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ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis secara 
kritis tentang identifikasi nilai feminitas dalam novel Kerudung Merah Kirmizi. 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah gagasan pemikiran yang bertumpu 
pada bidang Feminisme. Kerudung Merah Kirmizi sendiri merupakan sebuah 
novel yang menceritakan tentang perjuangan seorang perempuan. Dalam  
menganalisis nilai feminitas dalam novel Kerudung Merah Kirmizi fokus analisis 
dilakukan terhadap dua tokoh perempuan yaitu Myrna dan Dela. sehingga terlihat 
perbandingan keperempuanan seorang yang berpandangan feminis dan seorang 
yang tidak berpandangan feminis. 

 Asumsi dasar dipilih novel  Kerudung Merah Kirmizi karya Remy Sylado 
sebagai objek penelitian adalah selain karya ini pernah menjadi karya sastra yang 
mendapatkan penghargaan sastra khatulistiwa 2001-2002 dalam novel ini 
membahas tentang kemelut perempuan yang kompleks, antara perempuan yang 
seorang feminis, dan perempuan yang tidak memiliki pengertian mendasar tentang 
feminis, tapi merefleksikan feminis dengan menjaga nilai feminitas 
keperempuannya.  

Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam batas-batas tertentu feminisme 
tidak mampu menghadirkan sebuah kenyamanan yang dicari oleh seorang 
perempuan, feminisme disatu sisi menghadirkan sebuah penghargaan dan 
“kacamata” baru bagi perempuan untuk melihat, menilai, menghargai,dan 
mengembangkan eksistensi dirinya sebagai seorang makhluk ciptaan TUHAN. 
Tapi disisi lain, feminisme yang berlebihan dan yang menjadi “pegangan” 
perempuan untuk melangkahi kodratnya sebagai seorang perempuan,adalah 
feminisme yang justru menjerumuskan perempuan ke dalam ketidak bahagiaan 
yang ingin dihindari oleh perempuan. 
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