsep besar novel Lelaki Harimau (2004) mengenai ketidakadilan gender yang 

dialami oleh Nuraeni sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Hal itu 

disebabkan ketidakadilan gender yang dialami oleh Nuraeni memberikan efek 

terhadap dirinya. Serta memberikan penyiratan mengenai makna yang dihadirkan 

dalam ketidakadilan gender. Makna tersebut akan merepresentasikan bagaimana 

sosok Nuraeni menerima adanya perilaku yang tidak adil terhadap dirinya, apakah 

Nuraeni menerima begitu saja ataukah Nuraeni digambarkan sebagai sosok 

perempuan yang melawan atas ketidakadilan yang didapatkan olehnya.  

Ketidakadilan gender yang dihadirkan oleh novel Lelaki Harimau (2004) karya 

Eka Kurniawan menjadi permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. 

Tokoh Nuraeni menjadi tokoh perempuan yang mendapatkan permasalahan 

mengenai adanya ketidakadilan gender sebagai perempuan dalam penceritaan 
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naskah dan sekaligus sebagai tokoh yang pada akhirnya melawan adanya tindakan 

ketidakadilan terhadap dirinya. 

Tindakan ketidakadilan gender yang didapat oleh Nuraeni sangatlah beragam. 

Mulai ketidakadilan yang Nuraeni dapat dari sektor keluarga yakni keluarga 

kandung Nuraeni, keluarga ibu dan bapaknya; sektor keluarga kecilnya yang dia 

bangun bersama Komar bin Syueb sang suami; dan sektor pekerjaan di luar 

keluarganya sebagai pembantu rumah tangga di Anwar Sadat.  

Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penulis dalam novel Lelaki Harimau 

(2004) yang kemudian setidaknya ada dua hal yang menjadi acuan peneliti untuk 

menjadikan novel ini sebagai objek penelitian. Pertama, novel ini secara dominan 

mengangkat tema tentang ketidakadilan gender (ketertindasan perempuan) yang 

dialami oleh tokoh perempuan akibat dominasi laki-laki. Penindasan, penyiksaan 

akan jelas tergambarkan dalam Lelaki Harimau (2004).  

Kondisi yang memprihatinkan seperti itulah yang mendorong kaum perempuan 

untuk melakukan pemberontakan terhadap kondisi yang menyiksa mereka, yakni 

ketidakadilan gender yang diterimanya. Dengan kata lain, novel ini selain 

mengangkat tema ketidakadilan gender juga mengungkap usaha perlawanan yang 

dilakukan oleh tokoh kaum perempuan, yakni Nuraeni. Dengan demikian, novel 

ini menunjukkan bahwa perempuan tidak semata-mata menjadi sebuah objek yang 

penurut begitu saja atau kaum yang hanya menerima sebuah kondisi apa adanya 

selamanya, tetapi juga dapat menjadi sosok kaum yang berani memberontak atas 

ketidakadilan yang mereka terima. 
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Kedua, novel Lelaki Harimau (2004) karya Eka Kurniawan disajikan dengan gaya 

penceritaan yang khas, yakni gaya penceritaan orang ketiga- dia tidak sertaan. 

Ada orang lain yang serba tahu dalam sajian penceritaan novel Lelaki Harimau 

(2004) karya Eka Kurniawan.  

Berkaitan dengan dua hal di atas, penelitian ini akan menitikberatkan pada aspek 

ketidakadilan gender yang terdapat dalam novel Lelaki Harimau (2004). 

Penelitian ini akan melihat bagaimana wujud ketidakadilan gender yang 

didapatkan oleh tokoh Nuraeni dan mengungkapkan makna apa yang 

dikonstruksikan dalam novel Lelaki Harimau (2004) karya Eka Kurniawan.  

Oleh sebab itu untuk membedah novel ini peneliti memanfaatkan struktur pada 

umumnya, teori struktur dari Nurgiyantoro dan kritik sastra feminis dengan 

bantuan konsep gender.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana dikemukakan, maka permasalan 

yang akan dibahas dalam novel Lelaki Harimau (2004) karya Eka Kurniawan 

antara lain : 

1. Bagaimanakah wujud ketidakadilan gender yang terdapat di dalam Novel 

Lelaki Harimau (2004) bila dilihat melalui pendekatan struktur? 

2. Bagaimanakah makna ketidakadilan gender yang dimunculkan dalam 

Novel Lelaki Harimau (2004) melalui pendekatan gender? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang sebagaimana disampaikan, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui wujud ketidakadilan gender yang ditampilkan dalam novel 

Lelaki Harimau (2004) karya Eka Kurniawan melalui pendekatan struktur. 

2. Memahami makna ketidakadilan gender yang ditampilkan dalam Novel 

Lelaki Harimau (2004) karya Eka Kurniawan melalui pendekatan gender.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah utamanya memberikan 

penjabaran tentang pokok permasalahan mengenai ketidakadilan gender  yang 

kemudian mendorong adanya gerakan melawan, feminisme, dari tokoh yang 

diindikasikan sebagai tokoh yang mengalami ketidakadilan gender yakni tokoh 

Nuraeni. Ketidakadilan gender dan gerakan melawan, feminisme, ditampilkan 

oleh teks pada sebuah peran yang Nuraeni dapatkan dalam karya Eka Kurniawan 

yang berjudul Lelaki Harimau (2004).  

Hasil penelitian ini penulis harap juga dapat meningkatkan minat apresiasi para 

pembelajar sastra dalam mengkaji karya sastra, khususnya berbicara masalah  

feminisme yang mengarah pada spesifik kajian kritik sastra feminis. Selain itu, 

penulisan penelitian terhadap Lelaki Harimau (2004) karya Eka Kurniawan 

diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia 

kesusastraan Indonesia yang terkait dengan masalah ketidakadilan gender dan 

feminisme. Perlu adanya pemikiran mengenai bagaimana nasib para perempuan 

yang ada dalam kehidupan nyata, khususnya Indonesia.  
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1.5 Landasan Teori  

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa penulis akan menggunakan dua 

teori dalam menganalisis teks Lelaki Harimau (2004) karya Eka Kurniawan. Dua 

teori tersebut adalah struktur dan kritik sastra feminis yang kemudian disingkat 

menjadi KSF dengan analisis gender.  

1.5.1 Teori Struktur 

Hal yang pertama dilakukan oleh penulis sebelum melangkah pada tahap 

penelitian mengenai praduga adanya ketidakadilan gender dengan teori kritik 

sastra feminis, penulis akan menganalisis teks dengan menggunakan teori struktur 

untuk melihat bagaimana ketidakadilan gender kemudian mendorong tercetusnya 

feminisme yang dikemas oleh struktur novel Lelaki Harimau (2004) karya Eka 

Kurniawan.  

Prioritas analisis struktur menjadi hal yang penting dilakukan oleh penulis sebab 

analisis struktur merupakan proses pemberian makna dan dalam usaha ilmiah 

untuk memahami proses itu dengan sesempurna mungkin. Sebenarnya langkah ini 

tidak mutlak, tetapi tidak boleh ditiadakan atau dilampaui (Teeuw; 1988; 154). 

Selain itu, Teeuw juga berpendapat bahwa analisis pada sebuah struktur dari teks 

sastra merupakan tugas prioritas, sebab karya sastra sebagai dunia dalam kata 

mempunyai kebulatan makna instrinsik yang dapat digali karya sastra itu 

(1983:61). Di dalam struktur sebuah teks sastra menyimpan berbagai makna yang 

tersembunyi, tersembunyi dalam unsur struktur intrinsik hingga ekstrinsik dari 

teks sastra. Penggalian karya sastra akan penulis lakukan tepatnya pada bab II ini 

dengan analisis struktur.   
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Sudut pandang yang ditampilkan dalam teks adalah sudut pandang ketiga (metode 

diaan) dengan jenis metode orang pertama tidak sertaan, sehingga semua 

informasi mengenai tema, tokoh dan penokohan, hingga latar mayoritas akan 

ditampilkan melalui sudut pandang ketiga dengan jenis orang pertama tidak 

sertaan. Penulis akan mengetahui detail informasi mengenai aspek struktur dari 

hal tersebut, yakni dari sudut pandang ketiga. 

Penelitian ini menggunakan teori struktur dari Nurgiyantoro. Analisis structural 

karya sastra, yang dalam fiksi, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, 

mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antarunsur intrinsic fiksi 

yang bersangkutan. Mula-mula diidentifikasi dan dideskripsi misalnya, bagaimana 

keadaan peristiwa-peristiwa, plot, tokoh dan penokohan yang ada dalam teks. 

(Nurgiyantoro, 2005:36). Analisis struktur nantinya menjelaskan bagaimana unsur 

intrinsik seperti tema, latar, hingga tokoh serta penokohan dihadirkan oleh novel 

Lelaki Harimau (2004), sehingga penulis akan mengetahui bagaimana kebulatan 

unsur instrinsik itu dibangun oleh teks. 

Menurut Pradopo (1995:141), teori struktur merupakan pendekatan yang bersifat 

objektif, yaitu pendekatan yang menganggap karya sastra sebagai makhluk yang 

berdiri sendiri (Sugihastuti, 2010:43). Karya sastra bersifat otonom, terlepas dari 

alam sekitarnya, pembaca, dan bahkan pengarangnya sendiri. Oleh karena itu, 

untuk dapat memahami sebuah karya sastra (novel), karya sastra (novel) itulah 

yang harus dianalisis struktur intrinsiknya.  

Karya sastra itu juga memiliki sikap otonom dalam dirinya. Karya sastra memiliki 

dunianya sendiri. Sehingga ketika berbicara masalah karya sastra sejatinya tidak 
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perlu dikaitkan dengan hal-hal lain yang di luar karya itu. Oleh karena itu, 

sebelum beranjak pada tujuan utama dari penelitian ini maka penelitian ini akan 

menggunakan pendekatan struktur karya sastra yang bertujuan untuk membongkar 

wujud-wujud ketidakadilan gender yang ada dalam naskah Lelaki Harimau 

(2004). Tidak perlu ada hal-hal lain di luar karya Lelaki Harimau terlebih dahulu 

dalam tahapan awal penelitian. Cukup membongkar struktur di dalamnya saja 

untuk melihat wujud ketidakadilan yang ada, baru lah nanti peneliti akan beranjak 

pada tujuan kedua sekaligus menjadi tujuan utama dalam penelitian ini yakni 

melihat bagaimana makna yang sebenarnya dibangun dalam karya Lelaki 

Harimau (2004) karya Eka Kurniawan.  

Menurut Teeuw (1983:61), analisis struktur merupakan sebuah analisis  yang 

dapat dikatakan sebagai analisis prioritas pertama sebelum diterapkannya analisis 

yang lain (Sugihastuti, 2010:43-44). Tanpa analisis struktural tersebut, kebulatan 

makna intrinsik yang hanya dapat digali dari karya tersebut tidak dapat ditangkap. 

Makna unsur karya sastra hanya dapat ditangkap, dipahami sepenuhnya, dan 

dinilai atas dasar pemahaman tempat dan fungsi unsur itu di dalam keseluruhan 

karya sastra.  

1.5.1.1 Tema  

Mendefinisikan pengertian dari sebuah tema pada karya sastra bukan pekerjaan 

yang mudah. Tema akan menjadi “rumah besar” dari sebuah karya sastra. Dia 

yang akan memberikan satu pokok inti dari karya sastra yang kemudian disebut 

dengan ideology besar yang terdapat dari sebuah karya sastra.  
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Tema dalam sebuah karya sastra terkadang tidak eksplisit ditampakkan oleh teks 

sastra. Tema akan terlihat oleh teks sastra melalui unsur-unsur karya sastra, seperti 

melalui tokoh dan penokohan, alur teks sastra hingga unsur ekstrinsik lainnya. 

Sehingga, pembaca diharapkan dapat merangkai seluruh unsur dalam teks sastra 

hingga menemukan satu tema besar atau mayor dari teks sastra. Kemudian 

pembaca akan mengetahui mengenai apa yang ingin disampaikan oleh teks sastra 

kepada pembaca melalui tema besar atau mayor dalam teks sastra.  

Untuk menemukan sebuah tema mayor dari teks novel Lelaki Harimau (2004), 

diperlukan tema-tema minor yang masih memiliki korelasi dengan tema mayor 

dari teks Lelaki Harimau (2004) yang telah diduga di awal pembacaan. Tema-

tema minor tidak diperbolehkan tidak berkorelasi dengan tema mayor yang telah 

disepakati. Hal itu disebabkan tema minor itu lah yang akan membangun tema 

mayor dari teks Lelaki Harimau (2004). 

Tema dapat dipandang sebagai gagasan dasar umum dari sebuah karya sastra. 

Tema akan dapat dirasakan oleh pembaca sepanjang penceritaan dari teks sastra. 

Selain itu, tema juga bertugas menyatukan segala fakta dan sarana cerita yang 

mengungkapkan permasalahan dari teks sastra tersebut. Tema butuh yang 

namanya masalah, namun tema berbeda dengan masalah. 

Masalah hadir melalui peristiwa-peristiwa yang menyusun jalannya cerita dalam 

teks sastra. Pada tahap akhir, barulah menentukan mengenai tema yang terdapat 

dalam sebuah teks dengan cara membaca masalah-masalah yang dihadirkan dalam 

teks sastra. Masalah-masalah tersebut dirangkai menjadi satu permasalahan yang 

besar dan menjadi poin permasalahan utama dalam sebuah teks sastra.  
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Menurut Nurgiyantoro (1998:68), tema tersembunyi di balik cerita yang 

mendukungnya. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa tema itu sengaja 

disembunyikan karena justru hal inilah yang ditawarkan kepada pembaca 

(Sugihastuti, 2010:46). 

Karya sastra tidak akan memberikan tema kepada pembaca dengan secara 

“telanjang” begitu saja. Tema akan bersembunyi pada unsur-unsur teks sastra dan 

itulah yang ditawarkan dari sebuah teks sastra kepada para pembacanya. 

Telanjang di sini memiliki makna, tampak begitu saja sehingga pembaca akan 

langsung mengerti mengenai tema yang disuguhkan oleh teks sastra.  

1.5.1.2 Tokoh dan Penokohan 

Tokoh dan penokohan adalah dua konsep analisis yang berbeda. Tokoh dalam 

cerita fiksi merupakan rekaan pengarang, hanya pengaranglah yang mengenal 

mereka. Menurut Aminuddin, peristiwa dalam karya fiksi seperti halnya persitiwa 

dalam kehidupan sehari-hari, selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-pelaku 

tertentu. Pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa 

itu mampu menjalin suatu cerita disebut dengan tokoh (1991:79).  

Tokoh-tokoh perlu digambarkan ciri-ciri lahir dan sifat serta sikap batinnya agar 

wataknya juga dikenal oleh pembaca. Dalam hal ini yang dimaksud dengan watak 

ialah tokoh, kualitas nalar dan jiwanya yang membedakan dengan tokoh lain. 

Penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh ini disebut penokohan 

(Sudjiman, 1988: 23).  

Pemahaman watak seseorang juga dapat diketahui lewat apa yang dibicarakan 

orang lain terhadapnya. Begitu juga dari pergaulan seseorang dengan yang lain 
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kita sering kali dapat menebak watak yang dimilikinya. Seseorang yang suka 

berbincang dengan berkacak pinggang, bibir terkatup tanpa senyum ramah, dapat 

ditebak bagaimana perwatakannya (Aminuddin, 1991:82-83). 

Peneliti menggunakan metode kluster untuk mengaanalisis dalam para tokoh yang 

ada dalam teks. Kluster itu berdasarkan pada jenis tokoh yang profeminis dan 

kontrafeminis. Tujuan kluster ini adalah melihat lebih detail bagaimana wujud 

ketidakadilan gender yang ditunjukkan dalam teks melalui tokoh dalam Lelaki 

Harimau (2004).  

Pada kluster profeminis, peneliti akan melihat siapa saja tokoh yang yang 

menunjukkan persetujuan adanya tindakan pemberian ruang pada perempuan. 

Sedangkan untuk kontrafeminis adalah untuk melihat siapa saja tokoh yang 

menolak adanya tindakan pemberian ruang pada perempuan hingga melakukan 

penindasan terhadap tokoh perempuan. Tokoh perempuan yang dijadikan sebagai 

kefokusan pada dua kluster ini adalah Nuraeni. 

Pada analisis tokoh dan penokohan nantinya akan dapat dilihat siapakah tokoh 

yang tergolong sebagai tokoh yang protagonist dan tokoh antagonis. Tokoh 

Protagonis menurut Nurgiyantoro adalah tokoh protagonist menampilkan sesuatu 

yang sesuai dengan pandangan kita, harapan-harapan kita, pembaca (2005:178-

179). Kemudian untuk tokoh antagonis menurut Nurgiyantoro adalah tokoh yang 

beroposisi dengan tokoh protagonis, secara langsung ataupun tak langsung, 

bersifat fisik ataupun batin (2005:179).  
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1.5.1.3 Latar  

Poin mengenai latar menjadi salah satu poin yang dijadikan penulis sebagai 

penunjang dalam data analisis terhadap teks Lelaki Harimau karya Eka 

Kurniawan. Dalam analisis novel, latar (setting) juga merupakan unsur yang 

sangat penting pada penentuan nilai estetik karya sastra. latar sering disebut 

sebagai atmosfer karya sastra (novel) yang turut mendukung masalah, tema, alur, 

dan penokohan. Oleh karena itu, latar merupakan salah satu fakta cerita yang 

harus diperhatikan, dianalisis, dan dinilai (Sugihastuti, 2010:54).  

Data mengenai latar akan berkaitan dengan segala keterangan, petunjuk atau 

pengacuan yang bersumber dari teks sastra (karya sastra). Latar dalam teks Lelaki 

Harimau karya Eka Kurniawan memberikan warna beragam dalam analisis 

terhadap penulis. Menurut Panuti-Sudjiman (1991:44) dalam buku Sugihastuti 

yang berjudul Kritik Sastra Feminis, Latar adalah segala keterangan, petunjuk, 

atau pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya 

peristiwa dalam suatu karya sastra (Sugihastuti, 2010:54). Penulis akan mencari 

keterangan, petunjuk, pengacuan hingga peristiwa yang berkaitan dengan data 

latar dari novel Lelaki Harimau.  

Berkaitan dengan peristiwa, menurut Sugihastuti dalam bukunya Kritik Sastra 

Feminis beranggapan bahwa setidaknya ada tiga jenis latar yang dapat dilihat dari 

beberapa peristiwa yang terlihat,  

“Peristiwa-peristiwa pada umumnya terjadi pada lingkungan tertentu, baik 
lingkungan tempat fisik, lingkungan sosial, maupun waktu. Hal ini berarti 
bahwa keseluruhan lingkungan pergaulan tokoh, misalnya kebiasaan-
kebiasaan, pandangan hidup, lingkungan geografis, alat-alat yang 
digunakan, dan latar belakang suatu lingkungan, dapat dimasukkan ke 
dalam latar” (Sugihastuti, 2010:168). 
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Ada tiga jenis latar yang dibicarakan oleh Sugihastuti. Penulis akan membuat 

analisis terhadap latar dari teks Lelaki Harimau dengan membagi tiga jenis latar 

berdasarkan kutipan dari buku Sugihastuti yakni latar waktu; tempat fisik; dan 

lingkungan sosial. 

“Latar waktu dapat memberikan penjelasan mengenai masa atau zaman 
terjadinya cerita. Latar tempat dan alat dapat menunjukkan lokasi 
terjadinya cerita. Latar tempat dan alat dapat menunjukkan lokasi 
terjadinya cerita dan alat-alat yang digunakan oleh tokoh cerita” 
(Sugihastuti, 2010:168). 
 
Latar waktu dan latar tempat agaknya akan memberikan keterangan berbeda 

dalam menganalisis teks. Sedangkan untuk latar sosial akan berkaitan dengan 

penggambaran kondisi sosial kemasayarakatan yang ada dalam teks. Ketiga latar 

yang ada tidak akan berdiri sendiri-sendiri. Melainkan akan saling menunjang satu 

sama lain, hingga membuat satu penceritaan terhadap latar teks yang baik, itulah 

latar yang baik. 

Menurut Nurgiyantoro (1998:216), latar yang baik dapat mendeskripsikan secara 

jelas peristiwa-peristiwa, perwatakan tokoh, dan konflik yang dihadapi tokoh 

cerita sehingga cerita terasa hidup dan segar, seolah-olah sungguh-sungguh terjadi 

dalam kehidupan nyata (Sugihastuti, 2010:55). 

Latar yang baik akan memberikan penjelasan secara jelas terhadap pembaca 

sehingga cerita akan jelas tergambarkan melalui sebuah latar yang ada. Mulai dari 

penggambaran waktu yang jelas hingga kondisi sosial masyarakat yang jelas dan 

semua yang ada dalam teks seola-olah terjadi dalam kehidupan nyata. 
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1.5.2 Kritik Sastra Feminis 

Kritik sastra feminis yang kemudian disingkat menjadi KSF merupakan sebuah 

pendekatan dalam menganalisis sebuah karya sastra dengan mendudukkan peneliti 

sebagai pembaca perempuan. Pembaca akan dipaksa menggunakan sudut pandang 

perempuan dalam mengahadapi sebuah karya sastra yang memiliki Ketidakadilan 

gender dan feminis.  

Kritik sastra feminis digunakan dalam menganalisis sebuah karya sastra ketika 

peneliti memiliki sebuah dugaan bahwa karya sastra yang sedang dibaca memiliki 

problematik mengenai feminisme. Kritik sastra feminis merupakan salah satu 

disiplin ilmu kritik sastra yang lahir sebagai respons atas berkembang luasnya 

feminisme di berbagai penjuru dunia (Sugihastuti, 2010:61).  

Sastra dan feminis adalah dua disiplin ilmu yang berbeda. Feminis ada dalam 

tubuh sastra. Moeliyono (1993:225-226), kemunculan feminisme diawali dengan 

gerakan emansipasi perempuan, yaitu proses pelepasan diri kaum perempuan dari 

kedudukan sosial ekonomi yang rendah serta pengekangan hukum yang 

membatasi kemungkinan-kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju 

(Sugihastuti, 2010:62).  

Adanya tarik-menarik antara keinginan agar karya sastra dapat menjadi penentang 

subordinasi perempuan dan kenyataan bahwa di dalam karya sastra tersembunyi 

“setan” struktur gender mengundang perhatian beberapa ilmuwan sastra untuk 

menghubungkan ilmu kritik sastra dengan feminisme (Sugihastuti, 2010:67-68).  

Kedudukan perempuan menjadi satu titik subordinat dalam dunia gender. Satu 

kelompok menyatakan bahwa perempuan mempunyai status lebih rendah 
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sekaligus otoritas lebih sedikit dibandingkan dengan kaum pria. Feminisme, apa 

pun alirannya dan di mana pun tempatnya, muncul sebagai akibat dari adanya 

Ketidakadilan gender yang cenderung menomorduakan kaum perempuan. 

Perempuan dinomorduakan karena adanya anggapan bahwa secara universal laki-

laki berbeda dengan perempuan (Sugihastuti, 2010:63). Menurut Susilastuti 

(1993:29-30), perbedaan itu tidak hanya terbatas pada kriteria biologis, melainkan 

juga sampai pada kriteria sosial dan budaya (Sugihastuti, 2010:63).  

Konsep penindasan terhadap perempuan terlahir dari pembagian atas dikotomi 

konsep gender antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara perempuan dan 

laki-laki menurut Fakih (1997:3),  perbedaan antara kedua diwakili oleh dua 

konsep, yaitu jenis kelamin dan gender (Sugihastuti, 2010:63). Sugihastuti juga 

menambahkan bahwa perbedaan keduanya terletak pada porsi pemahaman antara 

keduanya. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik, terutama 

fungsi reproduksi, sedangkan gender merupakan interpretasi sosial dan kultural 

terhadap perbedaan jenis kelamin. Gender tidak selalu berhubungan dengan 

perbedaan fisiologis seperti yang selama ini banyak dijumpai di dalam 

masyarakat. Gender membagi atribut dan pekerjaan menjadi maskulin dan 

feminin. Biasanya, maskulin ditempati oleh jenis kelamin laki-laki, sedangkan 

feminine oleh jenis kelamin  perempuan (2010:63-64). 

Menurut Fakih (1997: 7-8), pemahaman yang melahirkan streotipe mengenai 

perempuan tersebut membuat perempuan selalu tersubordinasi (Sugihastuti, 2010: 

64). Pemahaman konsep antara jenis kelamin dan gender menjadi satu 

pemahaman selama ini menjadi pemahaman yang kurang tepat dalam masyarakat, 
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sehingga melahirkan satu streotipe perempuan dan laki-laki. Perempuan bersifat 

lembut, cantik, emosional, keibuan; sedangkan laki-laki bersifat kuat, rasional, 

dan perkasa.  

Dominic menjelaskan sekurang-kurangnya ada tiga golongan feminisme yang 

berkembang dalam dunia intelektual, yakni feminisme liberal, radikal, dan 

sosialis. Dominic menjelaskannya sebagai berikut.  

“Pertama, feminisme liberal, yang mengkritik usaha maupun budaya 
representasi tak adil dan eksploitatif dalam media maupun budaya popular, 
serta menyampaikan pendapat tentang berbagai legislasi kesempatan 
untuk mendapatkan kesetaraan untuk memperbaiki situasi ini. Kedua, 
feminisme radikal, yang memandang kepentingan laki-laki maupun 
perempuan pada dasarnya dan tak pelak lagi berbeda, menganggap 
patriarki maupun control dan represu kaum perempuan oleh laki-laki 
sebagai wujud historis paling krusial dari pembagian sosial maupun 
sebagai bentuk penindasan, serta memperdebatkan suatu strategi 
pemisahan kaum perempuan. Ketiga, feminisme sosialis, yang menemrima 
penekanan pada patriarkhi tapi berusaha memasukkannya ke dalam 
analisis kapitalisme, serta memperdebatkan perubahan radikal reaksi 
antara gender sebagai bagian integral dari lahirnya sebuah masyarakat 
sosialis” (2009:274). 
 

Tiga golongan yang telah dijelaskan oleh Dominic menjadi teori dasar dalam 

menentukan golongan feminisme apakah  yang tergambarkan dalam novel Lelaki 

Harimau (2004) karya Eka Kurniawan. 

1.5.2.1 Konsep Gender 

Pengkajian kritik sastra feminis dalam penelitian ini akan berkaitan dengan 

konsep gender. Menurut Oakley (dalam Sugihastuti, 2010:23) gender merupakan 

perbedaan laki-laki dan perempuan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. 

Perbedaan biologis, yakni perbedaan jenis kelamin, adalah Tuhan dan oleh 

karenanya secara permanen berbeda. 
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Dewasa ini konsep gender diciptakan oleh masyarakat sendiri yang pada akhirnya 

memunculkan adanya prasangka ketidakadilan gender. Konsep gender diciptakan 

oleh masyarakat untuk melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh 

salah satu gender kepada jenis gender yang lainnya.  

Menurut Sugihastuti mengenai definisi gender, gender lebih kepada perbedaan 

perilaku antara laki-laki dan perempuan, perhatikan kutipan di bawa ini.  

“Gender adalah perbedaan perilaku (behavioral differences) antara laki-
laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang 
diciptakan oleh manusia melalui proses sosial, yakni perbedaan yang 
diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. 
Penelitian gender akan melibatkan kedua jenis seks manusia dalam 
mengungkap kehidupan tokoh perempuan, kedua seks manusia tersebut 
jelas lah perempuan dan pria” (2010:63-64). 
 

Konsep gender merupakan sebuah konsep dasar dalam menganalisis sebuah 

tindakan yang tidak adil terhadap salah satu jenis seks manusia yakni perempuan 

maupun pria. Bila dilihat dari konsep pemikiran Sugihastuti mengenai gender, 

terlihat bahwa gender yang melahirkan perbedaan perlikau antara laki-laki dan 

perempuan tercipta dari proses sosial masyarakat dan kultural yang panjang. 

Bukan dari Tuhan tapi dari manusia, bukan sejak lahir tapi setelah lahir manusia 

akan harus mendapatkan konsep perbedaan gender dari masyarakat.  

Menurut Sugihastuti, konsep-konsep analisis gender dapat dijadikan sebagai dasar 

analisis dalam melihat tindakan tidak adil terhadap sebuah gender seperti berikut.  

“Pertama, konsep mengenai perbedaan gender yang dimunculkan yakni 
dari atribut-atribut sosial, karakteristik, perilaku, penampilan, cara 
berpakaian, harapan, peranan, dan sebagainya yang dirumuskan untuk 
perorangan menurut ketentuan kelahiran; Kedua, kesenjangan gender ialah 
perbedaan dalam hak berpolitik, memberikan suara, dan bersikap antara 
laki-laki dan perempuan; Ketiga, genderzation ialah pengacauan konsep 
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pada upaya menempatkan jenis kelamin pada pusat perhatian identitas diri 
dan pandangan dari dan terhadap orang lain. (2010:24) 
 

Ketiga konsep tersebut akan digunakan dalam melihat bagaimana tindakan tidak 

adil terhadap gender yang terdapat dalam Lelaki Harimau (2004) karya Eka 

Kurniawan. Melalui ketiga konsep tersebut penulis dapat mengetahui adanya 

sebuah perlawanan yang dimunculkan dalam naskah. Pertama, mengenai 

perbedaan gender; kedua, mengenai kesenjangan gender yang dimunculkan; dan 

ketiga, mengenai pengacauan konsep gender oleh masyarakat.  

1.5.2.2 Streotipe Terhadap Perempuan 

Kata streotipe secara halusnya bermakna pembagian sesuatu. Streotipe sendiri 

merupakan pembakuan deskriminatif antara perempuan dan pria. Dampak dari 

pembakuan ini adalah kedua jenis seks manusia tersebut mengalami kondisi yang 

tidak dapat melakukan sesuatu, mereka tidak bisa bergerak bebas. Hal itu 

disebabkan keduanya telah dibakukan oleh masyarakat mengenai sifat keduanya. 

Keduanya tidak mampu keluar dari kotak definisi yang membakukan tersebut.  

1.5.2.3 Subordinasi Terhadap Perempuan 

Subordinasi merupakan memandang lebih rendah. Subordinasi terhadap 

perempuan, perilaku kaum pria yang memandang kaum perempuan lebih rendah 

dibanding dengan mereka, kaum pria. Standar penilaian rendah atau tidaknya 

dapat dilihat bagaimana kaum pria memposisikan kaum pria misal dalam peran 

keduanya.  

Di dalam peran, kaum pria lebih sering bergelut dalam peran kerja yang lebih 

berat dibandingkan dengan kaum perempuan. Kaum pria akan mendapatkan peran 
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yang lebih susah dibandingkan dengan kaum perempuan. Subdordinasi 

diindikasikan berasal dari penilaian kaum pria terhadap perempuan berdasarkan 

sifat yang telah menghegemoni kaum pria dan penilaian itu mengenai sifat 

perempuan yang lemah lembut dan tidak mengedepankan logika dalam bertindak 

melainkan dengan perasaan yang mereka punya. 

1.5.2.4 Kekerasan Terhadap Perempuan 

Ketika penilaian kaum pria terhadap kaum perempuan sangat mendudukkan 

perempuan dalam kelas yang lebih rendah, maka yang terjadi adalah kaum pria 

merasa menjadi sosok kaum yang lebih kuat dan lebih berkuasa dalam mengambil 

sebuah keputusan. Sosok kaum yang lebih kuat akan membawa kaum pria 

menjadi kaum yang mengedepankan kekerasan dalam bertindak terhadap kaum 

perempuan. Kaum perempuan menjadi objek dari kekerasan yang dilakukan oleh 

kaum pria. Kekerasan kaum pria terhadap perempuan dapat dilihat dalam wujud 

kekerasan fisik, psikis, baik verbal maupun nonverbal yang tergambarkan.   

1.6 Penelitian Terdahulu  

Penelitian mengenai novel Lelaki Harimau (2004) karya EKa Kurniawan 

dikatakan masih sangat jarang dilakukan. Penulis hanya menemukan beberapa 

tulisan ilmiah mengenai ulasan novel Lelaki Harimau (2004) karya Eka 

Kurniawan  dalam bentuk esai kritik dan peneliti tersebut menganalisisnya dengan 

berbagai perspektif. Pada konteks ini penulis mencoba untuk mengambil jarak 

dari sumber-sumber penelitian tulisan ilmiah mengenai novel Lelaki Harimau 

(2004), penulis akan membahas lebih jauh tidak sekadar mengkritik namun akan 
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membahas mengenai lebih jauh tentang problematik psikologis dari tokoh novel 

Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan. 

Menurut tulisan Bernard Batubara (2014) di blognya 

(http://www.bisikanbusuk.com) dan diberikan judul “Lelaki Harimau, Eka 

Kurniawan”, dia menuliskan kritiknya tentang novel Lelaki Harimau (2004) karya 

Eka Kurniawan. Bernard lebih mengkritik ke arah bagaimana sosok Eka 

Kurniawan menggunakan teknik penceritaan dengan teknik foreshadowing. 

Bernard menggunakan teori struktur dalam pengkajian terhadap novel Lelaki 

Harimau (2004) karya Eka Kurniawan.  

Bernard juga mengkaitkan bagaimana teknik menulis dari Eka merupakan sebuah 

teknik menulis yang pertama kali di populerkan oleh Gabriel García Márquez. 

Teknik foreshadowing merupakan cara Eka Kurniawan  membuat para pembaca 

untuk menumbuhkan rasa penasaran mengenai akhir penceritaan dalam karyanya 

Lelaki Harimau (2004). Menurut Bernard dalam tulisan di blognya tidak hanya 

membahas bagaimana teknik seorang Eka Kurniawan pada penulisan karya novel 

Lelaki Harimau (2004), dirinya juga menuliskan bahwa novel  Lelaki Harimau 

(2004) juga menyajikan berbagai isu diantaranya isu kekerasan, dendam sampai 

birahi.  

Charis Rahmawati (2011) dalam tulisannya yang berbentuk abstrak di digital 

library Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) ( http://digilib.uns.ac.id) yang 

berjudul “Mitos dan Enkulturasi dalam Novel Lelaki Harimau Karya Eka 

Kurniawan Pendekatan Antropologi Sastra”. Di dalam tulisan peneliti tersebut 

menjelaskan tentang kefokusan penelitian yang peneliti lakukan dari Novel Lelaki 
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Harimau (2004) karya Eka Kurniawan yakni kefokusan tentang proses 

ennkulturasi dalam penceritaan novel tersebut.  

Novel Lelaki Harimau (2004) karya Eka Kurniawan berkaitan dengan konsep 

enkulturasi dalam ilmu sosial. Enkulturasi dalam penceritaan ditunjukkan dengan 

penceritaan tokoh Margio mulai dari kecil hingga dewasa. Proses penceritaan 

kecil menuju dewasa inilah yang dimaksud proses enkulturasi yang 

terepresentasikan dalam tokoh Margio. 

 NO Penulis/Peneliti Judul Perspektif Temuan 

1.  Bernard Batubara Lelaki Harimau, 

Eka Kurniawan 

(2014) 

Strukturalisme 

(pendekatan 

struktur 

spesifik pada 

alur teks) 

Gaya Penceritaan 

Pengarang dalam 

karyanya  : Gaya 

Foreshadowing 

2.  Charis Rahmawati Mitos dan 

Enkulturasi 

dalam Novel 

Lelaki Harimau 

Karya Eka 

Kurniawan 

Pendekatan 

Antropologi 

Sastra (2011) 

Antropologi 

Sastra 

Enkulturasi 

dalam Novel 

Lelaki Haimau 

(2004) Karya 

Eka Kurniawan 

3.  Dimas Nur Ketidakadilan Kritik Sastra Ketidakadilan 
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Apriyanto Gender Terhadap 

Tokoh 

Perempuan 

Nuraeni dalam 

Novel Lelaki 

Harimau Karya 

Eka Kurniawan 

 

Feminis Gender dalam 

Novel Lelaki 

Harimau Karya 

Eka Kurniawan 

Prasangka adanya ketidakadilan gender dan feminisme pada salah satu tokoh yang 

digambarkan novel Lelaki Harimau (2004) karya Eka Kurniawan yakni Nuraeni 

akan dibahas lebih mendalam pada bab sebelumnya, terutama pada pokok 

pembahasan yang menjadi inti dari penulisan ini yakni bagaimana perspektif 

feminisme melihat prasangka ketidakadilan gender yang kemudian mendorong 

lahirnya gerakan feminisme.  

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara berpikir dengan menggunakan langkah-langkah 

sistematis dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau  lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2005:4). Selain itu, 

berkaitan dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis sendiri yakni 

pendekatan kritik sastra feminisme, pendekatan kritik sastra feminis bersifat 

kualitatif.  
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Menurut Sugihastuti, kritik sastra feminis ini bersifat kualitatif (2010:73). Dengan 

demikian, jenis data yang diambil pun data yang bersifat kualitatif, misalnya data-

data yang mendekripsikan status dan peran perempuan dalam keluarga, 

masyarakat, dan lingkungan pekerjaan. Novel yang merupakan objek studi kasus 

diteliti dan hasilnya diharapkan dapat menceritakan keberhasilan atau kegagalan 

tokoh perempuan sebagai indvidu, anggota, keluarga, dan anggota masyarakat.  

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis novel Lelaki Harimau (2004) 

karya Eka Kurniawan yakni pendekatan feminisme – Kritik Sastra Feminis. 

Pendekatan ini menjelaskan adanya prasangka ketidakadilan gender pada tokoh 

yang dihadirkan oleh teks dan kemudian mendorong adanya feminisme oleh tokoh 

Nuraeni. Pendekatan ini berkutat pada teks yang disajikan, intinya berangkat dari 

teks yakni teks novel Lelaki Harimau (2004) karya Eka Kurniawan. Hal itu 

disebabkan pendekatan ini berkaitan dengan ketidakadilan gender dan feminisme 

pada tokoh dalam teks, yakni Nuraeni.  

Penulis akan mengawali dengan menggunakan teori struktur untuk kebutuhan 

analisis data penulis. Pentingnya analisis struktur novel pada paparan sebelumnya 

telah disampaikan oleh penulis. Analisis struktur novel tidak dapat ditinggalkan 

begitu saja. Menurut Sugihastuti, analisis struktur novel bahkan membantu 

mempermudah analisis feminis. Tentu saja tidak semua unsur dapat membantu 

analisis secara feminis (2010:72). 

Setelah tahap analisis struktur novel menggunakan pendekatan atau teori struktur, 

maka tahap berikutnya adalah menganalisis novel tersebut dengan kritik sastra 

feminis. Penulis akan menghubungkan berbagai komponen yang ada dalam teks. 
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Tentu saja komponen yang mendukung munculnya prasangka ketidakadilan 

gender dalam teks sastra.  

Culler (1983:43-63) menjelaskan bahwa metode kritik sastra feminis adalah 

sebuah metode yang mendudukkan pembaca sebagai perempuan (Sugihastuti, 

2010:72-74). Maksudnya adalah kesadaran pembaca mengenai adanya perbedaan 

penting dalam jenis kelamin pada makna karya sastra. Membaca sebagai 

perempuan berarti membaca dengan kesadaran membongkar praduga dan ideologi 

kekuasaan laki-laki yang androsentris dan patriarkhiat. 

Berikut dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian : 

1.7.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah problematika dari psikologis tokoh dalam novel 

Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan yang diterbiktkan oleh PT. Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta pada bulan Mei tahun 2004, tebal 242 halaman, cetakan 

pertama. 

1.7.2 Teknik Penentuan Objek Data  

Penentuan objek data dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan 

atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu 

(Arikunto, 1998:127). Tujuan dalam pengambilan atas data dari novel Lelaki 

Harimau karya Eka Kurniawan mengetahui bagaimana problematik ketidakadilan 

gender dengan menggunakan perspektif feminis pada tokoh yang dihadirkan oleh 

teks yakni Nuraeni.  

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 
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Pengumpulan data yang dilakukan berpedoman pada objek penelitian yaitu 

memahami bagaimana problematik ketidakadilan gender dihadirkan pada tokoh 

dalam teks Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan yang kemudian dikaji 

menggunakan kritik sastra feminis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni studi tentang 

sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang 

digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variable yang berupa file-

file, artikel-artikel, buku dan hal-hal lain yang relevan dengan objek penelitian. 

Langkah-langklah dalam pengumpulan data, antara lain: 

1. Pembacaan secara intensif terhadap sumber data dengan mengacu pada 

objek penelitian, pembacaan pada novel Lelaki Harimau karya Eka 

Kurniawan. 

2. Melakukan pencatatan data yang diperoleh pada objek penelitian 

1.7.4 Teknik Analisis Data 

Pada tahap analisis data upaya yang dilakukan supaya sesuai dengan harapan 

dalam penulisan ini maka penulis akan mengorganisasikan data, memilah-

milahnya, menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan pola dalam novel yang 

diteliti, menemukan pada yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

Analisis pertama dilakukan terhadap struktur yang meliputi tema, alur, dan 

terutama pada tokoh yang dihadirkan oleh novel Lelaki Harimau  karya Eka 

Kurniawan. Kemudian analisis kedua, dilakukan sesuai dengan pendekatan 

feminisme – kritik sastra feminis. 
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Langkah-langkah dalam menganalisis data antara lain: 

1. Membaca secara intensif novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan 

sebagai kajian utama dalam penelitian ini. 

2. Memaknakan bagaimana ketidakadilan gender dan feminisme dihadirkan 

dalam novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan. 

1.8 Sistematik Penyajian 

Sistematik penyajian dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 

BAB I Merupakan pendahuluan, yang membicarakan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan sistematik penyajian.  

BAB II Berupa analisis struktur novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan, 

mengenai tema novel; tokoh dan penokohan,latar yang dimunculkan oleh novel 

Lelaki Harimau (2004) 

BAB III Berisi analisis dari perspektif feminisme dalam menjawab prasangka 

ketidakadilan gender yang mendorong adanya feminisme terhadap tokoh 

perempuan yakni Nuraeni dalam novel Lelaki Harimau (2004) karya Eka 

Kurniawan.  

BAB IV Simpulan.  
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