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Wanita Cina di Indonesia adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang 
heterogen. Wanita Cina mempunyai citra atau gambaran yang dapat dilihat dari 
fisik, perilaku, kejiwaan, dan tanggapan masyarakat. Dalam bermasyarakat, 
wanita Cina juga memiliki peran penting dalam proses pembauran, karena 
bagaimanapun juga dalam bermasyarakat harus bisa saling melengkapi satu 
dengan yang lain. Novel Putri Cina karya Sindhunata menceritakan perjuangan 
wanita Cina dalam mencari jati dirinya, karena dalam lingkungannya, mereka 
selalu diremehkan dan dianggap tidak mempunyai tanah air. 

Permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana citra wanita Cina dalam 
novel Putri Cina dan bagaimana peran wanita Cina dalam proses pembauran etnis 
yang terdapat dalam novel Putri Cina karya Sindhunata.  

Untuk memperoleh jawaban berupa deskripsi citra wanita Cina dalam 
novel Putri Cina karya Sindhunata, maka dilakukan analisis tokoh dan 
penokohan. Analisis tersebut dilanjutkan dengan mengklasifikasikannya 
berdasarkan teori citra wanita, kemudian dianalisis peran wanita Cina dalam 
proses pembauran etnis. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu 
dengan membaca dan mencatat bagian-bagian teks novel Putri Cina yang 
memperlihatkan citra wanita Cina. Novel ini dikaji dengan menggunakan analisis 
struktural untuk mendeskripsikan tokoh wanita dan mengetahui citra yang 
dimiliki tokoh wanita dalam novel Putri Cina serta perannya dalam proses 
pembauran etnis. 

Hasil yang diperoleh adalah tokoh-tokoh wanita Cina dalam novel Putri 
Cina karya Sindhunata yaitu tokoh Putri Cina dan Giok Tien. Jenis-jenis citra 
wanita adalah citra fisik, citra perilaku, citra psikis, dan citra sosial. Citra fisik 
Putri Cina adalah seorang wanita Cina yang sangat cantik jelita, berperilaku baik 
dan lemah lembut, taat kepada ajaran agama, dan di lingkungan sosialnya Putri 
Cina sangat disenangi oleh para abdi dan orang terdekatnya. Sedangkan tokoh 
Giok Tien digambarkan sebagai seorang wanita Cina yang cantik, berperilaku 
baik, setia terhadap suami, dan mudah bersosialisasi dengan orang-orang pribumi. 
Peran Putri Cina dalam proses pembauran etnis adalah ikut menyumbangkan 
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perubahan di tanah air, sedangkan peran Giok Tien dalam proses pembauran etnis 
adalah ikut mengharumkan nama kesenian Jawa, yaitu ketoprak.  

Berdasarkan hasil  penelitian tersebut, penulis memberi saran, (1) agar 
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam  
usaha meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang citra wanita dan karya 
sastra. (2) Sebagai peneliti sastra , diharapkan dapat melakukan penelitian 
lanjutan, dengan objek dan sumber data lainnya, untuk mengupas lebih detail citra 
wanita dalam  novel-novel Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Wanita Cina merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang heterogen. 

Kehadiran mereka awalnya adalah hasil dari perkawinan antara laki-laki Cina 

dengan wanita pribumi, karena migrasi orang-orang Cina pada tahap awal hanya 

dilakukan oleh kaum laki-laki. Saat itu kaum wanita Cina tidak diizinkan 

meninggalkan tanah airnya, kecuali diberikan sebagai “hadiah” kepada raja-raja 

tertentu untuk dijadikan istri atau selir. Di Indonesia, banyak wanita dari Cina 

yang diperistri atau dijadikan selir oleh raja-raja di Indonesia. Sebagai contoh, 

Prabu Brawijaya yang memiliiki permaisuri seorang putri dari Cempa, sedangkan 

selirnya adalah seorang putri dari Cina (Sidharta 2001: 108). 

Dengan demikian, wanita Cina di Indonesia sejak awal adalah bagian dari 

bangsa Indonesia, namun sampai saat ini ternyata peran wanita Cina dalam proses 

pembauran di Indonesia umumnya tidak terlihat jelas. Sebagian dari mereka hanya 

berprofesi sebagai ibu rumah tangga atau pedagang yang mengurusi usaha 

lingkungannya sendiri, tanpa memedulikan lingkungan di sekitarnya. 

Topik mengenai wanita, khususnya wanita Cina sangat menarik untuk 

dikaji, karena wanita Cina memiliki perbedaan dengan wanita pribumi, baik dari 

bentuk fisik maupun perilaku. Secara tidak langsung, perbedaan inilah yang 

menimbulkan berbagai macam masalah yang datang dari masyarakat pribumi.  

Oleh karena itu, penulis memilih citra wanita Cina sebagai bahan kajian. 



2 
 

 

Citra wanita merupakan semua wujud gambaran fisik, mental spiritual, dan 

tingkah laku keseharian yang terekspresi oleh wanita (Sugihastuti 2000:5). Untuk 

melihat permasalahan wanita, sebagian orang masih menggunakan kacamata 

subjektif. Wanita memandang permasalahan kaumnya dari sudut pandang 

kewanitaannya, sedangkan laki-laki dengan tolok ukur kelelakiannya. Intinya, 

laki-laki hanya memandang wanita dari kepentingan masing-masing, selama itu 

pula permasalahan tentang wanita tetap mengambang dan tak pernah 

terselesaikan.  

Novel yang akan dijadikan objek penelitian adalah novel Putri Cina karya 

Sindhunata. Penulis memilih Novel Putri Cina sebagai bahan kajian karena novel 

ini mempunyai daya tarik tersendiri karena menampilkan gambaran wanita Cina 

dan permasalahannya yang secara tidak langsung merugikan kaum wanita Cina itu 

sendiri. Pandangan tersebut berasal dari paham masyarakat yang menganggap 

kekuasaan sepenuhnya berada di tangan laki-laki. Selain itu, novel Putri Cina 

adalah karya Sindhunata yang terbaru sehingga belum pernah dikaji sebelumnya. 

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk memilih novel Putri Cina sebagai 

bahan kajian. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada citra wanita Cina 

yang terdapat dalam novel Putri Cina karya Sindhunata. 

Putri Cina karya Sindhunata adalah karya sastra berbentuk novel yang 

mengangkat masalah sosial yang cukup peka dalam masyarakat. Salah satu 

masalah sosial yang diangkat dalam novel tersebut adalah masalah pembauran 

etnis, khususnya  etnis Cina dengan Pribumi di Indonesia. Novel Putri Cina 

merupakan sebuah upaya pengarang untuk merekam peristiwa yang terjadi pada 
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suatu masa dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sekaligus sebagai karya yang 

menggambarkan proses pembauran etnis Cina dengan pribumi. 

Pembauran dalam kenyataan dan perkembangannya sangat sulit untuk 

diwujudkan, karena adanya berbagai macam persoalan yang sering terjadi. 

Perbedaan budaya sering menjadi kendala yang cukup rumit ketika proses 

pembauran berlangsung, karena adanya keinginan untuk memengaruhi dan 

menguasai serta mempertahankan kebudayaan masing-masing, khususnya dari 

golongan mayoritas. Golongan mayoritas cenderung memberi tekanan yang 

akhirnya justru menimbulkan permasalahan, jika hal itu tidak bisa diselesaikan 

maka akan menghambat proses pembauran itu sendiri. 

Novel Putri Cina ini menceritakan perjuangan wanita Cina dalam mencari 

jati dirinya, karena mereka dianggap sebagai masyarakat yang tidak memiliki 

tanah air, sehingga orang-orang pribumi menganggap kaum Cina seolah-olah tak 

berwajah. Akan tetapi, pada kenyataannya Putri Cina merupakan keturunan  dari 

Jaka Prabangkara, penguasa pribumi (Sindhunata 2007:21).  

Dalam novel ini, dikisahkan dua Putri Cina. Yang pertama adalah Putri 

Cina yang merupakan selir Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Berawal dari 

prasangka Prabu Brawijaya terhadap Jaka Prabangkara, puteranya sendiri yang 

dituduh telah meniduri Puteri Cina ketika melukisnya. Akhirnya Jaka Prabangkara 

diusir dari istana ke negeri Cina. Disana, Jaka Prabangkara menikah dengan Siti 

Umiyan dan Kim Muwah. Keturunan Jaka Prabangkara inilah yang kemudian 

datang ke tanah Jawa sebagai Putri Cina, dan keturunan Putri Cina ini menjadi 

istri Prabu Brawijaya kelima. Dari perkawinan inilah, lahir Raden Patah dengan 
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agama barunya. Raden Patah sendiri diberi gelar Senapati Jimbun Ngabdur 

Rahman, karena asal-usulnya yang Cina. Dari sinilah kegundahan Putri Cina 

mulai terlihat. Putri Cina merasa bahwa ia seakan mendapat perlakuan yang tidak 

adil. Ia telah dibuang oleh suaminya, karena kecemburuan Putri Cempa, dan 

setelah anaknya remaja pun, anaknya telah meninggalkannya hanya karena telah 

menjadi penguasa tanah Jawa. Putri Cina berpikir, apakah karena ia Cina maka 

orang-orang disekitarnya dengan begitu mudah melupakannya. Kegundahan dan 

segala pertanyaan yang dirasakannya itu membuatnya ingin mencari tahu jawaban 

tentang jati dirinya yang sebenarnya. 

Putri Cina yang kedua yaitu Giok Tien, yang berprofesi sebagai pemain 

ketoprak. Cerita tentang Giok Tien dengan Setiyoko atau Gurdo Paksi, yang 

pernah menjabat sebagai senopati di Medang Kamulan. Kisah cinta mereka 

terhalang oleh etnis Jawa-Cina. Ini terlihat ketika penguasa pribumi hendak 

menghilangkan orang-orang Cina dari pribumi. Mereka dijarah, dibunuh secara 

keji, dan diperkosa secara masal. Orang-orang Cina, apalagi kaum wanita Cina 

seperti tidak punya harkat dan martabat. Hal inilah yang membuat Giok Tien 

menjadi ragu terhadap Gurdo Paksi, karena dia merasa telah menjadi istri orang 

Jawa, tapi suaminya tetap saja tidak bisa melindungi dirinya dan keluarganya dari 

siksaan Prabu Amurco Sabdo, sang penguasa Pribumi. Terlebih lagi ketika Giok 

Tien diperkosa secara bergantian oleh Prabu Amurco Sabdo dan senopati barunya 

membuat ia merasa sebagai orang Cina yang tidak berharga, sehingga mengalami 

nasib yang sangat tragis seperti ini. 
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Kisah Putri Cina adalah gambaran akan cinta yang memiliki karakter 

universal menjadi milik manusia di mana saja yang menembus batas etnik, 

budaya, dan tradisi. Demikian pula fitnah yang juga merupakan fenomena 

universal yang seringkali dijadikan sebagai alat untuk meraih ambisi secara 

pengecut dan kesatria. Hal ini terlihat pada penggalan kisah Putri Cina ketika sang 

penguasa Medang Kamulan tiba-tiba menjadi bengis dan percaya pada kasak-

kusuk jalanan sehingga mengubur cinta anak manusia yang mewarnai negeri itu 

sebelumnya. 

Putri Cina merefleksikan kegundahannya sebagai pendatang di tanah Jawa 

yang telah terputus tali persaudaraannya dengan tanah leluhurnya. Dia juga tidak 

dapat sepenuhnya diterima oleh masyarakat Jawa meskipun Jawa telah menjadi 

tanah airnya yang baru. Kisah Putri Cina sesungguhnya menggambarkan sebuah 

krisis identitas dan juga dijadikan simbol dari kegundahan orang-orang Cina di 

Indonesia. Mereka seolah-olah diistimewakan oleh para penguasa, namun 

sebaliknya mereka selalu dikorbankan demi melanggengkan kekuasaannya.  

Novel Putri Cina ini juga mengingatkan penulis pada zaman pemerintahan 

Soeharto. Pada masa itu, orang-orang Cina dianggap kelompok minoritas yang 

harus dikesampingkan. Pada saat itu, tidak boleh ada hal-hal yang berbau Cina, 

karena adanya gerakan anti-Cina dilatar belakangi oleh Cina yang dianggap 

memonopoli perekonomian Indonesia. 

Selain Putri Cina, karya Sindhunata yang terkenal adalah Anak Bajang 

Menggiring Angin (2007), Air Penghidupan(1987) , Semar Mencari Raga(1996), 

Tak Enteni Keplokmu(1999), Kumpulan puisinya yang telah diterbikan dalam 
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buku yaitu Air Kata-Kata (2004). Sindhunata juga telah menulis buku ilmiah: 

Dilema Usaha Manusia Rasional, Hoffen auf den Ratu Adil-das eschatologische 

Motiv des “Gerechten Konigs“  im Bauernprotest auf java wahrend des 19 und zu 

Beginn des 20 Jahrhunderts (Menanti Ratu Adil-Motif Eskatologies dari Ratu adil 

dalam Protes Petani di Jawa abad ke-19 dan awal Abad ke-20) (1992), Sakitnya 

Melahirkan Demokrasi (1999), dan Kambing Hitam, Teori Rene Girard (2006).  

Sindhunata juga menulis buku dalam bahasa Jawa: Aburinng Kupu-Kupu 

Kuning(1995),  

1.2 Permasalahan 

 Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang 

muncul adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah citra diri wanita Cina yang terdapat dalam novel Putri Cina 

karya    Sindhunata? 

2. Bagaimanakah peran wanita Cina dalam proses pembauran etnis yang 

terdapat dalam novel Putri Cina karya Sindunata? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mendeskripsikan citra diri wanita Cina dalam novel Putri Cina karya 

Sindhunata. 

2. Mendeskripsikan peran wanita Cina dalam proses pembauran etnis yang 

terdapat dalam novel Putri Cina karya Sindhunata. 
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1.4 Manfaat 

 Secara Teoritis, kajian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu sastra 

terutama yang berhubungan dengan citra wanita. Kajian ini juga bermanfaat 

memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca tentang pemahaman 

terhadap novel khususnya yang berhubungan dengan citra wanita. 

  Secara Praktis, kajian ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran 

yang jelas mengenai citra diri wanita yang terdapat dalam novel Putri Cina 

karya Sindhunata. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORETIS 

 

Skripsi ini menggunakan teori strukturalis untuk mengkaji novel Putri 

Cina karya Sindhunata sebagai sebuah struktur dan teori tentang citra wanita, 

karena pengkajian dalam skripsi ini membicarakan tentang wanita Cina, citranya, 

dan perannya dalam pembauran etnis dan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan objektif untuk 

mendeskripsikan citra diri wanita Cina dan perannya dalam pembauran etnis. 

2.1 Teori Strukturalisme 

Pemahaman karya sastra dapat dilakukan dengan menggunakan teori 

struktural, yaitu penekanan terhadap deskripsi dalam suatu keseluruhan yang 

bermakna. Struktur pembentukan karya sastra memegang peranan yang sangat 

penting karena menentukan ketertarikan unsur di dalamnya. Oleh karena itu, Teori 

strukturalisme memiliki ciri utama totalitas bagian yang dapat dijelaskan dari 

hubungan di antara bagian itu. Selanjutnya Endraswara (2003:49) berpandangan 

bahwa strukturalisme pada dasarnya lebih merupakan cara berpikir tentang dunia 

yang berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi struktur-struktur. Dalam hal 

ini strukturalisme diasumsikan sebagai fenomena yang memiliki struktur yang 

saling berhubungan. Karya sastra dipandang bermutu, manakala karya tersebut 

mampu manjalin unsur-unsur secara padu dan bermakna. Menurut Yunus (dalam 

Endraswara 2003:50) bahwa strukturalisme dianggap sebagai bentuk karya sastra. 

Maksudnya karya sastra dibangun atas unsur yang berstruktur membentuk sebuah 
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kesatuan. Sementara dalam pandangan linguistik strukturalisme lebih 

dipresentasikan sebagai keutuhan makna atau koherensi, karena masing-masing 

unsur memiliki pertautan yang berbentuk system makna. Unsur bahasa misalnya, 

terdiri dari unsur fonologi, morfologi, dan sintaksis. Ciri lain mengenai struktural 

yaitu : tidak mengenakan struktur permukaan tetapi menekan struktur yang ada 

dibalik kenyataan empiris, analisis menyangkut struktur sehingga perhatian 

dikaitkan antara unsur lain, dan tidak mengenal hukum sebab akibat. 

Pendapat senada disampaikan Nurgiyantoro (2002:37) bahwa 

strukturalisme pada dasarnya bertujuan memaparkan secermat mungkin fungsi 

dan keterkaitan antara bagian unsur karya sastra secara bersama untuk 

menghasilkan sebuah keseluruhan. Sementara Teeuw (1984) memberikan batasan 

bahwa analisis struktural merupakan cara untuk menemukan makna objektif dari 

suatu karya sastra yang menjadi kajiannya. Pada prinsipnya analisis struktural dari 

karya sastra adalah karya sastra itu sebuah struktur yang unsur-unsur atau bagian-

bagiannya mempunyai hubungan yang erat. Dalam struktur ditentukan oleh saling 

berhubungan unsur secara keseluruhan. 

2.2 Tokoh dan Penokohan    

 Tokoh dan penokohan merupakan salah satu unsur intrinsik dalam sebuah 

karya sastra. Unsur tokoh dan penokohan ini menjadi satu bagian dalam struktur 

sebuah karya sastra, sehingga penjabaran mengenai tokoh dan penokohan 

berdasarkan acuan teori strukturalisme. Tokoh dan penokohan merupakan unsur 

yang penting dalam karya naratif, sebab suatu peristiwa terjadi karena adanya aksi 

dan reaksi tokoh.    
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 Soedjiman (1991: 16) menyatakan bahwa tokoh cerita adalah individu 

rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan di dalam berbagai peristiwa 

cerita. Semi (1993:85) menyatakan bahwa masalah penokohan dan perwatakan 

merupakan salah satu hal yang kehadirannya dalam sebuah fiksi amat penting dan 

bahkan menentukan, karena tidak mungkin ada suatu karya fiksi tanpa adanya 

tokoh yang diceritakan dan tanpa adanya tokoh yang bergerak yang akhirnya 

membentuk alur cerita.  

 Dalam pembahasan mengenai tokoh dan penokohan ini akan dijelaskan 

mengenai pengertian tokoh dan penokohan. Hal ini perlu untuk membatasi objek 

kajian dan sekaligus dasar peahaman dalam novel Putri Cina karya Sindhunata. 

2.2.1 Pengertian Tokoh 

 Tokoh menurut Aminuddin (2002:79) adalah individu rekaan yang 

mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin 

suatu cerita. Menurut Soedjiman (1990:79), tokoh adalah individu rekaan yang 

mengalami peristiwa di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Sayuti (1996:43) 

berpendapat bahwa tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di 

dalam berbagai peristiwa dalam cerita.  

  Dari uraian-uraian di atas dapat dikatakan bahwa tokoh yaitu individu 

rekaan yang ada dalam suatu cerita dan yang mengalami peristiwa dalam cerita 

itu. 

2.2.2 Pengertian Penokohan  

 Kata penokohan merupakan kata jadian dari kata dasar tokoh yang berarti 

pelaku. menurut Kusdiratin (1985:75), penokohan adalah pembicaraan mengenai 
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cara-cara pengarang menampilkan pelaku melalui sifat, sikap, dan tingkah laku. 

Aminuddin (2002:79) menyatakan bahwa penokohan adalah cara pengarang 

menampilkan tokoh atau pelaku. 

 Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita (Jones dalam Nurgiyantoro 2000:165). 

Penokohan atau perwatakan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita baik keadaan 

lahirnya maupun keadaan batinnya, yang berupa pandangan hidupnya, sikapnya, 

keyakinannya, adat istiadatnya, dan sebagainya (Suharianto 1982:31). 

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa penokohan 

adalah pelukisan mengenai tokoh cerita baik melalui sifat, sikap, maupun tingkah 

laku yang ditampilkan oleh pengarang. 

 Sumardjo (1994:65-66) mengungkapkan beberapa cara yang digunakan 

pengarang untuk menggambarkan cerita, yaitu: 

a. melalui apa yang diperbuatnya, tindakan-tindakannya terutama sekali 

bagaimana ia bersikap dalam situasi kritis. Watak seseorang memang kerap kali 

tercermin dengan jelas pada sikapnya dalam menghadapi situasi gawat (penting) 

karena ia tidak bisa berpura-pura, ia akan bertindak spontan menurut karakternya. 

Situasi di sini tidak perlu mengandunng bahaya tetapi situasi yang mengharuskan 

dia mengambil keputusan segera. 

b. melalui ucapan-ucapannya, dari apa yang diucapkan oleh seorang tokoh cerita, 

kita dapat mengenali apakah ia orang tua, orang dengan pendidikan rendah atau 

tinggi, sukunya, wanita atau pria, orang berbudi halus atau kasar, dan sebagainya. 
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c. melalui penggambaran fisik tokoh. Penulis sering membuat deskripsi mengenai 

bentuk tubuh dan wajah tokoh-tokohnya, yaitu tentang cara berpakaian, bentuk 

tubuhnya, dan sebagainya. dalam cerita fiksi lama penggambaran fisik kerap kali 

dipakai untuk memperkuat watak tokohnya. 

d. melalui pikiran-pikirannya, melukiskan apa yang dipikirkan oleh seorang tokoh 

adalah salah satu cara penting untuk membentangkan perwatakannya. Dengan 

cara ini pembaca dapat mengetahui alasan-alasan tindakannya. Dengan kenyataan 

hidup, penggambarannya yang demikian memang mustahil, tapi konvensi fiksi. 

e. melalui penerangan langsung, dalam hal ini penulis membentangkan panjang 

lebar watak tokoh secara langsung. Hal ini berbeda sekali dengan cara tidak 

langsung, yang mengungkapkan lewat perbuatannya, apa yang diungkapkannya, 

menurut pikirannya, dan sebagainya. 

 Baribin (1989:57) menyatakan bahwa ada dua cara penggambaran 

perwatakan dalam prosa fiksi, yaitu: 

1. Secara analitik (cara singkap) 

 Yang dimaksud dengan cara singkap adalah pengarang langsung 

memaparkan tentang watak atau karakter tokoh. Pengarang langsung 

menyebutkan bahwa tokoh tersebut keras hati, keras kepala, penyayang, dan 

sebagainya. 

2. Secara dramatik (cara lukis) 

 Yang dimaksud adalah penggambaran watak tokoh yang tidak 

dicerminkan secara langsung tetapi disampaikan sebagai berikut: 



13 
 

 

a) pilihan nama tokoh (misalnya nama semacam Sarinem untuk menyebut 

pembantu dan Mince        untuk menyebut gadis yang genit). 

b) melalui penggambaran fisik atau postur tubuh, cara berpakaian, tingkah laku 

terhadap tokoh    lain dan lingkungannya. 

c) melalui dialog yaitu dialog tokoh yang bersangkutan atau interaksi dengan 

tokoh lain. 

 Berdasarkan uraian di atas, penokohan atau perwatakan tokoh dalam cerita 

dapat digambarkan secara langsung maupun secara tidak langsung. 

 Menurut Nurgiyantoro (2000:194) secara garis besar teknik pelukisan 

tokoh dalam suatu karya dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik ekspositori 

(penjelasan) dan teknik dramatik. 

a) Teknik Ekspositori 

 Teknik ini sering disebut dengan teknik analitik, pelukisan tokoh cerita 

dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. 

Tokoh cerita hadir dan dihadirkan oleh pengarang secara tidak terbelit-belit, 

melainkan begitu saja dan langsung disertai deskripsi kediriannya, yang mungkin 

berupa sikap, watak, tingkah laku, atau bahkan ciri fisiknya (Nurgiyantoro 

2000:195). 

b) Teknik Dramatik 

 Pada teknik dramatik ini tokoh ditampilkan mirip dengan ketika 

ditampilkan pada drama, dilakukan secara tidak langsung. Artinya, pengarang 

tidak mendekripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku tokoh. 

Pengarang membiarkan para tokoh cerita menunjukkan kediriannya sendiri 
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melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, baik secara verbal lewat kata maupun 

nonverbal lewat tindakan atau tingkah laku, dan melalui peristiwa yang terjadi. 

 Wujud penggambaran teknik dramatik menurut Nurgiyantoro (2000:200-

210) dapat dilakukan dengan sejumlah teknik, yaitu: 

1. Teknik Cakapan 

 Percakapan yang dilakkukan oleh/ diterapkan pada tokoh-tokoh cerita 

biasanya juga dimaksudkan untuk menggambarkan sifat-sifat tokoh yang 

bersanngkutan (Nurgiyantoro 2000:201). Tetapi tidak semua percakapan 

mencerminkan kedirian tokoh. Percakapan yang menggambarkan sifat-sifat tokoh 

biasanya adalah percakapan yang baik, efektif, dan lebih fungsional. 

2. Teknik Tingkah Laku 

 Teknik tingkah laku ini terwujud dari tindakan tokoh cerita yang bersifat 

nonverbal atau fisik (Nurgiyantoro 2000:203). Apa yang dilakukan tokoh dalam 

wujud tindakan dan tingkah laku, misalnya menunjukkan reaksi, tanggapan, sifat, 

dan sikap dapat mencerminkan sifat-sifat kedirian tokoh. 

3. Teknik Pikiran dan Perasaan 

 Keadaan dan jalan pikiran serta perasaan, apa yang melintas di dalam 

pikiran dan perasaan, serta apa yang sering dipikir dan dirasakan oleh tokoh, 

dalam banyak hal akan mencerminkan sifat-sifat kediriannya. Perbuatan dan kata-

kata merupakan perwujudan konkret tingkah laku pikiran dan perasaan. di 

samping itu, dalam bertingkah laku secara fisik dan verbal, orang mungkin 

berlaku atau dapat berpura-pura, berlaku secara tidak sesuai dengan yang ada 
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dalam pikiran dan hatinya. Namun, orang tidak mungkin dapat berlaku pura-pura 

terhadap pikiran dan hatinya sendiri (Nurgiyantoro 2000:204). 

4. Teknik Arus Kesadaran 

 Teknik arus kesadaran berkaitan erat dengan teknik pikiran dan perasaan. 

Keduanya tak dapat dibedakan secara pilah, bahkan mungkin dianggap sama 

karena memang sama-sama menggambarkan tingkah laku batin tokoh. Arus 

kesadaran merupakan sebuah teknik narasi yang berusaha menangkap pandangan 

dan aliran proses mental tokoh, antara tanggapan indera dan bercampur dengan 

kesadaran dan ketidaksadaran pikiran, perasaan, ingatan, harapan, dan asosiasi 

acak (Abrams dalam Nurgiyantoro 2000:206). 

5. Teknik Reaksi Tokoh 

 Teknik reaksi tokoh terhadap suatu kejadian, masalah, keadaan, kata, 

sikap, tingkah laku orang lain, dan sebagainya yang berupa “ragsang” dari luar 

tokoh yang bersangkutan.     

6. Teknik Reaksi Tokoh Lain 

 Reaksi tokoh lain dimaksudkan sebagai reaksi yang diberikan oleh tokoh 

lain terhadap tokoh utama atau tokoh yang dipelajari kediriannya yang berupa 

pandangan, pendapat, sikap, komentar, dan lain-lain. 

7. Teknik Pelukisan Latar 

 Pelukisan suasana latar dapat lebih mengintensifkan sifat kedirian tokoh 

seperti yang telah diungkapkan dengan berbagai teknik yang lain. Keadaan latar 

tertentu, dapat menimbulkan kesan yang tertentu pula di pihak pembaca. 

8. Teknik Pelukisan Fisik 
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 Keadaan fisik seseorang sering berkaitan dengan keadaan kejiwaannya 

atau paling tidak pengarang sengaja mencari dan memperhubungkan adanya 

keterkaitan itu. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pada hakikatnya teknik 

pelukisan tokoh analitik adalah deskripsi atau uraian secara langsung tokoh cerita 

yang dihadirkan oleh pengarang yang berupa sifat, sikap, atau fisik. dalam teknik 

dramatik tingkah laku tokoh cerita diuraikan tidak secara langsung, baik melalui 

kata maupun tindakan. 

 Definisi-definisi tersebut semua menjelaskan menngenai cara melukiskan 

perwatakan tokoh dalam cerita. Baribin menggambarkan perwatakan secara 

singkat, sedangakan Nurgiyantoro menjelaskan secara detail. Penulis sependapat 

dengan uraian Nurgiyantoro karena uraiannya mengenai teknik pelukisan tokoh 

dipaparkan secara detail di setiap subnya. 

2.2.3 Jenis-Jenis Tokoh 

 Tokoh dalam sebuah karya sastra dapat dibedakan menjadi bermacam-

macam berdasarkan segi tinjauannya, antara lain: berdasarkan peranannya, 

berdasarkan perwatakannya, dan berdasarkan berkembang atau tidaknya 

perwatakan, serta berdasarkan  berkembang atau tidaknya perwatakan, serta 

berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap sekelompok 

manusia dari kehidupan nyata. Berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan menjadi 

dua yaitu tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama adalah tokoh yang 

memegang peranan terpenting dalam cerita dan menjadi pendukung ide utama 

dalam cerita. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik dari segi 
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pelaku kejadian, maupun yang dikenai kejadian. Tokoh utama dalam sebuah karya 

sastra tidak selalu satu orang saja, bisa lebih. Karya sastra yang terdiri dari lebih 

satu tokoh utama, tokoh utamanya tidak memiliki peranan yang sama, yang satu 

lebih penting dari yang lain.  

Tokoh bawahan adalah tokoh yang mendukung perwatakan tokoh utama 

yang kehadirannya lebih sedikit dibandingkan dengan tokoh utama. Kehadirannya 

hanya ada jika berkaitan dengan tokoh utama secara langsung maupun tidak 

langsung (Nurgiyantoro 2000:176-177). 

 Altenbernd dan Lewis (Nurgiyantoro 2000:178-179) mengatakan bahwa 

tokoh dapat ditinjau berdasarkan fungsi penampilannya, yaitu tokoh protagonis 

dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah 

satu jenisnya secara populer disebut hero, tokoh yang merupakan 

pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita. Tokoh antagonis 

adalah tokoh penyebab terjadinya konflik. Tokoh antagonis dapat disebut tokoh 

yang beroposisi dengan tokoh protagonis, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, bersifat fisik maupun batin.  

Berdasarkan perwatakannya, tokoh dibedakan menjadi tokoh sederhana 

dan tokoh bulat. Tokoh sederhana adalah tokoh yang memiliki kualitas pribadi 

tertentu dan sifat atau watak tertentu. Sifat dan tingkah laku seorang tokoh 

sederhana bersifat datar, monoton, dan hanya mencerminkan satu watak tertentu. 

Tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai kemungkinan sisi 

kehidupannya, sisi kepribadian, dan jati dirinya. Tokoh ini memliki watak dan 

tingkah laku bermacam-macam, bahkan mungkin bertentangan dan sulit diduga. 
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Oleh karena itu, perwatakan pada umumnya sulit dideskripsikan (Abrams dalam 

Nurgiyantoro 2000:181-183). 

Ditinjau dari kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan, tokoh terdiri 

atas tokoh statis dan tokoh berkembang. Tokoh statis adalah tokoh cerita yang 

secara esensial tidak mengalami perubahan atau perkembangan perwatakan 

sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa ytang terjadi. Tokoh berkembang 

adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan 

sejalan dengan perkembangan atau perubahan peristiwa atau plot yang dikisahkan 

(Altenbernd dan Lewis dalam Nurgiyantoro 2000:188). 

Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap sekelompok 

kehidupan manusia dari kehidupan nyata, tokoh terdiri atas tokoh tipikal dan 

tokoh netral. Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan 

individualnya dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau 

kebangsaannya. Tokoh ini merupakan penggambaran terhadap orang atau 

sekelompok orang yang terikat dalam sebuah lembaga atau seorang individu 

sebagai bagian dari suatu lembaga yang ada di dunia nyata. Tokoh netral adalah 

tokoh cerita yang bereksistensi dalam dunia fiksi. Ia hadir semata-mata demi 

cerita atau bahkan dialah yang mempunyai cerita dan pelaku yang diceritakan 

(Altenbernd dan Lewis dalam Nurgiyantoro 2000:190-191). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya jenis-

jenis tokoh dalam sebuah karya sastra ditinjau dari segi perannya dibedakan 

menjadi dua yaitu tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama memegang 

kendali terpenting dalam sebuah fakta cerita, sedangkan tokoh bawahan hanya 
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sedikit kehadirannya dalam cerita. Menurut fungsinya terdapat tokoh protagonis 

yaitu tokoh baik dan disenangi, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh jahat 

atau tokoh yang menyebabkan terjadinya konflik.   

2.3 Citra wanita 

 Setiap wanita memiliki citra diri. Wanita menjadi pasar penting sebagai 

penikmat kemajuan laju modern. Wanita juga bisa menjadi korban modernitas, 

jika tidak mampu berdinamika (Mulyono, 2007:31). 

 Kehidupan wanita mengalami dinamikanya sendiri secara khusus. 

Dinamika yang berbeda dengan laki-laki. Dari dinamika budaya, wanita jauh lebih 

terhegemonik oleh patriarki, diskriminasi, dan kekerasan. Dinamika kehidupan 

modern telah menyebabkan pergeseran budaya. Mitos-mitos (kepercayaan) wanita 

yang mulai longgar seperti kawin-cerai bukan merupakan hal yang tabu lagi 

diperbincangkan.  

Sugihastuti (2000:45) menyatakan bahwa citra adalah gambaran-gambaran 

angan atau pikiran. Setiap gambaran pikiran disebut citra. Citra artinya rupa, 

gambaran, dapat berupa gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi 

atau kesan mental (bayangan) visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase, 

atau kalimat,  dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa atau puisi. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:216), citra adalah rupa, 

gambar. Citraan artinya membentuk citra mental pribadi atau gambaran sesuatu. 

Wanita adalah perempuan dewasa. Jadi citra wanita adalah gambaran perempuan 

dewasa.  
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Citra diri wanita adalah semua wujud gambaran mental spiritual dan 

tingkah laku keseharian yang terekspresi oleh wanita. Pembahasan tentang citra 

diri wanita meliputi bagaimana wanita itu menanggapi dirinya sendiri. Wanita 

mempunyai andil besar terhadap perwujudan sikap dan tingkah lakunya. 

 Dalam skripsi ini, yang akan dikaji adalah citra wanita yang meliputi citra 

fisik, citra perilaku, citra psikis, dan citra sosial.  

 Menurut Sugihastuti (2000: 84-85), Citra fisik wanita adalah gambaran 

wanita dilihat dari fisik atau penampilannya dicirikan oleh tanda-tanda jasmani, 

antara lain dengan dialaminya haid atau menstruasi yang biasa terjadi pada wanita 

dewasa diawali puber dan juga perubahan fisik lainya seperti tumbuhnya bulu 

dibagian badan tertentu, perubahan suara, dan lain sebagainya.  

 Citra perilaku wanita adalah gambaran wanita dari perilakunya dalam 

lingkungan masyarakat. 

 Citra psikis wanita dilihat dari sudut pandang psikis. Kartono (1986:175) 

berpendapat bahwa kejiwaan wanita dewasa ditandai antara lain oleh sikap 

bertangung jawab penuh terhadap diri sendiri, dan atas pembentukan diri sendiri. 

 Citra sosial menunjukkan gambaran wanita dalam masyarakat meliputi 

citra wanita dalam keluarga dan masyarakat. Citra wanita dalam keluarga 

merupakan citra sosial yang paling menonjol, sedangkan citra wanita dalam 

masyarakat adalah keinginan wanita dalam kesetaraan gender. 

2.4 Wanita Cina di Indonesia 

 Wanita Cina merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang heterogen. 

Kehadiran mereka awalnya adalah hasil dari perkawinan antara laki-laki Cina 
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dengan wanita pribumi, karena migrasi orang-orang Cina pada tahap awal hanya 

dilakukan oleh kaum laki-laki. Saat itu kaum wanita Cina tidak diizinkan 

meninggalkan tanah airnya, kecuali diberikan sebagai “hadiah” kepada raja-raja 

tertentu untuk dijadikan istri atau selir (Sidharta 2001:108).  

Dengan demikian, wanita Cina di Indonesia sejak awal adalah bagian dari 

bangsa Indonesia, namun sampai saat ini ternyata peran sosial dalam arti 

keterlibatan mereka dalam aktivitas kemasyarakatan di Indonesia selama ini 

umumnya tidak terlalu jelas terlihat. Sebagian besar dari mereka hanya diketahui 

berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan atau sekaligus pedagang yang mengurus 

usaha di lingkungannya sendiri. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang 

muncul sebagai tokoh masyarakat, ketokohan itupun terbatas pada bidang-bidang 

tertentu saja yang tidak terkait langsung dengan jabatan-jabatan publik. Padahal 

dari segi ekonomi khususnya di era Orde Baru, etnis Cina dikenal sebagai 

kelompok masyarakat yang mampu untuk memberikan pendidikan terbaik bagi 

anak-anak mereka wanita ataupun laki-laki, sehingga peluang mereka untuk 

tampil dalam masyarakat seharusnya lebih besar, namun ternyata hal itu tidak 

terjadi. Era reformasi nampaknya memberi peluang tersendiri bagi wanita Cina 

untuk berkembang, namun itu pun masih belum maksimal (Sidharta 2001: 109). 

Sebagai makhluk sosial, wanita Cina di Indonesia berada pada minoritas 

ganda namun tetap memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan peran mereka. 

Bidang sosial yang menjadi pilihan utama adalah keagamaan, disamping pilihan 

bidang-bidang lainnya, termasuk bidang politik. Penghambat peran sosial mereka 

adalah telah terjadinya proses eksklusivikasi yang dijalani sadar atau tidak. 
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Kesadaran diri yang semakin besar bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat 

Indonesia merupakan faktor pendorong utama terjadinya aktualisasi peran sosial 

mereka, di samping faktor-faktor lain termasuk faktor materi di dalamnya 

(Suhandinata 2007:50). 

Peran publik wanita Cina di Indonesia memang belum menonjol. Seperti  

kita ketahui bersama, masalah kuota untuk memperoleh jabatan publik masih 

menjadi isu penting dalam perjuangan hak-hak wanita di Indonesia, sehingga 

dalam hal ini wanita Cina di Indonesia masih merupakan kelompok minoritas.  

Keberadaan wanita keturunan Cina di Indonesia hampir tak banyak orang 

yang memperhatikan, atau mengangkatnya dalam penelitian-penelitian. Padahal 

ini teramat menarik. Mereka berada di antara dua tekanan kata minoritas. Satu sisi 

mereka minoritas dalam paradigma gender, dan sisi lain minoritas dalam 

kehidupan sosial. Secara umum sebagai makhluk sosial, wanita Cina di Indonesia 

meski berada pada posisi minoritas ganda, tetap punya keinginan untuk 

mengaktualisasikan peran sosial mereka (Muas Tuty. 2008. Wanita Cina di 

Indonesia. http// www.google.co.id., 02 April 2009).  

Yang menarik mungkin mengenai faktor-faktor penghambat yang 

melingkupi mereka. Terungkap pada kalangan kaum tua kuatnya tradisi Cina 

dianggap sebagai faktor penghambat paling besar di kalangan golongan tua, 

sedangkan pada anak muda, mereka tidak terlalu merasakan tradisi sebagai faktor 

penghambat aktivitas mereka. 

   Hal ini juga yang menjadi indikator berkembangnya eksklusivitas di 

kalangan wanita Cina tersebut, dimana faktor bahasa, pendidikan dan lingkungan 
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yang cenderung berporos pada satu etnis saja. Hal ini membuat para wanita Cina 

keturunan merasakan adanya kepungan eksklusivitas di sekeliling mereka, seperti 

pilihan sekolah, bahasa sehari-hari dan lingkungan bermain yang cenderung satu 

etnis saja, membuat golongan ini secara sadar atau tak sadar membuat 

eksklusivitas sendiri atas keberadaan mereka (Borgatta dan Marie, 1992: 1684). 

Wanita Cina di Indonesia terlahir dari perkawinan campur, tempat mereka 

bertumbuh kembang pun jauh dari tanah leluhurnya, namun nampaknya nilai-nilai 

tradisional Cina itu masih juga diturunkan, sehingga berpengaruh cukup besar 

terhadap aktualisasi peran sosial mereka hingga saat ini. Data kepustakaan 

menunjukkan bahwa pada masa kolonial sebagian besar nilai-nilai itu memang 

diupayakan dipelihara, sehingga dikenal istilah “masa pingitan” ataupun kisah-

kisah duka gadis Cina masa itu.  

Sidharta (2001:116-122) mengungkapkan bahwa di masa-masa awal 

kemerdekaan hingga masa Orde Baru peluang wanita Cina untuk berkembang 

lebih besar, hanya saja kebijakan politik pemerintah membatasi bidang kehidupan 

yang bisa dirambah, sehingga aktivitas mereka umumnya ada di sekitar bidang 

ekonomi dan sosial-budaya saja. Sedangkan di era reformasi yang telah 

berlangsung sekitar tujuh tahun terakhir ini peluang itu semakin terbuka lebar, 

namun tetap saja belum terlihat lonjakan besar dalam aktualisasi peran sosial 

wanita Cina, terutama bila ditilik dari segi bidang aktivitas yang dipilihnya.  

Tiga premis dasar dalam Interaksi Simbolik mengisyaratkan bahwa dalam 

suatu interaksi sosial, 1) individu adalah subyek yang aktif dan bebas menentukan 

langkah yang diambilnya 2) sesuai interpretasinya atas simbol-simbol menjadi 
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makna yangdihasilkan oleh interaksi sosial tersebut, dan 3) makna yang 

ditangkapnya saat itu dapat saja berubah di waktu waktu yang lainnya (Mulyana, 

2001: 71-72).  

 

2.5 Konsep Pembauran 

Menurut Harsojo (1999:169) pembauran adalah proses interaksi sosial 

yang telah lanjut yang ditandai oleh makin berkembangnya perbedaan antara 

individu-individu dan antara kelompok-kelompok, serta makin eratnya persatuan 

aksi, sikap, dan proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan 

yang sama. Pembauran juga merupakan proses peniadaan sifat-sifat eksklusif 

kelompok etnik di masyarakat dalam mencapai kesatuan bangsa. 

Pembauran khususnya antara etnis Tionghoa dan pribumi dalam 

perkembangannya melalui proses yang sangat panjang. Berbagai macam 

perbedaan seperti budaya, agama, bahasa yang sangat mencolok sering 

menjadi kendala untuk mewujudkan pembauran.  

Meskipun perbedaan-perbedaan di atas dari segi kualitas 

merupakan sebagian kecil saja dari banyak persamaan nilai-nilai sosial budaya 

masyarakat pribumi dan Tionghoa, tetapi secara kualitas memiliki pengaruh 

besar yang memberikan nuansa kontras di antara kedua kubu tersebut, yang 

tampak pada ungkapan-ungkapan verbal yang bila terakumulasi akan 

menimbulkan percikan-percikan api kerusuhan. Sedangkan yang diperlukan 

untuk mewujudkan pembauran adalah apabila setiap etnis dapat menerima 

setiap perbedaan yang ada, serta berusaha untuk memiliki cara pandang yang 
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sama, sehingga setiap etnis dapat menyamakan cara pola pikir mereka. 

Dengan sendirinya proses pembauran dapat terwujud. 

Terwujudnya proses pembauran dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain; faktor cinta, faktor kebudayaan, faktor bahasa, dan persamaan 

ideologi. 

a. Faktor cinta 

Kata cinta berasal dari bahasa Inggris “Love” yang berarti rasa 

tertarik atau rasa sayang terhadap orang yang membangkitkan minat, 

ketertarikan yang hangat (Wong 1997:92). Mencintai dapat diartikan 

semakin menyatu dengan siapa yang dicintai. Cinta dalam arti tertentu 

terkandung dalam tindakan maupun yang membuahkan kesatuan dan 

dapat tumbuh lewat indera, nafsu, perasaan, kehendak atau pikiran. 

Cinta yang kokoh bukan sekedar kenikmatan yang muncul karena 

salah satu kemampuan merasa puas. Disebut rasa cinta yang kokoh 

karena telah memperlihatkan segala kemampuan lalu memutuskan atas 

dasar apa yang dipandang paling baik bagi semua kemampuan iotu dan 

bagi sebuah kepribadian yang utuh (Hauken 1999:51). 

b. Faktor kebudayaan 

Sumarjan (Soekanto 2000:189) merumuskan kebudayaan sebagai 

suatu hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat 

menghasilkan tekhnologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan 

jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam 

sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk 
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keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan 

segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur 

masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Di dalamnya 

termasuk agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dan semua unsur yang 

merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota 

masyarakat. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan 

berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat dan menghasilkan 

filsafat serta ilmu pengetahuan. Karya, rasa, dan cipta dikuasai oleh 

karsa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan 

kepentingan sebagian besar atau dengan seluruh masyarakat. 

 Kebudayaan sebagai ungkapan segenap pola pemikiran, perilaku 

dan perwujudan fisik manusia memiliki pengaruh yang sangat luas 

pada setiap aspek interaksi dengan kebudayaan lain. Perpaduan antara 

unsur kebudayaan yang satu dengan yang lain merupakan benih bagi 

berlangsungnya proses pembauran secara natural dan nilai-nilai budaya 

akar suatu bangsa akan dapat membantu melihat pertautan dua 

khasanah kebudayaan bangsa.  

c.   Faktor persamaan ideologi 

Ideologi menurut Budiman (1994:46) adalah sebagai sistem 

kepercayaan, nilai-nilai, dan kategori yang menjadi acuan dalam 

memahami, menanggapi, dan menerangkan setiap masalah hidup. 

Dengan kata lain, ideologi merupakan pandangan dunia yang berupa 

konsepsi-konsepsi tentang alam, diri, dan masyarakat. 
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Dalam dunia kesusastraan, karya sastra pada hakikatnya 

merupakan refleksi lingkungan dan idealisme sastrawan dalam melihat 

situasi sosial yang berkembang dalam masyarakat saat itu, sehingga 

karya sastra seringkali tampak terikat dengan peristiwa khusus dalam 

sejarah masyarakat. Perkembangan karya sastra dipengaruhi oleh 

situasi sejarah pada waktu karya sastra tersebut diciptakan, sehingga 

idealisme pengarang banyak dipengaruhi oleh keadaan yang sering 

terjadi. 

Persamaan ideologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

mewujudkan proses pembauran bangsa. Dalam kehidupan 

bermasyarakat terdapat berbagai macam kelompok ataupun etnis yang 

berbeda-beda, memiliki pandangan hidup atau ideologi yang beragam. 

Apabila setiap komponen dalam masyarakat yang majemuk tersebut 

mampu menyatukan pandangan hidup atau ideologi yang sama, maka 

di dalam masyarakat tersebut dapat terjalin kerja sama yang baik 

sehingga secara tidak langsung memungkinkan terjadinya proses 

pembauran bangsa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Menurut Abrams (Teew 1984:50), ada beberapa pendekatan yang dipakai 

dalam menganalisis sebuah karya sastra. Pendekatan sastra terdiri atas empat 

jenis, yaitu pendekatan objektif, pendekatan ekspresif, pendekatan pragmatik, dan 

pendekatan mimetik. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang dipandang sebagai 

keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian yang berjalinan erat secara batiniah, 

yang menghendaki pertimbangan dan analisis dengan kriteria unsur intrinsik 

berdasarkan keberadaannya, seperti kompleksitas, koherensi, keseimbangan, 

integritas, dan saling hubungan antar unsur intrinsik yang saling berjalinan erat 

dan saling memengaruhi serta membentuk satu kesatuan yang utuh. 

Penulis menggunakan pendekatan objektif karena penelitian ini 

memfokuskan pada unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra. Dalam hal ini 

unsur intrinsik yang berhubungan dengan tokoh. Tokoh dalam kajian ini 

difokuskan pada tokoh wanikta Cina. Maka, penelitian yang memfokuskan 

tentang citra dan peran wanita Cina ini sangat sesuai dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan objektif. 
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3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah citra wanita dalam novel Putri Cina 

karya Sindhunata. Citra wanita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah citra 

wanita yang meliputi citra fisik, citra perilaku, citra psikis, dan citra sosial. Novel 

yang akan dianalisis adalah novel Putri Cina karya Sindhunata, cetakan pertama 

dari penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Novel ini dicetak pada tahun 

2007 dengan tebal buku 304 halaman. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan adalah metode analisis struktural. Teori yang 

digunakan adalah teori strukturalilsme untuk mendeskripsikan citra wanita Cina 

dalam novel Putri Cina karya Sindhunata. Penulis menggunakan metode analisis 

struktural karena penelitian ini memfokuskan pada unsur-unsur yang terdapat 

dalam karya sastra. Penulis memfokuskan pada unsur tokoh terutama tokoh 

wanita Cina, sedangkan unsur-unsur lain digunakan sebagai pendukung dalam 

memahami novel ini. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan objektif yang berfungsi 

mendeskripsikan kedudukan dan peran tokoh-tokoh wanita yang terdapat dalam 

novel Putri Cina karya Sindhunata. 
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Secara garis besar, data dalam penelitian ini adalah unsur-unsur dalam 

novel. Namun, pada skripsi ini penulis menitikberatkan pada data yang 

mendeskripsikan tentang citra dan peran tokoh utama wanita Cina dalam novel 

Putri Cina karya Sindhunata. 

Adapun langkah  kerja yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Membaca novel Putri Cina secara heuristik dan hermeneutik. Membaca 

heuristik dilakukan untuk menangkap makna secara harfiah yang berupa kode 

bahasa, melalui pembacaan heuristik dapat diketahui bagaimana jalan ceritanya 

dan isi secara garis besar, sedangkan melalui pembacaan hermeneutik, penulis 

mencoba menangkap makna dari novel Putri Cina secara lebih mendalam dan 

mengungkap makna-makna tersirat. Pembacaan hermeneutik membantu kita 

untuk menafsirkan kode sastra dan kode budaya, yang pada penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui peran tokoh utama dan citra wanita Cina dalam 

mengangkat harkat dan martabat wanita berdasarkan perannya. 

2. Mengumpulkan data tentang citra wanita Cina dan peran wanita Cina dalam 

proses pembauran etnis dalam novel Putri Cina karya Sindhunata. 

3. Mengelompokkan data tentang citra wanita Cina dan peran wanita Cina dalam 

proses pembauran etnis dalam novel Putri Cina karya Sindhunata. 

4. Menganalisis citra wanita Cina. 

5. Menganalisis peran wanita Cina dalam proses pembauran etnis. 

6. Membuat simpulan dan saran.  
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BAB IV 

CITRA DIRI DAN PERAN WANITA CINA DALAM PROSES 

PEMBAURAN ETNIS YANG TERDAPAT DALAM NOVEL PUTRI CINA  

KARYA SINDHUNATA 

 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang citra wanita Cina dan perannya 

dalam novel Putri Cina karya Sindhunata. Tokoh wanita Cina yang menjadi fokus 

analisis yaitu tokoh Putri Cina dan tokoh Giok Tien. Kedua tokoh itu menjadi 

tokoh utama karena sering muncul pada setiap peristiwa. Tokoh yang menjadi 

pusat analisis adalah tokoh utama karena memiliki peran yang menonjol 

dibanding tokoh lain. 

Pada bab IV ini akan dipaparkan dua hal, yaitu tentang citra wanita Cina 

dan tentang peran wanita Cina dalam proses pembauran etnis yang terdapat dalam 

novel Putri Cina karya Sindhunata. 

4.1 Sinopsis Novel Putri Cina Karya Sindhunata 

 Novel Putri Cina karya Sindhunata menceritakan tentang perjuangan 

wanita Cina dalam mecari jati dirinya, karena mereka dianggap sebagai 

masyarakat yang tidak memiliki tanah air. Masalah sosial yang diangkat dalam 

novel ini adalah masalah tentang pembauran etnis, khususnya etnis Cina dengan 

etnis Pribumi. Kesenjangan sosial yang terjadi karena kecemburuan kaum pribumi 

terhadap etnis Cina yang umumnya memiliki perekonomian yang lebih baik 

dibandingkan dengan kaum pribumi. Hal tersebut menjadikan permasalahan 

berlarut-larut dan tak penah terslesaikan. 
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Dalam novel Putri Cina ini dikisahkan dua Putri Cina. Yang pertama 

adalah Putri Cin, selir Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Kasih sayang yang 

diberikan Prabu Brawijaya kepada Putri cina membuat Putri Cempa, sang 

permaisuri cemburu. Demi menenangkan hati Permaisuri, akhirnya Putri Cina 

yang pada saat itu sedang  mengandung diberikan kepada Arya Damar, putra 

Prabu Brawijaya yang ada di Palembang. Setelah beberapa bulan, akhirnya Putri 

Cina melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Patah. Setelah Raden 

Patah dewasa, dia memberontak ayahnya sendiri, sehingga pada saat itu kerajaan 

Majapahit lengser dan digantikan menjadi kerajaan Demak dengan Raden Patah 

sendiri akhirnya diberi gelar Senapati Jimbun Ngabdur Rahman karena asal-

usulnya yang Cina.  

Setelah Raden Patah menjadi penguasa baru di tanah Jawa, dia tidak 

pernah lagi menemui Putri Cina. Dari sinilah kegundahan Putri Cina mulai terasa. 

Ia telah dibuang oleh suaminya karena kecemburuan Putri Cempa dan sekarang ia 

telah dilupakan oleh anak yang selama ini dikandungnya dan yang begitu 

disayanginya. Putri Cina merasa bahwa apa yang telah dialaminya tidak adil. Putri 

Cina merasa bahwa asal-usulnya yang Cina inilah yang membuatnya kerap 

dilupakan oleh orang-orang tercintanya. 

Putri Cina yang kedua yaitu Giok Tien. Giok Tien, seorang wanita Cina 

yang sangat cantik jelita yang berprofesi sebagai pemain ketoprak. Kecintaannya 

terhadap kesenian Jawa itu telah membuatnya lupa kalau dia anak Cina. Giok Tien 

menjalin cinta dengan Setyoko, senapati di Kerajaan Medang Kamulan. Kisah 

cinta mereka terhalang oleh etnis Jawa-Cina. Ini terlihat ketika penguasa pribumi 
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hendak menghilangkan orang-orang Cina dari tanah pribumi. Mereka dijarah, 

disiksa, dan diperkosa secara masal. Orang-orang Cina, apalagi kaum wanita Cina 

seakan tidak mempunyai harkat dan martabat. Hal inilah yang membuat Giok 

Tien ragu terhadap Setyoko. Giok Tien telah menjadi istri orang Pribumi, tapi 

suaminya sendiri tidak bisa melindungi dirinya dan keluarganya dari siksaan 

Prabu Amurco Sabdo yang licik dan kejam. Jiwa Giok Tien juga sempat 

terguncang ketika Prabu Amurco Sabdo memperkosannya secara bergantian 

dengan senapati barunya, Radi Prawiro. Setelah kejadian itu, Giok Tien merasa 

bahwa sebagai orang Cina ia tidak berharga dan sangat hina. Tapi akhirnya Giok 

Tien tahu bahwa ini semua merupakan skenario yang dibuat oleh Prabu Amurco 

Sabdo dan Radi Prawiro untuk dapat memiliki Giok Tien dan karena dendam 

terhadap Setyoko. Pada akhir cerita, kebenaran pun terungkap. Radi Prawiro 

berusaha membunuh Setyoko dengan anak panah. Akan tetapi anak panah itu 

mengenai Giok Tien. Radi Prawiro terus meluncurkan anak panahnya dan 

akhirnya Setyoko pun meninggal dan jatuh tepat di atas tubuh Giok Tien.    

 

4.2 Tokoh-tokoh Wanita Cina dalam Novel Putri Cina Karya Sindhunata 

 Novel Putri Cina karya Sindhunata menampilkan beberapa tokoh wanita 

Cina, yang menonjol di antaranya adalah tokoh Putri Cina (dalam novel ini tidak 

disebutkan namanya), Giok Tien, dan Siok Nio. Berikut akan dipaparkan 

mengenai tokoh dan perwatakan Putri Cina, Giok Tien, dan Siok Nio. 
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4.2.1 Tokoh Putri Cina 

 Putri Cina ditampilkan sebagai tokoh protagonis. Tokoh protagonis 

merupakan tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-norma, nilai yang 

ideal, atau lebih biasa dikenal dengan tokoh yang menampilkan sifat baik. 

 Berdasarkan perwatakannya, tokoh Putri Cina termasuk dalam tokoh 

sederhana, yaitu tokoh yang memiliki satu kualitas pribadi tertentu, yaitu sifat atau 

watak yang tertentu saja. Tokoh Putri Cina memiliki perwatakan tokoh sederhana 

dan taat kepada ajaran agama atau biasa disebut dengan tokoh religius. 

 Selain itu, tokoh Putri Cina juga dapat diklasifikasikan ke dalam jenis 

tokoh netral, yaitu tokoh imajiner yang hanya hidup dan bereksistensi dalam dunia 

fiksi. Ia hadir semata-mata demi cerita, bahkan dialah yang punya cerita, pelaku 

cerita, dan yang diceritakan. 

Dalam novel Putri Cina ini, tokoh Putri Cina ditampilkan sebagai tokoh 

masa lalu yang muncul karena kegundahannya sebagai seorang wanita Cina yang 

hidup di tanah Jawa. Putri Cina adalah selir Prabu Wijaya dan Ibu Raden Patah. 

Ketidakadilan yang selalu menimpanya membuat Putri Cina bertanya, apakah 

hanya karena ia Cina, maka harus mengalami nasib yang tidak adil. Ia telah 

dibuang oleh Prabu Brawijaya, dan anaknya pun telah meninggalkannya. Seakan-

akan ia tidak berhak mendapatkan kebahagiaan di tanah Jawa yang juga tanah 

kelahirannya. Pertikaian yang terjadi antara Prabu Brawijaya dan anaknya, 

membuat ia harus ikut bertanggung jawab atas pertikaian tersebut.  

Menurut dongeng Jawa, ia adalah istri Raja Majapahit yang terakhir, Prabu 
Brawijaya Kelima. Bagaimana ia bisa sampai di tanah Jawa, tak seorang 
pun bisa memberitahunya. Tapi, dongeng-dongeng di Jawa bisa bercerita 
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apa saja, sampai ia tahu asal usulnya, mengapa ia bernama Putri Cina. (PC, 
15). 
 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Putri Cina adalah istri dari Prabu 

Brawijaya ke lima. Pada kutipan di atas dapat dilihat bahwa Putri Cina sebenarnya 

tidak tahu mengapa ia diberi nama Putri Cina. Melalui cerita-cerita Jawa itulah 

akhirnya ia menjadi tahu mengapa dia dipanggil Putri Cina.  

 Dalam novel ini, Putri Cina digambarkan sebagai seorang wanita Cina 

yang cantik jelita, lemah lembut, pasrah, nerima apa adanya, dan penuh kasih. 

Semua yang ada pada diri Putri Cina sangat berbeda dari wanita-wanita pribumi; 

mulai dari bentuk fisik, perilaku, hingga cara berpikir.  

“Orang-orang mengatakan, ia cantik jelita. Matanya nyaris sipit, tapi 
menambah wajahnya jadi lebih manis. Hidungnya tak terlalu mancung, 
tapi ia tampak sebagai gadis opera peking yang amat anggun. Kulit 
wajahnya kuning, indah meski tak seasli gadis Cina di tanah kelahirannya” 
(PC, 11). 
 

Kutipan di atas menggambarkan bahwa secara fisik, Putri Cina adalah 

wanita Cina yang sangat cantik jelita. Kecantikannya mempunyai ciri khas 

tersendiri yang berbeda dari wanita-wanita pribumi. Putri Cina mempunyai mata 

yang sipit, kulitnya kuning langsat, dan kecantikannya itu melebihi wanita-wanita 

pribumi kebanyakan.  

4.2.2 Tokoh Giok Tien 

 Tokoh Giok Tien dalam novel Putri Cina merupakan tokoh utama wanita. 

Giok Tien merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan. Tokoh Giok Tien 

juga termasuk dalam tokoh protagonis, atau tokoh yang menampilkan sifat baik. 
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 Giok Tien digambarkan sebagai tokoh masa kini, yang ikut merasakan 

kegetiran dan pertikaian yang terjadi di tanah Jawa karena kecemburuan dari 

kaum mayoritas. Dalam novel ini, Giok Tien sering menghadapi berbagai macam 

masalah yang timbul hanya karena ia anak Cina. 

Tokoh Giok Tien digambarkan sebagai tokoh yang cantik jelita, lemah 

lembut, berbakti pada suami dan orang tua, dan juga pencinta seni. Bahkan, 

karena kecantikannya yang elok itu, Giok Tien menjadi incaran para laki-laki. 

Bukan hanya dari kalangan biasa, kalangan punggawa kerajaan pun banyak yang 

ingin memiliki Giok Tien. 

“Giok Tien adalah pemain yang cantik jelita. Kulitnya kuning langsat. 
Matanya sipit. Hidungnya mungil. Alisnya naik menggaris. Ini semua 
makin menjadikan dia pemain yang lain daripada yang lain. Maklum, 
betapapun ia adalah anak Cina yang mempunyai ciri khas sendiri. Bila ia 
bermain, banyak orang bergumam penuh pujian. Kata mereka, lihatlah 
Putri Cina sedang datang, manggung dipentas ketoprak” (PC, 158). 

  

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Giok Tien adalah seorang wanita 

Cina yang sangat cantik dan berbakat di dunia seni, yaitu ketoprak. Dia sangat 

menjiwai setiap peran yang diberikan padanya, sehingga setiap ia bermain, 

banyak orang-orang yang tertarik dan suka kepadanya. Tidak heran jika Sekar 

Kastubo, nama rombongan ketopraknya menjadi terkenal dan digemari banyak 

orang.  

 Citra fisik Giok Tien digambarkan sebagai wanita Cina yang sangat cantik 

jelita. Giok Tien memiliki ciri fisik yang hampir sama dengan Putri Cina karena 

bagaimanapun juga Giok Tien adalah juga perempuan keturunan Cina yang 

memiliki ciri khas tersendiri. Karena kecantikannya itulah, Giok Tien disenangi 
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dan disegani oleh banyak orang. Karena kecantikannya pula, banyak orang 

pribumi termasuk punggawa kerajaan yang tertarik dan jatuh cinta kepada Giok 

Tien, bahkan ada yang ingin meminangnya. 

4.2.3. Tokoh Siok Nio 

 Tokoh Siok Nio termasuk dalam tokoh bawahan, karena kemunculannya 

dalam cerita tergolong singkat. Tokoh Siok Nio juga termasuk dalam tokoh 

protagonis, karena tidak ada satu pun sifatnya yang buruk. Keseluruhan dirinya 

digambarkan baik. 

Siok Nio adalah ibu Giok Tien. Dalam novel ini, tokoh Siok Nio 

digambarkan sebagai wanita Cina yang cantik jelita, janda beranak tiga, penuh 

kasih sayang, welas asih, sangat rajin beribadah, dan juga pekerja keras. 

Siok Nio adalah seorang janda Cina yang cantik. Ia berdandan seperti 
kebanyakan wanita Cina pada waktu itu. Maka kendati ia Cina, ia 
memakai kain dan kebaya berenda seperti wanita Jawa. Hanya rambutnya 
tidak digelung, tapi dikeriting. Dengan dandanan yang seperti itu, Siok 
Nio kelihatan makin cantik dan menarik. Tak heran bila banyak laki-laki, 
lebih-lebih laki-laki pribumi, menyukainya dan ingin meminangnya. Salah 
satu pengagumnya adalah seoreang punggawa kota praja. Kerap punggawa 
kota praja ini memesankan kursi untuk menonton ketoprak bagi Siok Nio 
dan anak-anaknya. Tentu maksudnya, agar ia bisa duduk di dekat Siok 
Nio. Siok Nio tahu, punggawa itu amat menyukainya dan ingin 
mengambilnya sebagai isteri, namun Siok Nio tetap memilih hidup sendiri, 
bersama ketiga anaknya. (PC, 156-157). 

  

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Siok Nio adalah seorang wanita Cina 

yang sangat cantik. Meskipun ia janda beranak tiga, masih banyak pemuda 

pribumi bahkan punggawa kota praja yang ingin meminangnya. Tapi, kecantikan 

yang dimiliki Siok Nio tidak membuatnya menjadi angkuh dan sombong. Siok 
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Nio menolak setiap lamaran yang datang padanya dan memilih untuk hidup 

bersama tiga anaknya. 

4.3 Citra wanita Cina 

4.3.1 Citra tokoh Putri Cina 

 Citra fisik tokoh ,meliputi citra fisik, citra perilaku, citra psikis, dan citra 

sosial. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai citra fisik, citra psikis, citra 

perilaku, dan citra sosial yang melekat pada tokoh Putri Cina. 

4.3.1.1 Citra fisik 

 Secara fisik, tokoh Putri Cina digambarkan sebagai tokoh yang cantik 

jelita,  matanya sipit, hidungnya tidak mancung tapi menambah manis, kulitnya 

kuning langsat, dan badanya sangat proporsional. 

Orang-orang mengatakan, ia cantik jelita. Matanya nyaris sipit, tapi 
menambah wajahnya jadi lebih manis. Hidungnya tak terlalu mancung, 
tapi ia tampak sebagai gadis opera peking yang amat anggun. Kulit 
wajahnya kuning, indah meski tak seasli gadis Cina di tanah kelahirannya 
(PC, 11). 
 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Putri Cina adalah seorang wanita 

yang sangat cantik jelita. Secara fisik, dia memang berbeda dari wanita-wanita 

lain di Jawa. Hal inilah yang membuat dia dipanggil Putri Cina. 

Akan tetapi, kecantikan yang dimiliki Putri Cina justru membuatnya 

seperti tak berwajah. Kecantikan wajahnya yang berbeda dari wanita kebanyakan 

membuatnya risau dan selalu mengganggunya. 

Putri Cina, kau tak berwajah 
Tapi kau merasa tak bewajah 
Mengapa wajahmu kau letakkan 
Seakan tentangnya kau ketakutan? 
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Sekarang wajahmu adalah mawar hitam 
Bunga yang membawa kematian, 
Padahal di tanganmu kau bawa selalu 
Wajahmu, cantik dan tak tersentuh debu (PC,14). 
 

Kecemasan Putri Cina tentang wajahnya membuat ia selalu diliputi 

pertanyaan-pertanyaan  tentang siapakah dia sebenarnya. 

 Tak henti-hentinya, ia, si Putri Cina itu, bertanya, ke mana wajahnya? 
Segala jawab ia dapatkan, toh belum juga wajah itu ia temukan. Ia tidak 
sadar, ia sendiri yang telah meletakkan wajahnya. Ia merasa, wajah itu 
berat dan amat mengganggunya. Sekarang, wajah itu bagaikan sebuah 
topeng yang selalu ada di tangannya. (PC, 14). 

 

Kata “wajah” dalam kutipan tersebut adalah sebuah perumpamaan. 

Pengarang menggunakan kata wajah sebagai ganti kata kewarganegaraan. Karena 

asal-usul Putri Cina yang tidak jelas, bukan Jawa dan bukan Cina itulah, yang 

menjadikannya seakan-akan tidak memiliki kewarganegaraan. Asalnya yang tidak 

jelas itulah yang membuatnya selalu diliputi pertanyaan-pertanyaan perihal 

dirinya dan bagaimana mulanya sehingga ia bisa sampai di tanah Jawa.  

Pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengganggunya membuat Putri Cina 

bertekad untuk mencari jawaban atas apa yang selama ini mengganggunya. Putri 

Cina berusaha mencari sebab atas apa yang dialaminya dengan harapan ia akan 

menemukan jawaban yang sesuai dengan harapannya. 

Selain fisiknya yang cantik, Putri Cina juga digambarkan sebagai wanita 

yang selalu dirundung kesedihan dan rasa bersalah.. Hal ini terdapat pada kutipan 

berikut. 

Putri Cina amat bahagia membayangkannya. Tapi tiba-tiba dalam sekejap 
kebahagiaan itu lenyap. Ia bertanya dalam hatinya, sungguhkah ia 
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memang bahagia? Sebab, begitu anaknya mulai remaja, ia sudah 
meninggalkan ibunya, untuk selama-lamanya. Tak pernah lagi anaknya 
menanyakan tentang keadaan dan nasibnya. Bahkan, ketika dikabarkan ia 
sudah menjadi penguasa baru di Tanah Jawa, ia pun tak memberi berita 
apapun jua kepada ibunya. Putrid Cina merasa, seakan ia tak 
diperbolehkan ikut menikmati secara nyata kemegahan dan kejayaan 
anaknya. Ia seakan bukanlah ibu yang melahirkan penguasa dan 
pembaharu Tanah Jawa itu. (PC,34). 
 

Tapi sesungguhnya nasibnya itu harus diderita karena ia seorang ibu? 
Atau karena anaknya tak menerima dia sebagai ibunya, karena ia adalah 
ibu yang Cina? Jika demikian, betapa kejam dan tidak adilnya nasib yang 
harus ia derita. Ia telah melahirkan penguasa baru dan pembaharu di 
tanah Jawa. Tapi mengapa ia tak bisa diakui sebagai ibu penguasa dan 
pembaharu tanah Jawa itu, hanya karena ia adalah Putri Cina?(PC, 35). 

 

Kutipan tersebut memperlihatkan kesedihan Putri Cina yang selalu 

dialaminya hanya karena ia Cina. Selama ini, ia sedih karena telah dicampakkan 

oleh suaminya, sekarang, anaknya yang sangat dikasihinya juga 

meninggalkannya. Ketika anaknya sudah menjadi penguasa baru di tanah Jawa 

pun, tidak mengabari Putri Cina padahal Putri Cina adalah ibu yang 

melahirkannya membesarkannya sehingga anaknya bisa berjaya. 

 

4.3.1.2 Citra Perilaku 

Berdasarkan perilakunya, tokoh Putri Cina digambarkan sebagai seorang 

dan wanita yang suka bekerja keras. 

Ia sendiri terheran-heran, mengapa ia dan kaumnya selalu tergoda untuk 
mencari harta kekayaan yang berlebih-lebihan. Padahal leluhurnya 
mengajarkan berulang-ulang, untuk menemukan tao, jalan menuju 
kebahagiaan itu, manusia tak boleh terikat akan benda atau harta apapun 
juga. Di hadapan tao, segala usaha manusia takkan berarti apa-apa. Apa 
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pun usahamu, kau harus menerima bahwa akhirnya gunung-gunung akan 
tetap hijau dan sungai-sungai akan selalu mengalir, seperti adanya. Dan 
tidakkah Chuang Tzu berkata, “Jika saat berpulang telah tiba, aku hanya 
membutuhkan beberapa lembar daun pisang saja.” (PC, 14). 
 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Putri Cina dan kaumnya suka bekerja 

keras untuk mencari harta dan kekayaan. Mereka seakan telah lupa pada ajaran 

Tao, bahwa jalan menuju kebahagiaan bukanlah dengan memiliki harta yang 

melimpah ruah, akan tetapi kebahagiaan dapat tercapai apabila bersyukur. 

Putri Cina juga seorang wanita yang selalu ingin tahu tentang mengapa ia 

dan kaumnya selalu dikucilkan oleh kaum pribumi, seakan-akan ia dan kaumnya 

dianak-tirikan oleh penguasa pribumi. 

“Aku hendak bertanya pada kamu berdua, bagaimana caranya aku bisa 
melepas kesedihan dan ketakutanku, karena anakku telah berperang 
melawan ayahnya? Padahal, kamu tahu, menurut ajaran leluhurku, tak 
bolehlah seorang anak melawan orangtuanya, karena kelak kemudian hari, 
ia akan terkena bencana. Dan jangan-jangan aku juga takkan luput dari 
bencana itu, karena aku adalah ibu yang melahirkannya,” (PC, 45). 
 

Kutipan di atas menunjukkan keingintahuan Putri Cina tentang segala 

masalah yang dialaminya, Putri Cina takut dan sedih ketika suatu saat nanti akan 

terjadi bencana yang menimpanya karena anaknya telah melawan ayahnya, dan 

hal itu menurut ajaran agamanya adalah suatu dosa. 

“Itukah sebabnya juga, mengapa Prabu Brawijaya bertengkar dengan 
anakku, Raden Patah?” Tanya Putri Cina. (PC, 69). 
“Lalu, siapakah yang harus ditimpai kesalahan itu?” Tanya Putri Cina.(PC, 

70). 
“Izinkan hamba berterus terang. Orang yang dianggap bersalah dan 
ditimpai kesalahan itu adalah paduka dan kaum paduka,” jawab 
Sabdopalon-Nayagenggong. (PC, 71).  
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Dari ketiga kutipan di atas, terlihat jelas bahwa Putri Cina dan kaumnya 

adalah awal dari segala pertikaian yang ada di tanah Jawa. mereka di salahkan 

atas semua kerusuhan yang terjadi.  

4.3.1.3 Citra Psikis 

 Seperti wanita-wanita lainnya, Putri Cina juga memiliki keinginan dan 

harapan. Keinginan Putri Cina dalam novel Putri Cina ini adalah supaya ikut 

dianggap sebagai warga yang memiliki tanah air karena ia juga lahir dan 

dibesarkan di Jawa. 

“Jika demikian, mengapa tanah Jawa seakan tak boleh di anggap tanah 
airnya, dan orang-orang di Jawa tetap mengasingkannya, seakan ia bukan 
berasal dari tanah Jawa, sehingga sampai kini ia tidak mempunyai tanah 
untuk mengakarkan hidupnya? Adakah karena Jaka Prabangkara, cikal 
bakal darahnya, justru ditolak di tanah Jawa lalu di usir ke Negeri Cina, 
maka sampai sekarang ia dan kaumnya seakan tidak pernah diterima 
sepenuh-penuhnya di tanah Jawa? Adakah penolakan Jaka Prabangkara 
dulu hanyalah peristiwa yang melambangkan penolakan yang akan dialami 
oleh dia dan kaumnya untuk hidup di tanah Jawa sekarang dan kelak 
kemudian? Antara negeri Cina dan tanah Jawa, manakah tanah airnya? 
Kedua-duanya tidak, satu di antaranya pun tidak. Lalu di mana tanah 
airnya? Ia makin diganggu dengan pertanyaan yang tiada jawabnya: 
jangan-jangan karena bukan Jawa dan bukan Cina itulah yang membuat 
dirinya tak berwajah (PC:22-23). 

  

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Putri Cina memiliki keinginan dan 

harapan supaya bisa diterima dengan penuh di Tanah Jawa karena bagaimanapun 

juga ia adalah wanita Cina yang juga masih keturunan Jawa, tapi justru karena hal 

itu, Putri Cina merasa dikucilkan oleh kaum pribumi. Dalam hal ini Putri 

merasakan suatu dilema di antara Jawa dan Cina, manakah yang harus ia pilih. 
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 Secara psikis, tokoh Putri Cina juga digambarkan sebagai wanita Cina 

yang pasrah dengan apa yang telah dia alami. 

Putri Cina tiba-tiba merasa, suatu saat kematian itu akan mendekatinya 
juga. Maka berkatalah ia di depan Makco dengan penuh pasrah, “Kalau 
kelak aku mati, biarkanlah aku di makamkan di kota Tuban, yang kata 
orang adalah kota tempat aku mendarat untuk pertama kalinya di tanah 
Jawa, ketika aku datang dari negeri Cina.” (PC, 80). 

  

Kutipan di atas menandakan bahwa Putri Cina pasrah dengan kematian 

yang akan dialaminya. Sebelum dia mati, Putri Cina berdoa dan berpesan jika 

Putri Cina meninggal, hendaknya dimakamkan di kota Tuban. 

 Putri Cina juga seorang wanita Cina yang taat beribadah. Kutipan yang 

menggambarkan bahwa Putri Cina taat kepada agama adalah sebagai berikut. 

Maka pergilah Putri Cina dan Loro Cemplon ke Tuban. Sesampainya di 
sana, ia pergi bersembahyang di kelenteng. Ia menyalakan hionya. Dan 
dengan khidmat ia bersujud di depan kimsin Makco-nya, Dewi Kwam Im. 
(PC, 89). 

  

 Kutipan di atas  menggambarkan bahwa Putri Cina adalah seorang yang 

taat kepada agama. Walaupun Putri Cina baru sampai di kota Tuban dari 

perjalanan yang cukup jauh, ia langsung menuju ke kelenteng untuk sembahyang, 

lalu berdoa dengan khidmat. 

4.3.1.4 Citra sosial 

 Berbicara masalah citra wanita, tidak dapat terlepas dari keberadaannya 

sebagai wanita rumah tangga atau peran gandanya, karena citra wanita tidak 

hanya ditentukan oleh status sosialnya, tetapi yang lebih dominan adalah 

keberadaannya dalam masyarakat. 
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 Keberadaan wanita Cina di masyarakat membawa ciri khas kewanitaan 

yang di dalamnya terdapat keindahan , kelembutan, dan kerendahan hati. 

Kecantikan wanita Cina dapat didukung oleh adanya sifat-sifat tersebut. Hal ini 

berpengaruh terhadap kedudukan sosial wanita Cina di tengah-tengah masyarakat 

pribumi dan di dalam keluarganya. 

 Dalam lingkungan sosialnya, Putri Cina juga digambarkan sebagai seorang 

wanita Cina yang suka membaur dengan para abdinya atau orang-orang di 

sekitarnya. 

Putri Cina bertanya-tanya, di manakah Sabdopalon-Nayagenggong yang 
dicari-carinya? Ia bertanya ke sana kemari. Tak juga ia tahu, di mana dua 
hamba itu berada. Syukur, ia bias menjumpai wanita, yang dulu menjadi 
dayangnya di istana. Dia adalah Emban Loro Cemplon. Betapa bahagianya 
Loro Cemplon melihat Putri Cina, junjungannya yang sudah sekian lama 
pergi dari istana. Ia lupa, seharusnya ia bersujud. Tapi ia tidak dapat 
menahan luapan rindu hatinya. Dipeluknya Putri Cina erat-erat dan 
ditangisinya. (PC: 44). 
 

Kutipan tersebut menandakan bahwa Putri Cina sangat disenangi dan 

dicintai oleh para abdinya. Keramahan dan kebaikan hati Putri Cina membuat ia 

sangat berarti di mata para abdi dan orang-orang di sekelilingnya. Hal ini terbukti 

dari betapa senangnya Loro Cemplon, emban yang dulu pernah mengabdi 

padanya terharu sekaligus bahagia melihat kedatangan Putri Cina.  

4.3.2 Citra tokoh Giok Tien 

4.3.2.1 Citra fisik 

 Secara fisik, Giok Tien berbeda dari wanita-wanita lainnya. Giok Tien 

sangat cantik jelita, kulitnya kuning langsat, matanya sipit, dan badanya menarik. 

Kecantikan Giok Tien digambarkan pada kutipan berikut. 
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Giok Tien adalah pemain yang cantik jelita. Kulitnya kuning langsat. 
Matanya sipit. Hidungnya mungil. Alisnya naik menggaris. Ini semua 
makin menjadikan dia pemain yang lain daripada yang lain. Maklum, 
betapapun ia adalah anak Cina yang mempunyai ciri khas sendiri. Bila ia 
bermain, banyak orang bergumam penuh pujian. Kata mereka, lihatlah 
Putri Cina sedang datang, manggung dipentas ketoprak. (PC, 158). 

  

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Giok Tien adalah seorang wanita 

Cina yang sangat cantik dan berbakat di dunia seni, yaitu ketoprak. Dia sangat 

menjiwai setiap peran yang diberikan padanya, sehingga setiap ia bermain, 

banyak orang-orang yang tertarik dan suka dengan Giok Tien. Tidak heran jika 

Sekar Kastubo, nama anggota ketopraknya menjadi terkenal dan digemari banyak 

orang. 

Citra fisik Giok Tien digambarkan sebagai wanita Cina yang sangat cantik 

jelita. Giok Tien memiliki ciri fisik yang hampir sama dengan Putri Cina karena 

bagaimanapun juga Giok Tien adalah juga perempuan keturunan Cina yang 

memiliki ciri tersendiri. Karena kecantikannya itulah, Giok Tien digemari dan 

disenangi oleh banyak orang, karena kecantikannya pula, banyak orang-orang 

pribumi termasuk punggawa kerajaan yang tertarik dan jatuh cinta kepada Giok 

Tien, bahkan ada yang ingin meminangnya. 

Giok Tien memang telah menjadi kebanggaan Sekar Kastubo. Karena 
kecantikannya yang elok, ia menjadi bintang yang memesona, lebh-lebih 
buat para laki-laki. Tak mengherankan, bila beberapa lelaki terang-
terangan menyatakan jatuh hati padanya. Giok Tien menerimanya dengan 
senang hati, tapi tak pernah ia balas memberikan diri. (PC, 159). 
 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Giok Tien telah menjadi bintang 

Sekar Kastubo (nama anggota ketoprak). Selain karena ia memang berbakat dalam 
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kesenian ketoprak, ia juga didukung dengan kecantikannya yang rupawan, 

sehingga banyak laki-laki yang jatuh hati padanya dan bahkan tergila-gila 

padanya. 

Selain kecantikan Giok Tien digambarkan secara analitik, juga 

digambarkan secara dramatik. Terlihat pada kutipan berikut. 

“Kau masih tetap cantik, meski sudah tidak lagi di pentas,” puji Radi 
Pawiro (PC, 163). 

 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa, meskipun sudah tidak di atas 

panggung, kecantikan Giok Tien tetap memukau. Hal ini menandakan bahwa 

kecantikan Giok Tien memang alami dan bukan karena tata rias di panggung yang 

menyebabkan wajahnya kelihatan elok.   

Memang Sekar Kastubo ketoprak yang hebat. Tentu itu semua karena 
mereka mempunyai Giok Tien, bintang yang penuh bakat, Putri Cina yang 
menarik dan cantik.(PC: 145). 
 

Kecantikan fisik Giok Tien juga digambarkan oleh tokoh-tokoh lain, di 

antaranya adalah Prabu Amurco Sabdo yang mengagumi kecantikan Giok Tien. 

Maka Prabu Amurco Sabdo tidak algi kuasa menutupi perasaannya. 
Ditatapnya Gik Tien, yang baginya adalah Putri Cina itu, dalam-dalam. 
Kulitnya kuning langsat. Bersih, dan amat enak dilihat. Lengannya yang 
indah, gemulai tapi kuat. Memandang lengannya saja, mata merasakan 
nikmat. Alisnya tertarik agak ke atas, dan meski terlihat sendu, pandangan 
matanya menumbuhkan rasa rindu. Mata itu bukan mata perempuan Jawa 
yang sudah banyak dikenalnya. Mata itu sipit, menyimpan beribu rahasia. 
Bibirnya tipis. Tapi kendati tipis, bibir itu bagaikan pelangi yang kuat 
menggores langit, hingga tampak menantang dan indah (PC:244). 
 
“Ayu-ayuning wanita, sak jagat tan ana sami. Kau cantik jelita, Putri 
Cina, di dunia ini kau tak ada duanya,” kata Prabu Amurco Sabdo 
menggandrungi Giok Tien (PC,248). 
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Kedua kutipan di atas menunjukkan bahwa Prabu Amurco Sabdo sangat 

mencintai dan mendambakan Giok Tien. Dia sangat tertarik pada Giok Tien dan 

ingin segera memilikinya. Keinginan Prabu Amurco Sabdo untuk bisa memiliki 

Giok Tien sangat menggebu. Akan tetapi keinginannya hanyalah nafsu belaka. Ia 

ingin menikmati keindahan tubuh Giok Tien. Tubuh seorang Putri Cina.  

 

4.3.2.2 Citra Perilaku 

 Berdasarkan perilakunya, Giok Tien adalah seorang wanita Cina yang 

suka pada kesenian, yaitu ketoprak.  

 “Aku main ketoprak bukan untuk cari uang. Bila aku ingin hidup enak dan 
senang, lebih baik aku berdagang. Sebagai anak Cina, aku pasti bisa 
berdagang. Papa dan Mama telah mengajariku caranya berdagang. Tapi 
bukan itu yang kucari. Meski tidak banyak uang, hatiku senang, karena 
aku boleh main ketoprak”. (PC, 164). 

  

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa betapa cintanya Giok Tien 

terhadap kesenian Jawa yaitu ketoprak. Giok Tien bekerja sebagai seniwati 

ketoprak bukan untuk mencari uang, tapi niat Giok Tien adalah untuk menghibur 

orang-orang dengan bakat seninya itu. Dia rela hidup sederhana asalkan diizinkan 

untuk bermain ketoprak. Ia yakin, kebahagiaannya bukan karena mempunyai harta 

yang banyak, tapi ia telah bahagia dengan bermain ketoprak. Walaupun Giok Tien 

adalah seorang wanita Cina, tapi dia sangat mencintai kesenian Jawa melebihi 

kecintaannya pada kebudayaannya sendiri. 

Kutipan lain yang menunjukkan bahwa Giok Tien bangga dengan ketoprak 

adalah sebagai berikut. 
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“Mengapa aku mesti malu? Masa anak Cina hanya ditakdirkan untuk 
berdagang, dan mencari keuntungan? Almarhum papaku bilang, 
seandainya ia punya kemampuan lain, ia tidak ingin jualan di pasar. 
Sayang, cita-cita itu tak pernah kesampaian. Maka ia selalu memujikan, 
agar anak-anaknya tidak hanya menjadi pedagang. Dan mamaku senang, 
aku jadi main ketoprak. Ia bilang, dulu banyak leluhur kami yang 
mencintai kesenian. Engkongnya di Bojonegoro bahkan punya 
seperangkat gamelan. Tiap malam Jum’at Legi, gamelan itu ditabuh. Jadi 
mengapa aku mesti malu jadi seniwati ketoprak? Aku percaya, dalam 
diriku hidup warisan engkongnya Mama, kongcoku, sampai aku senang 
menjadi seniwati ketoprak ini. Sudahlah, jangan ajak aku meninggalkan 
kecintaanku ini,” kata Giok Tien tegas. (PC, 165). 

 

Kutipan di atas menunjukkan betapa bangganya Giok Tien menekuni 

dunia ketoprak. Bahkan ketika Radi Prawiro membujuknya untuk meninggalkan 

dunia panggung, Giok Tien dengan tegas mengatakan tidak, karena walaupun ia 

anak Cina, tapi darah seni ada di dalam dirinya, karena para leluhurnya juga  

mencintai kesenian. Jadi tidak hanya orang pribumi saja yang cinta pada kesenian 

Jawa, tapi kecintaan Giok Tien terhadap ketoprak melebihi orang pribumi. 

Sebagai  anak Cina, Giok Tien adalah seorang anak yang baik. Perhatikan 

kutipan di bawah ini! 

“Kata Papa, kalau ke Taw Low She, mintalah untuk menjadi bijaksana. 
Sedang Mama kalau sembahyang di Eyang Djoego juga tidak minta apa-
apa, kecuali minta selamat lahir batin. Aku juga mau minta selamat.” 
Kata Giok Tien. (PC, 167). 

 

Kutipan di atas memerlihatkan bahwa Giok Tien adalah anak yang baik. 

Orang tuanya selalu mengajarkan kalau berdoa mintalah yang baik-baik, seperti 

kalau orang tuanya berdoa hanya meminta keselamatan lahir dan batin. Giok Tien 

selalu mengamalkan ajaran kedua orang tuanya saat berdoa. 
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Giok Tien juga selalu mematuhi nasihat orang tuanya. Perhatikan kutipan 

berikut! 

Giok Tien mendengarkan kata-kata mamanya dengan penuh perhatian, 
lalu memasukkan kantong permata Suinli itu ke dalam dompet pemberian 
ibunya. Dipandangnya ibunya dalam-dalam. Dan ia terkenang, jika 
ibunya tak mengizinkan, tak mungkin ia menjadi seniwati ketoprak. Dan 
dengan menjadi pemain ketopraklah, Giok Tien berkenalan dengan 
Setyoko, yang akhirnya menjadi suaminya (PC:218) . 
 

Kutipan di atas menggambarkan bahwa Giok Tien selalu menuruti nasihat 

mamanya. Giok Tien sangat berterima kasih kepada ibunya karena telah 

mengizinkannya ikut bergabung sebagai anggota ketoprak Sekar Kastubo, yang 

akhirnya mempertemukannya dengan Setyoko. 

Dompet ini pemberian Mama. Mama bilang, simpanlah barang-barangmu 
yang berharga di dalam dompet ini. Lihatlah, di dalam dompet ini juga 
tersimpan liontin kecintaanku. Mama yang membelikan liontin ini buat 
aku, sebelum papa meninggal,” tutur Giok Tien, sambil menutup kembali 
dompetnya (PC, 131). 
 

Kutipan di atas adalah gambaran bahwa Giok Tien selalu menuruti 

nasihat orang tuannya., dengan tetap menjaga dompet pemberian mamanya dan 

selalu menyimpannya. 

Giok Tien juga seorang wanita Cina yang jujur. Perilaku Giok Tien yang 

jujur ini dilukiskan pengarang melalui cara analitik dan dramatik. Berdasarkan 

teknik analitik dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Dengan jujur, Giok Tien mengakui, tak mungkin ia mencintai Radi 
Prawiro. Kejujuran itulah yang sesungguhnya telah membuat hati Radi 
Prawiro tak berdaya, meski ia mempunyai aji-aji pengasihan yang ampuh 
dari Mbah Gebuk. (PC:184). 
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Kutipan tersebut menggambarkan bahwa Giok Tien seorang wanita yang 

jujur mengakui perasaannya terhadap Radi Prawiro, karena Giok Tien menolak 

cinta Radi Prawiro. Giok Tien tidak takut pada keputusannya, walaupun Radi 

Prawiro menggunakan aji-aji untuk menaklukkan Giok Tien. Giok Tien percaya, 

selama ia jujur, ia tidak akan mempan oleh aji-aji dan ilmu sihir paling ampuh 

sekalipun. 

Secara dramatik, pelukisan tokoh Giok Tien yang jujur dilihat pada 

kutipan berikut. 

“Tien, manusia itu kalau jujur mesti selamat,” begitulah pesan Korsinah 
yang selalu diingatnya. Dan pesan itu mengakar dalam di lubuk hatinya. 
Ia memang percaya akan aji-aji dan guna-guna. Tapi seperti Korsinah, di 
dalam lubuk hatinya ia yakin, segala guna-guna dan aji-aji akan lumpuh 
dengan sendirinya, asal ia jujur dengan isi hatinya. (PC:184). 

 

Sebagai seorang istri, Giok Tien merupakan istri yang setia kepada 

suaminya. Giok Tien ingin mengabdikan dirinya kepada suaminya sebagai tanda 

bakti dan cintanya. 

Memang, sejak Ia kawin, ia merasa betapa bahagia menjadi orang biasa. Ia 
tidak dikejar-kejar untuk mempertahankan nama harum. Ia tidak bingung 
untuk selalu menjaga penampilan. Dan ia tidak gelisah, apakah 
kecantikannya memudar atau penampilannya tidak lagi menarik orang. 
Tiap kali ia membayangkan hal itu, tiba-tiba panggung ketoprak yang dulu 
amat dicintainya sekarang malah menjadi beban yang ingin dihindarinya. 
Dalam keadaan demikian, ia membayangkan, lebih indah rasanya bila ia 
bisa menjadi istri yang setia bagi suaminya. Lagi pula dengan demikian, ia 
juga ikut menjaga nama baik suaminya. Panggung pentas memang wilayah 
yang penuh risiko bagi seorang bintang seperti dia. Jika terjadi sesuatu 
pada dirinya, ini tentu juga akan mencemarkan nama suaminya, yang kini 
sedang diberi pelbagai kepercayaan oleh Negara. Maka sekali lagi, lebih 
baik ia mundur dari kehidupan panggung (PC:216). 
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Kutipan di atas menunjukkan bahwa Giok Tien ingin meninggalkan 

panggung ketoprak demi suaminya. Giok Tien ingin menjadi seorang istri yang 

setia dan ingin mengabdikan hidupnya hanya untuk suaminya. 

Perilaku Giok Tien yang lain adalah percaya terhadap ramalan atau hal-hal 

yang bersifat mistis. 

“Menjadi niatku malam ini, mempersembahkan sesaji makanan kepadamu, 
yang berkuasa di tempat ini. Yang kupersembahkan adalah sari-sari bumi, 
berupa kemenyan putih. Besarnya sekuncup kembang melati, putih 
warnanya, harum baunya, sebesar lidi jantan kemelun asapnya. Itulah rasa 
dan harumnya. Kuhaturkan padamu, dengan sepenuh hatiku. Kalau kurang 
enak rasanya, dan kalau kurang harum baunya, hendaknya kau sendiri 
yang menambahinya, sebab hanya itulah yang aku punya. Sekarang aku 
akan menggelar kesenianku, bantulah aku dan tolonglah. Janganlah sampai 
penonton merasa lelah dan bosan, sebelum pertunjukan bubar. Janganlah 
mereka bubar, sebelum aku sendiri membubarkan mereka. Bantulah aku 
agar dapat memainkan peranku.” 
 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Giok Tien percaya dengan hal-hal 

yang dianggap mistis. Dia mengucapkan sebuah permintaan sebelum bermain 

ketoprak. Ia minta kepada penguasa tempat ia pentas agar pertunjukannya dapat 

berjalan dengan baik. Ia juga minta supaya dapat memainkan perannya dengan 

sempurna. 

Giok Tien merasa, kematian menjadi sesuatu yang nyata baginya. Ia 
sendiri lalu teringat, mamanya pernah pergi ke seorang empek gwamia, 
kakek peramal. Empek itu menganjurkan, agar ia dan suaminya mesti 
banyak prihatin, karena salah satu anaknya akan menghadapi banyak 
cobaan. Mamanya sedemikian khawatir, sampai ia menafsirkan kata-kata 
empek itu sebagai ramalan. (PC, 175). 
 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Giok Tien sangat percaya pada 

ramalan nasib yang memperkirakan bahwa kematian akan segera menjemputnya. 



52 
 

 

Kata-kata kakek peramal itu membuat Giok Tien merasa  khawatir. Citra Giok 

Tien yang percaya terhadap ramalan ini adalah sikap yang tidak baik, karena ini 

hanya akan membuatnya merasa tertekan karena dia sudah tahu ada sesuatu buruk 

akan menimpanya. 

4.3.2.3 Citra psikis 

Secara psikis, tokoh Giok Tien digambarkan sebagai tokoh wanita Cina 

yang bimbang dan ragu. Terdapat pada kutipan berikut. 

Toh ia tetap bertanya dan ragu. Malahan ia harus mengaku, kendati ia 
sudah merasa sedemikian Jawa dan melakukan segala hal agar ia diterima 
sepenuhnya oleh orang Jawa, toh ia sendiri masih ragu, apakah ia akan 
diterima sepenuhnyaoleh orang Jawa. ia merasa, di bawah sadarnya 
tetaplah hidup suatu keyakinan, bahwa ia adalah anak Cina yang tak 
mungkin sepenuhnya diterima oleh orang Jawa (PC:195). 
 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Giok Tien ragu dengan status dirinya 

yang bukan Jawa dan bukan Cina. Karena asal-usulnya yang campuran antara 

Jawa dan Cina itulah yang membuatnya seperti tidak memiliki tanah air tempat ia 

berpijak. Giok Tien ingin sekali diterima sepenuhnya oleh orang Jawa. bahkan, ia 

rela melakukan segala cara dan upaya untuk mendapatkan haknya sebagai orang 

Jawa. 

Karena keraguannya itu, Giok Tien menjadi takut untuk menikah dengan 

orang Jawa. ini terlihat pada kutipan berikut. 

Kalau ingat hal itu, tak sebersit pun ia berani membayangkan, bahwa ia 
akan kawin dengan orang Jawa, apalagi dengan seorang punggawa. Di 
negeri ini jarang ada punggawa negeri kawin dengan orang Cina. Dan 
katanya, mereka yang beristrikan orang Cina, sering mendapat kesulitan 
dalam tugasnya. Persoalan ini dulu hanya pernah dibayangkan. Sekarang 
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berhadapan dengan keberanian Setyoko, persoalan itu justru menjadi 
nyata (PC:195). 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Giok Tien merasa takut untuk 

menikah dengan orang pribumi. Terlebih lagi seorang punggawa kerajaan. Karena 

Giok Tien terlalu yakin dan percaya dengan petuah-petuah orang tua yang 

mengatakan bahwa ia akan mengalami kesulitan jika menikah dengan orang 

pribumi. 

Keraguan Giok Tien juga digambarkan melalui teknik dramatik seperti 

berikut. 

“Aku tak mau mengaitkan perkaraku dengan pembebasanmu, kang mas 
Setyoko. Aku tak tahu, apakah aku bisa membela dirimu, Karena aku 
sendiri ragu, apakah kau sungguh bersih  dari segala kekacauan yang telah 
memakan banyak korban ini.” (PC: 264). 
 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Giok Tien ragu terhadap suaminya, 

Setyoko. Sebagai punggawa kerajaan, Setyoko juga ikut bertanggung jawab 

terhadap masalah yang menimpa kerajaan pada waktu itu. 

Selain sifatnya yang selalu ragu, Giok Tien juga seorang wanita Cina yang 

selalu gelisah. 

Toh segala bantahan tidak dapat menentramkannya. Kebahagiaan buah 
buah Shianto dan keindahan puspitadiraja itu tiba-tiba terasa demikian 
jauh. Ia merasa, yang ada di genggamannya sekarang adalah sebuah gelas 
yang mudah pecah, dan gelas itu bahkan sudah pecah berantakan karena 
jatuh dari tangannya (PC, 175).  
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Kutipan tersebut menggambarkan bahwa Giok Tien gelisah dengan 

pecahnya gelas yang ada di tangannya. Ia merasa bahwa pecahnya gelas itu 

sebagai pertanda  bahwa ia akan mengalami sebuah malapetaka. 

Berdasarkan psikisnya, Giok Tien juga seorang wanita Cina yang selalu 

dirundung kesedihan. 

Kata-kata terakhir ibunya ini membuat Giok Tien terkejut dan takut. 
Selama ini, banyak orang, termasuk Korsinah, melihat dalam dirinya 
tersembunyi kesedihan seorang Putri Cina. Giok Tien tak pernah mau 
memedulikan semuanya itu. Tapi kata-kata ibunya kali ini seakan 
memaksa dia untuk berani menerima, bahwa ia adalah Putri Cina, yang 
menyembunyikan kesedihannya. Giok Tien tiba-tiba merasa, nasib sebagai 
Putri Cina itu sungguh nyata, dan mati-matian mencekamnya. Ia takut, 
maka dipeluknya ibunya erat-erat (PC:219). 
 

Dalam kutipan tersebut, Giok Tien merasa bahwa di dalam dirinya terselip 

kesedihan seorang Putri Cina. Giok Tien merasa bahwa nasib yang menimpa Putri 

Cina akan menimpanya juga. Giok Tien sangat takut, apalagi ketika Korsinah, 

temannya juga melihat bahwa kesedihan itu ada di wajah Giok Tien. Tapi, Giok 

Tien juga bisa menerima kenyataan bahwa ia adalah keturunan Cina. 

“Maafkanlah aku, bila selama hidup, aku tak bisa membalas kasih 
sayangmu. Eluslah aku lagi, Ma, seperti dulu ketika Mama mengelus-elus 
aku, mengiringi tidurku,” kata Giok Tien terbata-bata dalam isak 
tangisnya. Ia hendak merasakan elusan tangan ibunya. Tapi tangan itu 
sudah tiada. Ia dicekam kesedihan dan kesepian yang luar biasa. (PC,220). 
 

Kesedihan Giok Tien bertambah ketika ibunya meninggal dunia. Giok 

Tien merasa belum bisa membalas semua kasih sayang ibunya. Semenjak ibunya 

meninggal, Giok Tien merasakan kesedihan dan kesepian, karena tiada lagi yang 

menasihatinya dan menemaninya pada saat sedih. 
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Secara psikis, Giok Tien juga sempat mengalami depresi atau goncangan 

batin. Ini dimulai ketika terjadi huru-hara di kerajaan Medang Kamulan, yang 

pada waktu itu sang penguasa ingin menyingkirkan etnis Cina dari tanah air. 

Rumah-rumah warga Cina dibakar. Mereka dijarah, dianiaya, dan diperkosa 

secara masal. Giok Tien melihat sendiri kejadian itu menimpa kedua kakaknya. 

Giok Tien melihat sendiri bagaimana kedua kakaknya, yakni Giok Hong dan Giok 

Hwa disiksa, diperkosa, kemudian dibunuh. 

Giok Tien melihat, orang-orang bertopeng itu menelanjangi kedua 
kakaknya, mempermalukan, dan akhirnya memerkosa mereka. Dan 
lebih ngeri lagi, ia melihat, akhirnya, orang-orang bertopeng itu 
menusuk kedua kakaknya. Darah mereka berceceran. Giok Tien 
hamper pingsan, ketika melihat bagaimana dalam kengerian itu Giok 
Hong menghembuskan naps terakhirnya. Dan ia hamper jatuh, 
ketika melihat seorang dari mereka menusuk-nusukkan keris ke 
tubuh Giok Hwa, lalu meninggalkan keris itu tertancap di dadanya. 
Semuanya itu berlangsung dengan demikian cepat, kejam, dan 
ganas. (PC: 224). 
 

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa Giok Tien sangat terpukul 

melihat nasib tragis yang menimpa kedua kakaknya, Giok Hong dan Giok Hwa. 

Giok Tien sangat tidak mengira jika kedua kakaknya mati secara mengerikan. 

Melihat hal itu, Giok Tien hanya bisa menangis pilu dan pasrah menerima 

kenyataan. Hanya kesedihan yang Giok Tien rasakan mengingat kematian 

kakaknya yang sangat tragis. 

Giok Tien tetap diam dan tertunduk. Wajahnya kelihatan sedih. Ia 
teringat, sebelum peristiwa bengis menimpa kakaknya, ia sendiri 
sebenarnya ragu, jangan-jangan suaminya, Gurdo Paksi, memang 
akan lebih membela kepentingan kaumnya, bahkan kepentingannya 
dan kedua kakaknya. (PC, 230). 
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 Kutipan di atas menggambarkan keraguan Giok Tien terhadap Gurdo 

Paksi, suaminya. Dalam pikirannya terselip keraguan bahwa Gurdo Paksi lah 

dalang dari semua ini. Sebagai punggawa kerajaan, bukan tidak mungkin jika 

Gurdo Paksi lebih membela kepentingan Negara dan kaumnya daripada membela 

kepentingan Giok Tien dan keluarganya. 

Kondisi psikis yang lain ialah pada saat Giok Tien mendapatkan cobaan 

hidup yang amat menyedihkan. Giok Tien diperkosa oleh dua orang laki-laki yang 

tidak bertanggung jawab. Pemerkosaan ini terjadi karena kedua laki-laki itu sangat 

tertarik pada kecantikan dan keindahan tubuh Giok Tien. Dalam hal ini, dapat 

dilihat keterkaitan antara citra fisik dan citra psikis yang begitu erat dan saling 

memengaruhi.  

 “Radi Prawiro, jangan!” tolak Giok Tien. Joyo Sumenggah tak 
peduli lagi akan teriakan tu.  Malah, ia jadi makin bernafsu. 
Didekapnya Giok Tien erat-erat. Betapa badan Giok Tien terasa 
hangat. Joyo Sumenggah tak mau melepaskannya lagi. Ia 
menciumi Giok Tien. Giok Tien menolak, tapi dalam dekapan 
laki-laki yang demikian kuat, ia tak berdaya untuk memberontak. 
Joyo Sumenggah merebahkannya dan menindihnya. Ia pun segera 
berusaha melepas busana wanita yang sudah diidam-idamkannya 
demikian lama. (PC:  232). 
 

Radi Prawiro memang sudah lama mencintai Giok Tien, tapi Giok Tien 

menolak cinta Radi Prawiro dan lebih memilih menikah dengan Gurdo Paksi. 

Hasrat Radi Prawiro yang tak tersampaikan itu membuatnya dendam kepada Giok 

Tien dan Gurdo Paksi. Radi Prawiro telah memfitnah Gurdo Paksi sebagai dalang 

dari semua pertikaian yang terjadi. Setelah itu, Radi Prawiro mencoba untuk 

memperkosa Giok Tien. Giok Tien hanya wanita yang lemah. Ia berusaha bangkit 
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dari tindihan Radi Prawiro, tapi kuatnya tubuh Radi Prawiro membuat Giok Tien 

pasrah terhadap keadaan yang menimpanya. 

Sebelum Radi Prawiro memuaskan nafsunya, tiba-tiba Prabu Amurco 

Sabdo datang dan pura-pura menyelamatkan Giok Tien. Diajaknya Giok Tien ke 

istana dan ternyata Sang Prabu juga ingin menikmati tubuhnya yang indah itu. 

“Putri Cina, aku adalah raja. Aku berkuasa di atas siapa pun. Akan 
kubuktikan, aku lebih berkuasa daripada Senapati, suamimu, atau Joyo 
Sumenggah yang menginginimu. Aku hendak membuktikan kekuasaanku 
itu di hadapanmu, sekarang ini juga. Aku juga berkuasa atas rakyatku. Aku 
tak peduli, apa yang mereka harapkan. Dengan menggagahimu, kau bisa 
membuktikan pada mereka, bahwa aku bisa menjalankan kemauanku, 
semauku.” (PC: 247). 
 
“Putri Cina, bukan hanya mereka berdua, aku pun ingin merasakan 
kehangatan dirimu. Menyerahlah padaku, wong ayu. Enaklah hidupmu, 
jika kau mau menuruti kemauanku,” kata Prabu Amurco Sabdo. Dan ia 
pun mulai merayu Giok Tien tanpa malu-malu lagi. (PC: 248). 
 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Giok Tien diperebutkan oleh Prabu 

Amurco Sabdo dan Radi Prawiro. Keindahan tubuh Giok Tien yang molek dan 

mulus membuat nafsu penguasa dan abdinya memuncak.  

“Giok Tien, hari ini akhirnya aku boleh menikmati tubuhmu. Kau tak 
mungkin lagi menghindar dariku. Di luar orang-orang memerkosa 
kaummu beramai-ramai. Apa salahnya, jika di sini aku menikmati 
tubuhmu dengan disaksikan Sang Prabu, yang telah juga melumat 
tubuhmu. Giok Tien, sekarang adalah bagian dan giliranku. Telah lama 
aku menahan keinginanku, sekaranglah saatnya kau harus memuaskan 
diriku,” kata Joyo Sumenggah. (PC: 256). 
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4.3.2.4 Citra Sosial  

 Di lingkungan sosialnya, Giok Tien bekerja sebagai pemain ketoprak. Ia 

memilih bekerja seperti itu karena Giok Tien sangat mencintai kesenian. Dia ingin 

menjadi pemain ketoprak yang sangat handal. 

“Begitulah, akhirnya Giok Tien pun menjadi pemain ketoprak. 
Pertama-tama, ia ikut dalam rombongan ketoprak di kotanya. Di 
sana ia tampak sebagai pemain putri yang amat berbakat. 
Kemudian sebuah rombongan ketoprak terkenal, namanya Sekar 
Kastubo, tertarik pada bakat seni anak Cina ini. Maka Giok Tien 
pun di ajak bergabung dalam rombongan mereka (PC, 158). 
 

Sekar Kastubo adalah nama anggota ketoprak yang digeluti oleh Giok 

Tien. Keikutsertaan Giok Tien dalam rombongan Sekar Kastubo di awali oleh 

ketertarikan Giok Tien terhadap kesenian ketoprak. karena sering nonton, 

akhirnya Giok Tien tertarik untuk ikut dan memainkan peran dengan baik. 

4.4 Peran wanita Cina dalam proses pembauran 

 Pada dasarnya, etnis Cina dan etnis pribumi memang sejak lama sudah 

hidup berdampingan. Mereka hidup rukun, damai, dan bersahaja. Orang-orang 

Cina membaur dengan orang pribumi tanpa mengenal perbedaan. Namun, 

keadaan damai dan rukun itu mulai menghilang ketika kompeni menjunjung dan 

mengistimewakan orang-orang Cina. Kompeni menghasut orang Cina supaya 

tidak membaur lagi dengan kaum pribumi. Hingga akhirnya, orang pribumi 

mudah curiga terhadap orang Cina dan iri melihat orang Cina makin hari makin 

kaya. 

Perhatikan kutipan berikut! 
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 Sebelum kompeni datang, sudah berabad-abad lamanya orang Cina 
menetap di Jawa. Di sini mereka hidup berdampingan, rukun dan damai 
dengan penduduk pribumi. Mereka membaur dalam kebudayaan pribumi, 
dan memperkaya kebudayaan pribumi. Mereka juga ikut memakmurkan 
hidup kaum pribumi. Kepada kaum pribumi, mereka memberikan ilmu 
yang mereka bawa dari Cina. (PC: 195).  
 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa semua pertikaian yang terjadi antara 

Cina dan Jawa bermula dari bujukan kompeni. Kompeni terus memanas-manasi 

orang pribumi dengan cara mengunggulkan orang Cina. 

4.4.1 Peran Puteri Cina dalam proses pembauran 

 Dalam proses pembauran, Puteri Cina mempunyai peran yang sangat 

penting. Di antaranya, Puteri Cina merupakan sosok yang ikut menyumbangkan 

perubahan di tanah air. Perubahan dari “kemajapahitan” menjadi “kedemakan”, 

perubahan dari agama lama menjadi agama baru, dan ia jugalah yang dianggap 

sebagai sosok yang ikut memperanakkan perubahan yang sekarang terjadi di tanah 

Jawa. Putri Cina adalah ibu perubahan meskipun sosoknya kerap dilupakan. 

Bukan hanya dilupakan, ia dan kaumnya selalu menjadi korban, kambing hitam, 

atau apapun yang bermanfaat bagi perubahan. 

Kutipan yang menggambarkan bahwa Putri Cina ikut menyumbangkan 

perubahan sebagai berikut. 

Putri Cina sungguh bangga. Sebab kendati Ia Cina, ternyata ia telah ikut 
menyumbangkan sesuatu pada perubahan besar-besaran yang terjadi di 
Tanah Jawa ini: beralihnya pusat kekuasaan dari Majapahit ke Demak dan 
bergantinya agama lama menuju agama baru. Tidakkah semua ini karena 
ia telah melahirkan anaknya, yang bernama Raden Patah? (PC:33). 
 
Dengan demikian tak sia-sialah kedatangannya ke Tanah Jawa ini. 
Kalaupun tetap tidak jelas, siapa dia dan dari manakah asal-usulnya, 
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adalah jelas suratan takdir yang digariskan bagi hidupnya: ia harus ikut 
memperanakkan perubahan yang sekarang telah terjadi di Tanah Jawa. 
(PC:33). 
 

Kedua kutipan di atas menggambarkan bahwa Putri Cina merasa bangga 

karena ia telah melahirkan seorang Putra yang membuat perubahan baru di tanah 

Jawa. Bukan hanya perubahan kekuasaan, tapi juga perubahan agama lama 

menjadi agama baru. Itu berarti Putri Cina menyumbangkan sesuatu untuk tanah 

Jawa dan oleh sebab itu ia berhak untuk mendapat pengakuan sebagai masyarakat 

Jawa. 

 

Kita datang ke dunia ini sebagai saudara, tapi mengapa kita mesti diikat 
pada daging dan darah, yang ternyata hanya memisahkan kita. (PC: 10). 
 

Kutipan tersebut menggambarkan bagaimana Putri Cina itu ingin 

mencintai bumi tempat ia berpijak. Tapi ternyata bumi tersebut tidak mau menjadi 

tanah airnya yang aman, damai, dan tenteram. Ia yakin, dengan dilahirkan ke 

dunia, semua manusia adalah saudara. Tapi mengapa manusia-manusia di bumi 

tempat ia berpijak tidak mau menerima dirinya dengan penuh. 

Putri Cina juga wanita Cina yang suka membaur dengan orang-orang di 

sekelilingnya, termasuk para abdi dalem dan warga pribumi. Keramahan Putri 

Cina membuatnya disenangi dan dihormati banyak orang. Perbedaan bahwa dia 

adalah seorang wanita Cina tidak membuatnya kecil hati. 

Citra fisik dan Perilaku yang dimiliki Putri cina inilah yang mendukung 

terjadinnya proses pembauran dalam masyarakat. 
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4.4.2 Peran Giok Tien dalam proses pembauran 

 Pribadi Giok Tien dalam novel Putri Cina merupakan pribadi yang dapat 

mewakili sebagian kodratnya, artinya mempunyai makna yang berkepribadian, 

serta dapat mempertahankan dirinya dalam menghadapi tantangan dan hambatan. 

Giok Tien menggambarkan citra wanita yang baik dalam hidupnya dan dapat 

mencerminkan sebagai wanita yang mempunyai etika dan estetika. 

Giok Tien merupakan wanita Cina yang lahir dan menetap di tanah Jawa. 

Giok Tien mempunyai peran penting dalam proses pembauran etnis. Pembauran 

dilakukan Giok Tien dengan cara bergabung dalam anggota ketoprak Sekar 

Kastubo.  Meskipun ia keturunan Cina, tapi darah Jawa seakan telah mengakar di 

kehidupanya. Giok Tien juga sangat mencintai dan menggeluti kesenian Jawa 

yaitu ketoprak. Kecintaannya terhadap budaya Jawa telah membuat ia lupa bahwa 

ia adalah anak Cina. 

 

Perhatikan kutipan berikut! 

Giok Tien sendiri heran, mengapa ia bertanya demikian. Tidakkah ia 
merasa sudah sedemikian Jawa, sampai ia sendiri ragu, apakah ia masih 
Cina? Ia juga sudah terjun dalam dunia kesenian Jawa sehabis-habisnya. 
Dengan darah dan dagingnya, ia mencintai dunia kesenian itu dan menyatu 
dengannya, sampai ia merasa, tak mungkin lagi dipisahkan darinya. Ia juga 
mempunyai banyak sahabat Jawa, yang demikian dekat dengannya seperti 
saudara. Maka, apa gunanya ia masih mempunyai kekhawatiran, bahwa ia 
adalah anak Cina yang belum tentu diterima oleh orang Jawa, apalagi 
dicintai sebagai kekasihnya? Giok Tien ingin segera menepis pertanyaan 
dan kekhawatirannya itu. (PC, 194). 
 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Giok Tien ingin sekali berbaur 

dengan masyarakat pribumi. Giok Tien merasa telah sepenuhnya mengabdikan 
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dirinya sebagai orang Jawa. Bahkan, Giok Tien sendiri ragu apakah ia masih Cina 

karena selama ini dia hanya senang dengan budaya Jawa. Giok Tien menggeluti 

budaya ketoprak dengan sepenuh hatinya. 

Toh ia tetap ragu. Malahan ia harus mengaku, kendati ia sudah merasa 
sedemikian Jawa dan melakukan segala hal agar ia diterima oleh orang 
Jawa, toh ia sendiri sering ragu, apakah ia akan diterima sepenuhnya oleh 
orang Jawa. kalau ingat hal itu, ia sering sedih. Tidakkah ia sudah merasa 
seemikian Jawa, melebihi orang Jawa sendiri? Atau adakah segala hidup 
seninya itu hanyalah semacam selimut untuk menutupi, bahwa ia adalah 
Cina yang takut ketahuan Cinanya? Tapi masa demikian? Ia toh sungguh 
mencintai seni ketoprak ini, dan memberikan dirinya sepenuh-penuhnya 
bagi seni itu, dan bukan semata-mata menggunakannya, agar ia dapat 
diakui sebagai orang Jawa? (PC, 195). 
 

Giok Tien merasa bahwa dirinya telah berusaha berbaur dengan 

masyarakat pribumi. Namun, kendati demikian, ia tetap merasa ragu dengan status 

Cinanya itu. Walaupun dia telah membaur dengan orang pribumi namun ia tetap 

tidak yakin kalau akan diterima sepenuhnya oleh orang-orang pribumi. Bahkan, 

ketika salah seorang punggawa kerajaan ingin melamarnya, ia tidak sepenuhnya 

yakin kalau akan menerima lamaran itu, walaupun Giok Tien  juga mencintainya. 

Ia mengakui, hatinya tertarik pada Setyoko. Dan kalau ia mau 
mengakuinya, rasanya ia juga akan mencintainya. Tapi justru perasaan 
cinta macam ini malah membangunkan pertanyaan dan kekhawatirannya 
tadi. Ia terkejut, di hadapan cinta, masalah Cina-Jawa malah menjadi 
makin tajam menusuk hatinya. Gejolak hatinya terhadap Setyoko seakan 
menghidupkan bawah sadarnya selama ini terkubur. Ternyata di dalam 
lubuk hatinya yang terdalam tetaplah hidup keyakinan, bahwa sebagai 
anak Cina tak mungkin ia diterima sepenuhnya, juga oleh lelaki yang 
mungkin akan dicintainya. (PC:196). 
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Kutipan di atas menunjukkan bahwa Giok Tien sangat mencintai Setyoko. 

Namun ia tidak yakin kalau Setyoko mau menerimanya dengan sepenuh hati, 

karena bagaimanapun juga ia adalah anak Cina yang berbeda dari orang pribumi. 

Tapi, rasa cinta membuat Giok Tien yakin bahwa dengan cinta perbedaan mereka 

dapat disatukan dan Giok Tien berpikir jika ia menikah dengan punggawa 

kerajaan, ia akan selalu terlindungi dan terbebas dari segala mara bahaya. 

Giok Tien dalam novel Putri Cina digambarkan sebagai seorang wanita 

Cina yang ingin berbaur dengan orang pribumi di sekitarnya dengan menikah 

dengan salah satu punggawa kerajaan, yaitu Setyoko. Meskipun awalnya Giok 

Tien ragu terhadap Setyoko, tapi akhirnya Giok Tien yakin bahwa cinta akan 

mempersatukan mereka. Walaupun secara etnis mereka berbeda, niat Giok Tien 

untuk bisa berbaur dengan orang pribumi menepis anggapan bahwa orang Cina 

yang ada di Jawa terkesan mengeksklusifkan diri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab IV dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut. 

1. Tokoh utama wanita Cina dalam novel Putri Cina karya Sindhunata 

adalah Putri Cina dan Giok Tien. 

2. Citra tokoh wanita Cina dalam novel Putri Cina meliputi citra fisik, citra 

perilaku, citra psikis, dan citra sosial. Citra tokoh Putri Cina secara fisik 

digambarkan sebagai wanita Cina yang cantik jelita. Berdasarkan 

perilakunya, Putri Cina adalah seorang wanita yang baik dan suka bekerja 

keras. Secara psikis, Putri Cina seorang yang memiliki keinginan dan 

harapan untuk bisa berbaur tanpa ada perbedaan, selain itu Putri Cina juga 

seorang wanita Cina yang pasrah dengan apa yang ia alami, dan citra 

sosial Putri Cina adalah seorang ibu yang mendidik dan membesarkan 

anak dan mudah berbaur dengan lingkungan di sekitarnya, sedangkan citra 

tokoh Giok Tien secara fisik digambarkan sebagai wanita Cina yang cantik 

jelita, berdasarkan citra perilakunya, Giok Tien digambarkan sebagai 

wanita Cina yang jujur, baik, dan rendah hati. Secara psikis, Giok Tien 

digambarkan sebagai seorang wanita Cina yang taat beribadah, percaya 

dengan ramalan, dan Giok Tien juga pernah mengalami goncangan batin. 

Citra sosial Giok Tien adalah wanita Cina yang bergabung dalam 

rombongan ketoprak “Sekar Kastubo.” 
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3. Peran Putri Cina dalam proses pembauran adalah sebagai ibu perubahan. 

Perubahan dari kemajapahitan menjadi kedemakan dan perubahan dari 

agama lama menjadi agama baru, sedangkan peran Giok Tien dalam 

proses pembauran adalah bergabung menjadi anggota ketoprak Sekar 

Kastubo yang mayoritas anggotanya adalah orang pribumi. Selain itu, 

Giok Tien membaur dengan menikah dengan orang pribumi sekaligus 

punggawa kerajaan, Setyoko. 

 

5.2 Saran 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan sumbangan 

pemikiran dalam usaha meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang 

citra wanita dalam karya sastra.  

2. Bagi peneliti sastra yang lain, diharapkan dapat melakukan penelitian 

lanjutan, dengan objek dan sumber data lainnya, untuk mengupas lebih 

detail lagi tentang citra wanita dalam novel Indonesia. 
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