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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tokoh dan konstruksi perempuan 

melalui pandangan dan pengalaman tokoh perempuan dan setting sosial sebagai 

langkah awal mengetahui adanya perlawnan perempuan dalam novel De Journal 

sebagai usaha perlawanan atas konstruksi perempuan yang mapan di masyarakat 

yang menimbulkan bias ketidakadilan. Penelitian ini mempunyai dua tahap yaitu 

tahap analisis yang paling dasar mengenai analisis struktur novel. Analisis 

struktur novel merupakan analisis yang terutama sebelum analisis yang lain 

karena dapat membantu mempermudah analisis feminis. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel De  Journal merupakan novel feminis 

karena novel ini mengkritik konstruksi perempuan yang menyubordinasi 

perempuan, menyuarakan persamaan sepenuhnya antara perempuan dan laki-laki, 

serta menuntut adanya otonomi perempuan yang kesemuanya bermuara pada 

kesadaran tentang posisi karena telah meruntuhkan prasangka gender yang 

menjadikan perempuan sebagai manusia dunia kelas dua sehingga memberikan 

peluang bagi laki-laki untuk membuat ‘kuasa’ pada perempuan. Sehingga 

muncullah perlawanan perempuan dalam novel De Journal. 

Perlawanan perempuan yang ditemukan dalam novel De Journal meliputi tiga hal. 

Pertama, motif ideologi yang diungkapkan oleh tokoh Aku sebagai pencerita atau 

narator tunggal antara lain penyangkalan ‘label’ perempuan, kesadaran tentang 

posisi, penyangkalan terhadap konsep pernikahan. Kedua, pembongkaran 

ketidakadilan sosial yang menerangkan pandangan tokoh Aku terhadap stereotip 

perempuan serta peranan agama dan adat dalam konstruksi perempuan dan posisi 

perempuan dalam pernikahan. Ketiga, tokoh Aku berusaha menyuarakan narasi 

kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.  Usaha tersebut berusaha meluruskan 

pemaknaan mengenai gender yang selama ini timbul prasangka gender yang 

hanya menjadikan perempuan pada posisi yang lemah. 

 

 

  

Kata kunci:  Novel De Journal, Struktur Novel, Identifikasi Tokoh dan Kontruksi 

Perempuan, Perlawanan Perempuan. 
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