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ABSTRAK 

 

Alin, Naufal. 2011. Perempuan dalam Novel Dawet Aju Karya Widi Widajat. 
Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: Dr. Teguh Supriyanto, 
M.Hum., Pembimbing II: Eka Yuli Astuti, S.Pd, M.A. 

Kata kunci: feminisme, novel Dawet Aju, tokoh dan penokohan 

Novel Dawet Aju (DA) karya Widi Widajat diterbitkan oleh Keluarga 
Soebarno pada tahun 1965. Novel karya Widi Widajat ini menceritakan tentang 
tokoh perempuan yang bernama Sriningsih. Sriningsih merupakan perempuan 
yang selalu sabar dan kuat dalam menghadapi masalah yang dialaminya. 
Meskipun perempuan telah mendapatkan hak-hak yang hampir sama dengan laki-
laki, namun persepsi masyarakat terhadap perempuan masih tetap sama yaitu 
sebagai mahkluk yang dibatasi norma dalam dominasi laki-laki. Perempuan masih 
dianggap sebagai manusia yang lemah dibanding laki-laki ditentang oleh tokoh-
tokoh perempuan dalam novel Dawet Aju. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tokoh 
dan penokohan perempuan dalam novel Dawet Aju karya Widi Widajat dan 
bagaimana pandangan feminisme pengarang terhadap tokoh perempuan dalam 
novel Dawet Aju karya Widi Widajat. Sesuai dengan permasalahan tersebut, 
tujuan penelitian ini adalah mengungkap tokoh dan penokohan dalam novel 
Dawet Aju karya Widi Widajat dan mengungkap pandangan feminisme pengarang 
terhadap perempuan dalam novel Dawet Aju karya Widi Widajat. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
feminis. Data dalam penelitian ini adalah bagian-bagian teks yang 
memperlihatkan tokoh dan penokohan serta pandangan feminisme pengarang 
terhadap perempuan. Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa novel yang 
berjudul Dawet Aju karya Widi Widajat. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Teknik yang 
digunakan dalam menganalisis data adalah teknik  analisis struktural kemudian 
dianalisis dengan menggunakan teori feminisme.  

Hasil dari penelitian ini adalah Tokoh Sriningsih dikategorikan sebagai 
tokoh utama, tokoh protagonis, tokoh bulat, tokoh berkembang, dan tokoh netral. 
Ia merupakan perempuan yang pintar, patuh pada orang tua, mandiri, tegas, 
berpendirian teguh, sabar, dan pantang menyerah. Tokoh Suwarni dikategorikan 
sebagai tokoh perempuan tambahan. Ia merupakan perempuan yang serakah 
terhadap harta, pemalas dan licik. Tokoh Wirani dikategorikan sebagai tokoh 
perempuan tambahan. Ia merupakan perempuan yang mandiri, pekerja keras, 
peduli terhadap orang lain, suka menolong dan pembohong. Bu Sutomo 
dikategorikan sebagai tokoh perempuan tambahan. Ia merupakan sosok 
perempuan yang bijaksana. Pengarang dalam membangun cerita dan menuangkan 
pandanganya tentang feminisme dihadirkan melalui tokoh Sriningsih, Suwarni, 
Wirani, dan Bu Sutomo. Melalui tokoh Sriningsih, pengarang menyisipkan paham 
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feminis liberal. Melalui tokoh Suwarni, Wirani, dan Bu Sutomo, pengarang 
menyisipkan feminis liberal. 

Saran yang dapat diajukan adalah feminisme dalam novel Dawet Aju 
hendaknya dijadikan sebagai acuan sikap masyarakat terutama kaum perempuan 
dan novel Dawet Aju juga sebaiknya dikaji melalui ilmu-ilmu sastra yang lain 
untuk mendapatkan penelitian yang baru didunia sastra. 
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SARI 

Alin, Naufal. 2011. Perempuan dalam Novel Dawet Aju Karya Widi Widajat. 
Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: Dr. Teguh Supriyanto, 
M.Hum., Pembimbing II: Eka Yuli Astuti, S.Pd, M.A. 

Tembung wigati: feminisme, novel Dawet Aju, tokoh lan penokohan 

Novel Dawet Aju (DA) anggitane Widi Widajat diterbitkake dening 
Keluarga Soebarno ing taun 1965. Novel anggitan Widi Widajat iki nyeritakake 
tokoh wanita kang asesilih Sriningsih. Sriningsih iku wanita kang tansah sabar 
lan kuat ngadepi prekara ing sajeroning uripe. Dene wanita wis oleh hak kang 
meh padha karo priya, nanging persepsi masyarakat marang wanita isih padha 
yaiku minangka makhluk kang dibatesi norma ing dominasi priya. Wanita isih 
dianggep minangka wong kang ringkih tinimbang kaum priya ditentang dening 
tokoh-tokoh wanita ing novel Dawet Aju. 

Underaning prekara kang dirembug ing panaliten iki yaiku kepriye tokoh 
lan penokohan wanita ing novel Dawet Aju anggitane Widi Widayat lan kepriye 
pamanggih feminisme dening panganggit marang tokoh wanita ing novel Dawet 
Aju anggitane Widi Widajat. Magepokan karo prekara mau, ancasing panaliten 
iki yaiku mratelakake tokoh lan penokohan saha mratelakae pandangan 
feminisme panganggit marang wanita ing novel Dawet Aju anggitane Widi 
Widajat.  

Panaliten iki migunakake pendekatan feminis. Data ing panaliten iki yaiku 
pratelan-pratelan teks kang ngatonake tokoh lan penokohan saha pandngan 
feminisme pengarang marang wanita. Sumber data ing panaliten iki arupa novel 
yaiku Dawet Aju anggitane Widi Widajat. Teknik pengumpulan data migunakake 
teknik simak lan catat. Tenik nganalisis data migunakake teknik analisis 
struktural banjur dianalisis nganggo teori feminisme. 

Asil panaliten iki yaiku tokoh Sriningsih kalebu tokoh utama, tokoh 
protagonis, tokoh bulat, tokoh berkembang, lan tokoh netral. Dheweke kuwi 
wanita kang pinter, nurut marang wong tuwa, madiri, teges, kuat wibawane, 
sabar, lan ora gampang nggresula. Tokoh Suwarni kalebu tokoh wanita 
tambahan. Dheweke kuwi wanita kang srakah marang bandha, kesed, lan uling. 
Tokoh Wirani kalebu tokoh wanita tambahan. Dheweke kuwi wong wadon kang 
mandiri, sregep mergawe, peduli marang liyan, seneng tetulung, lan ngapusinan. 
Bu Sutomo kalebu tokoh wanita tambahan. Deweke nduweni sipat wicaksana. 
Panganggit olehe mbangun crita lan njlentrehake panemune ngenani teori 
feminisme sarana tokoh Sriningsih, Suwarni, Wirani, lan Bu Sutomo. Sarana 
tokoh Sriningsih, panganggit nyisipake paham feminis liberal. Lewat tokoh 
Suwarni, Wirani, lan Bu Sutomo, panganggit nyisipake feminis liberal. 

Pamrayoga saka panaliten iki yaiku muga-muga bisa ndadekake acuan 
prilaku ing masayrakat kususe kanggo wong wadon. Novel iki uga bisa dibabar 
kanthi ilmu sastra liyane kanggo panaliten anyar ing donyaning kasusastran 
Jawa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Novel Dawet Aju (DA) karya Widi Widajat diterbitkan oleh Keluarga 

Soebarno pada tahun 1965. Novel ini berbahasa Jawa yang masih menggunakan 

ejaan lama. Novel karya Widi Widajat ini mempunyai banyak sisi yang menarik, 

antara lain tokoh utama yang selalu sabar dan kuat dalam menghadapi masalah 

yang dialaminya. Selain itu tokoh utama mempunyai keinginan besar untuk 

bertahan hidup dengan usahanya sendiri tanpa harus menjual harga dirinya. Novel 

DA menyuguhkan cerita tentang percintaan antar tokoh yang diselingi konflik 

sosial dalam sebuah keluarga. 

Pengarang dalam mengisahkan para tokohnya penuh dengan konflik dalam 

menghadapi masalah hidup dan kehidupannya. Tokoh dan penokohan merupakan 

unsur intrinsik yang penting dalam sebuah novel. Tokoh dan penokohan adalah 

siapa yang melakukan sesuatu atau siapa yang diceritakan dalam suatu novel 

beserta segala perwatakan dan tingkah lakunya. Tokoh perempuan merupakan 

salah satu tokoh yang banyak digunakan dalam pembuatan sebuah novel. 

Permasalahan penokohan perempuan membawa perkembangan bagi dunia sastra. 

Perempuan mempunyai banyak hal yang menarik untuk dikaji baik dari segi 

biologis, sosial, budaya, dan sebagainya. Perempuan hadir berdampingan dengan 

laki-laki dengan berbagai permasalahannya. Keterlibatan antara laki-laki dan 

perempuan dalam berbagai segi kehidupan memunculkan adanya pemposisian 

yang dikonstruksikan melalui adat dan kebiasaan. Dimana kaum perempuan 



2 

 

 

sering kali ditindas dan diperlakukan tidak adil oleh kaum laki-laki. Kaum laki-

laki sering menganggap sebelah mata  dan meremehkan kaum perempuan. Hal ini 

pula yang menjadi tema dalam novel yang berjudul  DA karya Widi Widajat yang 

diterbitkan oleh penerbit Keluarga Soebarno tahun 1965. 

Pemilihan novel DA sebagai bahan penelitian berdasarkan beberapa 

pertimbangan. Pertama, penelitian ini perlu untuk membuka wawasan bahwa 

perempuan mampu memperjuangkan apa yang menjadi keinginannya tanpa harus 

takut menghadapi berbagai permasalahan. Kedua, novel ini mempersoalkan 

perempuan. Perempuan dalam karya sastra sering kali digambarkan sebagai 

mahluk yang lemah dan tak berperan dalam mengambil keputusan, seperti 

kedudukannya dalam masyarakat patriakial. Melalui novel ini, penulis ingin 

membuktikan bahwa perempuanpun mampu mengambil keputusan, berani, tegas 

serta mandiri. Ketiga, pembelajaran bahasa Jawa di sekolah kurang memanfaatkan 

teks-teks sastra sebagai sumber pembelajaran. Teks novel DA ini dapat dijadikan 

alternatif sumber pembelajaran. 

Perempuan memang telah mendapatkan hak-hak yang hampir sama 

dengan laki-laki, namun persepsi masyarakat terhadap perempuan masih tetap 

sama yaitu sebagai mahkluk yang dibatasi norma dalam dominasi laki-laki. 

Melalui novel DA Perempuan harus dapat menyatakan kalau dapat berdiri sendiri 

tanpa bantuan laki-laki. Gambaran perempuan dalam novel DA tercermin melalui 

tokoh utama wanitanya yang bernama Sriningsih. Sriningsih merupakan 

gambaran pribadi seorang wanita dalam menghadapi, menyikapi, dan 

menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan yang dihadapi. Banyaknya 
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permasalahan yang dihadapi perempuan memunculkan gerakan yang bertujuan 

memperjuangkan hak perempuan agar sejajar dengan laki-laki. Adanya 

kesejajaran tersebut maka perempuan tidak akan lagi dipandang lemah oleh laki-

laki.  

Pengarang mempunyai banyak kemungkinan untuk menyuarakan 

pandangannya terhadap suatu peristiwa maupun hal tertentu dalam sebuah 

karyanya. Hal ini menunjukkan bahwa hak dari pengarang untuk menyuarakan 

pandangannya terhadap suatu peristiwa maupun hal tertentu yang pernah dialami 

pengarang ataupun imjinasi dari pengarang. Tokoh perempuan dalam novel DA, 

difungsikan pengarang untuk menyampaikan pandangannya mengenai berbagai 

ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Dimana seorang 

perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Seorang perempuan 

yang dianggap remeh oleh laki-laki dan dihilangkan hak-haknya. 

Pandangan ini secara langsung telah berdampak dalam kehidupan sosial 

budaya dan peranan serta status perempuan didalamnya. Tradisi pemahaman 

semacam ini telah mengendap di dalam alam bawah sadar masyarakat, sehingga 

menjadi salah satu faktor langgengnya budaya patriarki. Mosse (2002:65) 

mengartikan patriarki sebagai konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas 

semua peran penting dalam masyarakat-dalam pemerintahan, militer, pendidikan, 

industri, bisnis, perawatan, kesehatan, iklan, agama dan bahwa pada dasarnya 

perempuan tercabut dari akses terhadap kekuasaan itu. Pengendapan pemahaman 

ini juga menimbulkan kecenderungan perempuan menganggap dirinya tidak 

sederajat dengan laki-laki. 
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Ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat yang membedakan peran 

perempuan dan laki-laki melalui konstruk sosial budaya kemudian memunculkan 

gerakan feminis, yaitu suatu gerakan yang memperjuangkan kesetaraan antara 

laki-laki dan perempuan serta mencari penyebab ketidaksetaraan tersebut. 

Perempuan, melalui feminisme telah membongkar hubungan yang kompleks 

dalam masyarakat seperti persoalan rasis, kelas dan gender yang telah dilahirkan 

oleh teori tradisional tentang sifat-sifat perempuan. 

Secara biologis wanita dan pria memang tidak sama, akan tetapi sebagai 

makhluk jasmani dan rohani yang dilengkapi dengan akal budi dan kehendak 

merdeka, kedua macam insan itu mempunyai persamaan yang hakiki. Keduanya 

adalah pribadi yang mempunyai hak sama untuk berkembang. Laki-laki dan 

perempuan adalah mahluk yang sama dihadapan Tuhan. Oleh karena itu keduanya 

memiliki nilai kemanusiaan yang layak untuk dihargai dan dihormati. 

Banyaknya permasalahan yang dihadapi perempuan memunculkan 

gerakan yang bertujuan memperjuangkan hak perempuan agar sejajar dengan laki-

laki. Kesejajaran tersebut menjadikan perempuan tidak akan lagi dipandang lemah 

oleh laki-laki. Feminisme ini berhubungan dengan konsep sastra secara feminis, 

yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisis kepada wanita (Sugihastuti, 

2000:37). Selama ini dianggap dengan sendirinya bahwa yang mewakili pembaca 

dan penciptaan dalam sastra barat adalah laki-laki, kritik sastra feminis 

menunjukkan bahwa pembaca wanita membaca persepsi dan harapan ke dalam 

pengalaman sastranya. Arti kritik sastra feminis secara sederhana adalah sebuah 

kritik sastra yang memandang sastra dengan kesadaran khusus akan adanya jenis 
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kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra dan kehidupan manusia 

(Showalter dalam Sugihastuti. 2002: 141). 

Widi Widajat menggunakan pandangan idealisnya untuk mendeskripsikan 

perempuan. Dia beranggapan seorang perempuan harus bisa menghadapi berbagai 

masalah sosial. Selain itu seorang perempuan harus bisa mengambil sikap tegas 

atas hidupnya. Tokoh perempuan yang ditampilkan dalam novel DA seolah 

menjadi contoh atas beberapa masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan 

perempuan sekarang ini. 

Sikap tegas kaum wanita terlihat dalam tokoh Sriningsih yang merupakan 

tokoh utama dalam novel ini. Pengarang mempunyai wawasan yang luas 

mengenai kemandirian wanita dalam novel ini. Kemandirian yang dimaksud 

dalam cerita ini bukan feminisme yang terjadi di Negara-negara manca, tapi 

kemandirian yang masih dalam etika masyarakat Jawa. Sriningsih yang mampu 

mandiri dalam menjalani hidupnya, dia bekerja keras untuk dapat bertahan hidup 

setelah pergi dari rumah karena kecewa dengan suaminya yang menuduhnya 

selingkuh. Dia mencari pekerjaan yang halal dalam mempertahankan hidupnya. 

Sriningsih juga menjaga harga dirinya sebagai seorang perempuan.  

Pernyataan-pernyataan mengenai lemahnya seorang perempuan disangkal 

dalam novel DA. Melalui novel ini perempuan diajak untuk memperjuangkan apa 

yang menjadi kehendak hatinya. Tokoh perempuan dalam novel ini hanya sebuah 

sarana untuk menyuarakan pandangan idealis pengarang mengenai perempuan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang 

diangkat adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana tokoh dan penokohan perempuan dalam novel Dawet Aju 

karya Widi Widajat? 

2. Bagaimana pandangan feminisme pengarang terhadap tokoh perempuan 

dalam novel Dawet Aju karya Widi Widajat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengungkap tokoh dan penokohan perempuan dalam novel Dawet Aju 

karya Widi Widajat. 

2. Mengungkap pandangan feminisme pengarang terhadap perempuan dalam 

novel Dawet Aju karya Widi Widajat. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang 

jelas mengenai perempuan sebagai pandangan feminis. Kejelasan gambaran sikap 

ini dapat menjadi sebuah cermin bagi masyarakat tentang perempuan dan 

menjadikan pandangan pengarang sebagai satu sikap yang perlu dipertimbangkan. 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah dapat menambah wawasan 

tentang feminisme dan menjadi salah satu bahan acuan dalam penelitian karya 

sastra yang mengambil feminisme sebagai permasalahan dalam penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Novel sebagai karya sastra pada umumnya sudah banyak dijadikan sebagai 

bahan penelitian. Namun tidak banyak novel Jawa terbitan lama seperti terbitan 

tahun 60-an yang digunakan sebagai obyek penelitian. Banyak peneliti yang 

menggunakan obyek novel-novel Jawa terbitan baru. Seperti dalam penelitian ini, 

tidak ada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau kajian 

pustaka. Penelitian dengan obyek novel DA mungkin sudah pernah dilakukan, 

namun peneliti belum bisa menemukannya. Novel DA adalah novel Jawa terbitan 

tahun 1965 yang baru akan dikaji dalam penelitian ini. 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

feminisme, tokoh dan penokohan, dan teknik pelukisan tokoh. 

2.2.1 Feminisme 

Feminisme dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti gerakan 

wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan kaum 

pria (KBBI 2005:315). Istilah feminisme bersumber dari bahasa latin, yaitu kata 

femina atau sama dengan kata woman yang berarti memiliki sifat-sifat wanita. 

Feminisme dipergunakan untuk menunjuk suatu teori persamaan kelamin (sexual 

equality) antara laki-laki dan perempuan serta untuk menunjuk pergerakan bagi 
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hak-hak perempuan. Istilah ini digunakan sebagai pengganti dari womanism yang 

lahir tahun 1980-an. Istilah feminisme pertama kali dipegunakan pada tahun 1985 

dan sejak itu makin luas penggunaannya (Baroroh 2002:183). Teori feminis 

adalah teori yang secara khusus menyediakan konsep yang berkaitan dengan 

analisis kaum perempuan. Feminisme merupakan aliran, mazhab sekaligus 

gerakan kaum perempuan yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan kesamaan 

hak serta kewajiban antara kaum adam dan kaum hawa. Gerakan ini mirip 

emansipasi bedanya terletak pada skala tuntutannya. Feminisme bertujuan 

menyetarakan, menyejajarkan, dan ‘mempersaingkan’ kaum laki-laki dan kaum 

wanita dalam segala aspek kehidupan. Kaum wanita berhak berbuat apapun 

sebagaimana kaum laki-laki yang punya kebebasan mutlak menentukan jalan 

hidupnya. Inti dari tujuan feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat 

perempuan agar sama atau sejajar dengan laki-laki. Perjuangan serta usaha 

feminisme untuk mencapai tujuan ini mencakup berbagai cara. Salah satunya 

adalah memperoleh hak dan peluang yang sama dengan yang dimiliki laki-laki 

(Djajanegara 2000:4). Emansipasi menurut kesamaan hak dan derajat antara laki-

laki dan perempuan.  

Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa 

kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk 

mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Secara ideal masih terdapat 

anggapan bahwa peran utama wanita adalah di sektor rumah tangga dan tugas-

tugas domestik. Aktivitas perempuan dalam sektor lain, seperti sektor produksi 

dianggap sebagai tugas sekunder. “Kewanitaan” atau “feminitas” perempuan 
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ditentukan oleh peran mereka di sektor-sektor domestik (Abdullah 2003:91). 

Meskipun terjadi perbedaan antarfeminis mengenai apa, mengapa dan bagaimana 

penindasan dan eksploitasi itu terjadi, namun mereka sepaham bahwa hakikat 

perjuangan feminis adalah demi kesamaan, martabat dan kebebasan mengontrol 

raga dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah (Fakih 2008:99). 

2.2.2 Aliran-aliran Feminisme 

Tong (2006) dalam bukunya yang berjudul Feminist Thougt secara 

lengkap membahas aliran utama dalam feminisme, yaitu feminisme liberal, 

feminism radikal, feminisme marxis dan sosialis, feminisme psikoanalisis dan 

gender, feminisme eksistensialis, feminisme posmomodern, feminisme 

multikultural dan global serta ekofeminisme. 

1. Feminisme Liberal 

Aliran ini muncul sebagai kritik terhadap teori kritik liberal. Sebuah politik 

yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan, dan nilai moral 

serta kebebasan individu. Perbedaan biologis kaum wanita dan pria dianggap 

sebagai sebab terjadinya perilaku subordinatif. Masyarakat beranggapan bahwa 

perempuan memiliki fisik yang lemah dan kemampuan yang kurang dibandingkan 

dengan kaum pria. Oleh karena itu, kaum perempuan dianggap tidak mampu 

menjalankan peranannya di lingkungan publik. 

Anggapan yang berkembang di masyarakat mengenai perbedaan secara 

biologis ditentang oleh aliran ini. Menurut mereka, manusia, perempuan, atau 

laki-laki, diciptakan sama, mempunyai hak yang sama, dan harus pula mempunyai 

kesempatan yang sama untuk menunjukkan diri. Untuk itu, agar perempuan dapat 
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berkembang seperti laki-laki, perempuan harus berpendidikan sama dengan laki-

laki. Pendapat yang serupa dari Mill dan Taylor (dalam Tong 2006:23) yang 

menyatakan jika masyarakat ingin mencapai kesetaraan seksual, atau keadilan 

gender, maka masyarakat harus memberikan perempuan hak politik kesempatan, 

serta pendidikan yang sama yang dikmati oleh laki-laki. 

Feminisme liberal mendasarkan pemikirannya tentang konsep liberal 

tentang hakekat rasionalitas manusia yang membedakannya dari binatang. 

Rasionalitas ini dipahami sebagai kemampuan membuat keputusan secara mandiri 

dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. 

Laki-laki dan perempuan dianggap mempunyai kesempatan dan hak yang 

sama (Tong 2006:17). Adapun jika ada sebuah realita kaum perempuan 

terbelakang atau tertinggal adalah karena kesalahan mereka sendiri. Pandangan ini 

melahirkan sebuah usulan untuk menyiapkan kaum perempuan agar dapat 

bersaing dalam dunia yang penuh dengan kebebasan. 

2. Feminisme Radikal 

Feminisme radikal muncul sebagai reaksi atas kultur sexisme atau 

diskriminasi sosial berdasarkan jenis kelamin di barat pada tahun 60-an khususnya 

dalam melawan kekerasan seksual dan pornografi. Brownmiller (dalam Ariyanti 

2007:27) menyatakan bahwa para penganut feminis radikal tidak melihat adanya 

perbedaan antara tujuan personal dan politik, unsur seksual atau biologis. 

Sehingga dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum 

perempuan oleh laki-laki, mereka menganggapnya dari jenis kelamin laki-laki itu 
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sendiri beserta ideologi patriarkinya. Feminis radikal mengklaim sistem patriarkal 

ditandai oleh kuasa, dominasi, hirarki, dan kompetisi (Tong 2006:3). 

Masalah yang diperhatikan kaum feminisme radikal adalah reproduktif dan 

seksualitas kaum perempuan. Tong (2006:189) menyatakan bahwa kaum feminis 

radikal mengklaim harus dibebaskan bukan saja dari beban reproduksi alamiah 

dan motherhood biologis, melainkan juga dari pembatasan apa saja yang disebut 

sebagai standar ganda seksual, yang menginginkan laki-laki bukan perempuan, 

untuk bereksperimen secara seksual. 

Pemikiran feminisme radikal beragam. Terdapat dua aliran radikal yang 

sama-sama menyoroti masalah seksual dan reproduksi, yaitu feminisme radikal-

libetarian dan feminisme radikal-kultural. Menyoroti masalah seksual dan 

perempuan berhak untuk mengeksplorasi sisi maskulin dan feminisnya secara 

penuh. Perempuan juga berhak untuk memanfaatkan teknologi untuk memilih 

cara bereproduksi, seperti menghentikan kehamilan jika tidak didinginkan serta 

memanfaatkan rahim orang lain melalui teknologi yang telah modern. Sedangkan 

feminis radikal-kultural menyatakan bahwa permasalahannya adalah bukanlah 

feminitas dan esensinya itu sendiri, melainkan penilaian yang rendah yang 

diberikan pada kaum feminim, misalnya kelembutan, kesederhanaan dan lain-lain 

serta penilaian tinggi terhadap kualitas maskulin, seperti ketegasan, keagresifan 

dan lain-lain. Mereka juga berpandangan menjadi ibu secara biologis merupakan 

kekuatan paripurna dari seorang perempuan (Tong 2006:4-5). 
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3. Feminisme Marxis dan Sosialis 

Feminisme marxis dan sosialis mengklaim, bahwa tidak mungkin bagi 

setiap orang, terutama perempuan untuk menghadapi kebebasan sejati dalam 

masyarakat terutama yang hidup dalam kelas-kelas sosial. Bagi mereka, 

penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan 

dengan kaum pria. Oleh karena itu, kaum perempuan dianggap tidak mampu 

menjalankan peranannya di lingkungan publik. 

Kaum feminis marxis menganggap penindasan perempuan merupakan 

kelanjutan dari sistem eksploitatif yang bersifat struktural. Oleh karena itu, 

mereka tidak menganggap patriarki ataupun kaum laki-laki sebagai permasalahan. 

Mereka menganggap sistem kapitalisme sesungguhnya merupakan penyebab 

permasalahannya. Laki-laki yang bekerja dengan memproduksi barang dianggap 

sebagai orang yang produktif sedangkan perempuan hanya memproduksi barang 

yang bernilai guna sederhana yaitu untuk melayani rumah tangga. Karenanya, 

penyelesaiannya pun harus bersifat struktural, yakni hanya dengan melakukan 

perubahan struktur kelas dan pemutusan hubungan dengan sistem kapitalisme 

internasional. 

Perspektif ini berpendapat agar kaum perempuan terbebas dari penindasan. 

Sehingga mereka diberi kesempatan yang sama untuk berperan dalam kegiatan 

ekonomi produktif. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memperluas daerah 

kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan (Sunarto dalam Kristiningsih 

2001:20). Melalui perspektif ini, diyakini bahwa emansipasi perempuan hanya 
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terjadi hanya jika perempuan terlibat dalam produksi dan berhenti mengurus 

rumah tangga. 

4. Feminisme Psikoanalisis dan Gender 

Feminisme ini berbeda dengan feminisme sebelumnya yang hanya 

memfokuskan diri dari makro kosmos (patriaki dan kapitalisme). Feminisme 

psikoanalisis dan gender memfokuskan diri pada mikrokosmos seorang individu, 

dan mengklaim bahwa akar opresi terhadap perempuan sesungguhnya tertanam 

pada psike seorang peempuan (Tong 2006:7). Feminisme ini bertolak dari Freud 

yang menekankan seksualitas sebagai unsur penting yang membedakan antara 

laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh perbedaan biologis keduanya. 

Faktor bilogis ini merupakan faktor penentu tentang terjadinya sistem kekuasaan 

yang patriarki dalam masyarakat dan keluarga. 

Pendapat yang dikeluarkan Freud ini mendapatkan kritikan dari kaum 

feminis. Mereka berpendapat bahwa kedudukan sosial dan ketidakberdayaan 

perempuan tidak ada kaitannya dengan biologis perempuan. Sifat feminis yang 

dimiliki perempuan adalah ciptaan masyarakat. Berlawanan dengan feminisme 

sebelumnya, feminisme psikoanalais dan gender ini percaya bahwa penjelasan 

fundamental atas cara bertindak perempuan berakar pada psike perempuan, 

terutama cara berfikir perempuan (Tong 2006:190). 

Feminis gender, seperti juga feminis psikoanalisis sama-sama memikirkan 

psike perempuan. Feminis gender juga menggali hubungan antar psikologi dan 

moralitas perempuan (Tong 2006:9). 
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5. Feminisme Eksistensialis 

Feminisme eksistensialis berakar pada karya Simon de Beauvoir yang 

menyebut kaum laki-laki sebagai self dan kaum peempuan sebagai other, jika 

other merupakan ancaman itu, ia menundukkan perempuan. Penindasan kaum 

perempuan oleh laki-laki bukanlah satu-satunya penindasan yang terjadi di dunia. 

Menurut Beauvoir, relasi antara kaum perempuan dan laki-laki itu tidak 

akan otomatis berubah, bahkan kalau sudah terjadi. Perubahan sistem dalam 

masyarakat dari kapitalis ke sosialis. Kaum perempuan akan tetap menjadi other 

baik dalam masyarakat maupun dalam sosialis (Sunaro dalam Kistiningsih 

2001:22). Untuk itu Beauvoir memberikan pandangannya bahwa perempuan 

hendaknya tidak merasa rendah, perempuan juga dan merasa bangga dengan 

tubuhnya yang dibekali siklus datang bulan dan kehamilan. Beauvoir juga 

menyadari situasi hukum, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang 

menghambat perempuan. Namun ia bersikeras bahwa tidak ada satupun dari 

pembatasan itu yang dapat secara total memenjarakan perempuan (Tong 

2006:281-282). 

6. Feminisme Postmodern 

Feminisme postmodern, seperti semua posmodernis, berusaha menghindari 

tindakan yang akan mengembalikan pemikiran falogosentris, setiap gagasan yang 

mengacu pada kata (logos) yang style-nya laki-laki. Dengan demikian, feminis 

postmodern memandang dengan curiga setiap pemikiran feminis yang berusaha 

memberikan suatu penjelasan tertentu, mengenai opresi terhadap perempuan, atau 

sepuluh langkah tertentu yan harus diambil perempuan untuk mendapatkan 
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kebebasan (Tong 2006:283). Feminisme postmodern mengidentifikasikan 

perlakuakn deskriptif terhadap kaum perempuan disebabkan oleh ideologi 

patriarki dan kapitalis yang berkembang dimasyarakat. 

7. Feminisme Multikultural dan Global 

Feminisme multikultural dan global berbagi kesamaan dan cara pandang 

mereka terhadap diri, yaitu diri adalah terpecah. Meski demikian, bagi feminisme 

multikultural dan global, keterpecahan ini lebih bersifat budaya, rasial, dan etnik 

daripada seksual, psikologis dan sastrawi. Ada banyak banyak kesamaan antara 

feminisme multikultural dan global. Keduanya menentang “essensialisme 

perempuan”, yaitu pandangan bahwa gagasan tentang “perempuan” ada sebagai 

bentuk platonic yang seolah oleh perempuan, dengan darah dan daging, dapat 

sesuai dengan kategori itu. Kedua pandangan feminisme ini juga menafikan 

“chauvemisme perempuan”, yaitu kecenderungan dari segelintir perempuan, yang 

diuntungkan karena ras atau kelas mereka, misalnya berbicara atas nama 

perempuan lain (Tong 2006:309). 

8. Ekofeminisme 

Karen J. Warren (dalam Tong 2006:366) menspesifikasikan asumsi dasar 

dari ekofeminisme. Ia menyatakan: “(1) ada keterkaitan penting antara opresi 

antar perempuan dan opresi terhadap alam; (2) pemahaman terhadap alam dalam 

keterkaitan ini adalah penting untuk mendapatkan pemahaman yang memadai atas 

opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam; (3) teori dan praktek feminis 

harus memasukkan perspektif ekologi, dan (4) pemecahan masalah ekologi harus 

menyetarakan perspektif feminis. 
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Perspektif feminisme timbul karena ketidakpuasan akan arah 

perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Alam menjadi semakin rusak 

karena manusia tidak bertanggung jawab atas tindakannya (Megawangi dalam 

Kistiningsih 2001:232). 

Ekologi yang ditawarkan oleh ekofeminisme untuk membebaskan kaum 

perempuan dari penindasan adalah dengan cara melakukan feminisasi nilai-nilai 

dunia yang selama ini didominasi oleh maskulin. Ideologi feminisme bersifat 

konstruktif sebagai kebalikan dari ideologi maskulin yang lebih bersifat destruktif. 

2.2.3 Tokoh dan Penokohan  

2.2.3.1 Tokoh 

Tokoh cerita (character) menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 2002:165) 

adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama yang 

oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu 

seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 

Dalam cerita fiksi tokoh dapat berupa manusia atau tokoh lain yang diberi sifat 

seperti manusia (Boulton dalam Aminuddin 2004:79).  

Peristiwa dalam karya fiksi seperti halnya peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari, selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-pelaku tertentu. Pelaku yang 

mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin 

suatu cerita disebut dengan tokoh (Aminudin 2009:79). Dalam cerita fiksi tokoh 

dapat berupa manusia atau tokoh lain yang diberi sifat seperti manusia (Boulton 

dalam Aminuddin 2004:79). 
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Teori tentang hubungan antara tokoh-tokoh fiksi dengan realitas kehidupan 

nyata dikemukakan oleh Kenny (dalam Nurgiyantoro 2002:169) yang menyatakan 

bahwa tokoh manusia nyata memiliki banyak kebebasan, namun tokoh fiksi tak 

pernah berada dalam keadaan yang benar-benar bebas. Tokoh karya fiksi hanyalah 

bagian yang terikat pada keseluruhannya, keseluruhan bentuk artistik yang 

menjadi salah satu tujuan penulisan fiksi itu sendiri. Tokoh yang terdapat dalam 

suatu cerita fiksi memiliki peran yang berbeda-beda. Seorang tokoh yang 

memiliki peran penting dalam cerita fiksi disebut dengan tokoh inti atau tokoh 

utama. Sedangkan tokoh yang memiliki peran tidak penting karena 

pemunculannya hanya melengkapi, melayani tokoh utama disebut dengan tokoh 

pembantu (Aminuddin 2004:80). 

2.2.3.2 Penokohan 

Penokohan menurut Aminudin (2009:79) adalah cara pengarang 

menampilkan tokoh atau pelaku. Pendapat lain tentang penokohan disebutkan 

Suharianto (2005:20) yang mengemukakan penokohan dan perwatakan adalah 

pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahirnya, maupun batinnya yang 

dapat berubah pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat istiadatnya, dan 

sebagainya. Penokohan merupakan unsur cerita yang tidak dapat ditiadakan, 

karena melalui penokohan itulah cerita menjadi lebih nyata dalam angan-angan 

pembaca (Suharianto 2005:21). 

Menurut Nurgiyantoro (2000:165) penokohan itu disamakan artinya 

dengan karakter dan perwatakan menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu 

dengan watak-watak tertentu dalam sebuah cerita. Istilah penokohan lebih luas 
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pengertiannya daripada tokoh dan perwatakan sebab sekaligus mencakup masalah 

siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, dan bagaimana penempatan dan 

pelukisannya dalam cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas 

kepada pembaca. 

Dalam upaya memahami watak pelaku atau penokohan, Aminudin 

(2009:80-81) menjelaskan pembaca dapat menelusuri watak pelaku lewat (1) 

tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya, (2) gambaran yang diberikan 

pengarang lewat gambaran lingkungan kehidupannya maupun caranya 

berpakaian, (3) menunjukkan bagaimana perilakunya, (4) melihat bagaimana 

tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri, (5) memahami bagaimana jalan 

pikirannya, (6) melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentang dirinya, (7) 

melihat bagaimana tokoh lain berbincang dengannya, (8) melihat bagaimana 

tokoh-tokoh yang lain itu memberikan reaksi terhadapnya, (9) melihat bagaimana 

tokoh itu dalam mereaksi tokoh yang lainnya. 

2.2.4 Jenis-jenis Tokoh 

Tokoh berdasarkan fungsi di dalam cerita dapat dibedakan menjadi tokoh 

sentral dan tokoh bawahan. 

A. Tokoh Sentral (Central Character) 

Tokoh yang memegang peran pimpinan disebut tokoh sentral atau tokoh 

utama. Tokoh sentral adalah tokoh yang diutamakan dalam cerita dan merupakan 

tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang 

dikenai kejadian dalam cerita (Nurgiyantoro 1994:176-177). Kriterium yang 

digunakan untuk menentukan tokoh utama bukan frekuensi kemunculan tokoh itu 



19 

 

 

di dalam cerita, melainkan intensitas keterlibatan tokoh didalam peristiwa-

peristiwa yang membangun cerita. Jadi, tokoh sentral merupakan tokoh yang 

paling banyak diceritakan dan terlibat dalam peristiwa-peristiwa dalam sebuah 

cerita. Berdasarkan fungsi peranannya, tokoh terdiri dari tokoh protagonis dan 

tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang dikagumi, yang salah satu 

jenisnya secara populer disebut hero, yaitu tokoh yang merupakan 

pengejawentahan norma-norma, nilai-nilai yang ideal. Tokoh antagonis adalah 

tokoh yang menyebabkan terjadinya konflik (Nurgiyantoro 1994:178). Tokoh 

antagonis merupakan penentang tokoh protagonis. Didalam karya sastra 

tradisional biasanya pertentangan diantara protagonis dan antagonis jelas sekali, 

protagonis mewakili yang baik dan yang terpuji, sedangkan antagonis mewakili 

pihak yang jahat atau yang salah (Sudjiman 1991:19). 

B. Tokoh Bawahan (Peripheral Character) 

Tokoh bawahan adalah tokoh yang tidak sentral kedudukannya didalam 

cerita, tetapi kehadirannya sangant diperlukan untuk menunjang atau mendukung 

tokoh utama (Grimes dalam Sudjiman 1991:19). Kehadirannya hanya jika 

berkaitan dengan tokoh utama secara langsung maupun tidak langsung 

(Nurgiyantoro 2000:176-177). 

Berdasarkan cara penampilan tokoh dalam cerita dapat dibedakan menjadi 

tokoh sederhana dan tokoh bulat. 

A. Tokoh Sederhana (Simple Character) 

Tokoh sederhana adalah tokoh yang memiliki kualitas pribadi tertentu dan 

sifat atau watak tertentu. Tokoh sederhana bersifat statis, di dalam perkembangan 
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lakuan, watak tokoh itu sedikit sekali berubah, bahkan kalanya tidak berubah 

sama sekali. Dengan demikian, tokoh sederhana mudah dikenali dan diingat. 

Tokoh sederhana dalam bentuknya yang asli memiliki satu kualitas pribadi dan 

watak tertentu. Sebagai seorang manusia, ia tak diungkap berbagai sisi 

kehidupannya. Ia tak memiliki sifat dan tingkah laku yang dapat memberikan efek 

kejutan bagi pembaca. Tokoh sederhana dapat saja melakukan berbagai tindakan, 

namun semua tindakannya itu akan dapat dikembalikan kepada perwatakan yang 

dimiliki. Dengan demikian, pembaca akan dengan mudah memahami watak dan 

tingkah laku tokoh sederhana (Nurgiyantoro 1994:181-182). 

B. Tokoh Bulat (Complex Character) 

Tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai 

kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian, dan jati dirinya. Tokoh ini 

memiliki watak dan tingkah laku bermacam-macam, bahkan mungkin 

bertentangan dan sulit diduga. Oleh karena itu, perwatakannya pada umumnya 

sulit dideskripsikan. Berbagai segi wataknya itu tidak ditampilkan sekaligus, 

tetapi berangsur-angsur atau berganti-ganti. Dengan demikian, tokoh bulat mampu 

memberikan kejutan karena tiba-tiba muncul segi wataknya yang tak terduga. 

Walaupun demikian, kejutan ini haruslah di dalam batas-batas kebolehjadian 

(probability) juga. Tokoh bulat dapat saja memperlihatkan segi wataknya yang 

lain setiap kali ia muncul namun, kekomplekkannya haruslah merupakan 

kekomplekkan yang padu. Tokoh kompleks dengan demikian sulit dipahami, 

terasa kurang familiar karena yang ditampilkan adalah tokoh-tokoh yang kurang 

akrab dan kurang dikenal sebelumnya. Tingkah lakunya sering tak terduga dan 
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memberi efek kejutan pada pembaca (Abrams dalam Nurgiyantoro 2000:181-

183). 

Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap sekelompok 

kehidupan manusia dari kehidupan nyata, tokoh cerita dapat dibedakan menjadi 

tokoh tipikal (typical character) dan tokoh netral (neutral character). 

A. Tokoh Tipikal (Typical Character) 

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. Penggambaran itu 

tentu saja bersifat tidak langsung dan tidak menyeluruh, dan justru pihak 

pembacalah yang menafsirkan pengetahuan, pengalaman, dan persepsinya 

terhadap tokoh di dunia nyata dan pemahamannya terhadap tokoh di dunia fiksi 

(Nurgiyantoro 2002:190). 

B. Tokoh Netral (Neutral Character) 

Tokoh netral adalah tokoh cerita yang bereksistensi dalam dunia fiksi. Ia 

benar-benar merupakan tokoh imajiner yang hanya hidup dan bereksistensi dalam 

dunia fiksi. Kehadirannya tidak berpretensi untuk mewakili atau menggambarkan 

sesuatu yang di luar dirinya, seseorang yang berasal dari dunia nyata. Ia hadir 

semata-mata demi cerita atau bahkan ialah yang mempunyai cerita dan pelaku 

yang diceritakan (Altenbernd dan Lewis dalam Nurgiyantoro 2000:191). 
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2.2.5 Teknik Pelukisan Tokoh 

Menurut Nurgiyantoro (2002:194) ada dua teknik dalam pelukisan tokoh 

(perwatakan/watak). 

1. Teknik Ekspositori 

Teknik ekspositori adalah pelukisan tokoh cerita yang dilakukan dengan 

memberikan deskripsi, uraian atau penjelasan secara langsung. Teknik ekspositori 

sering disebut juga teknik analitis. Tokoh cerita hadir dan dihadirkan oleh 

pengarang ke hadapan pembaca secara tidak berbelit-belit, melainkan begitu saja 

dan langsung disertai deskripsi kediriannya yang dapat berupa sikap, sifat, tingkah 

laku, atau bahkan juga ciri fisiknya. Pengarang dengan cepat dan singkat dapat 

mendeskripsikan kehadiran tokoh ceritanya (Nurgiyantoro 2002:195). 

Teknik pelukisan tokoh ini bersifat sederhana dan cenderung ekonomis. 

Hal inilah yang merupakan kelebihan teknik ekspositori. Pengarang dengan 

singkat dan cepat dapat mendeskripsikan kedirian tokoh ceritanya. Hal yang 

berhubungan dengan penokohan dapat cepat terselesaikan sehingga perhatiannya 

bisa lebih difokuskan pada masalah-masalah lain, misalnya dalam hal 

pengembangan cerita dan plot. 

Deskripsi kedirian tokoh yang dilakukan secara langsung oleh pengarang 

akan berwujud penuturan yang besifat deskriptif pula. Artinya, ia tidak akan 

berwujud penuturan yang bersifat dialog, walau bukan merupakan suatu 

pantangan jika dalam dialog tercermin watak para tokoh yang terlibat. Hal ini 

menyebabkan pembaca kan dengan memahami ciri-ciri kedirian tokoh sehingga 

kemungkinan salah tafsir dapat diperkecil. 
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2. Teknik Dramatik 

Teknik dramatik adalah pelukisan tokoh secara tak langsung, artinya 

pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat, sikap, serta tingkah laku 

tokoh. Pengarang membiarkan tokoh cerita untuk mewujudkan kediriannya 

sendiri melalui aktivitas yang dilakukan secara verbal lewat kata maupun non 

verbal tindakan maupun tingkah laku ataupun melalui tindakan yang terjadi. 

Bentuk penggambaran teknik dramatik menurut Nurgiyantoro (2002:200-

201) dapat dilakukan dengan sejumlah teknik yaitu: 

1. Teknik Cakapan 

Percakapan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh cerita biasanya 

dimaksudkan untuk menggambarkan sifat-sifat tokoh yang bersangkutan 

(Nurgiyantoro 2002:201). 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 2002:203). Apa yang dilakukan tokoh dalam 

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

dan sikap dapat mencerminkan sifat-sifat kedirian tokoh. 

3. Teknik Pikiran dan Perasaan 

Jalan pikiran serta perasaan yang melintas dalam pikiran dan perasaan oleh 

tokoh dapat mencerminkan sifat-sifat kediriannya. Perbuatan dan kata-kata 
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merupakan perwujudan konkret tingkah laku pikiran dan perasaan. Disamping itu, 

dalam tingkah laku secara fisik dan verbal, orang mungkin berlaku atau dapat 

berpura-pura, berlaku secara tidak sesuai dengan yang ada dalam pikiran dan 

hatinya. Namun orang tidak mungkin dapat berlaku pura-pura terhadap pikiran 

dan hatinya sendiri (Nurgiyantoro 2002:204). 

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 ketaksadaran pikiran, perasaan, ingatan, harapan, dan asosiasi acak 

(Abrams dalam Nurgiyantoro 2002:206). 

5. Teknik Reaksi Tokoh 

Teknik reaksi tokoh terhadap suatu kejadian, masalah, kata, sikap, tingkah 

laku orang lain dan sebagainya yang berupa rangsang dari luar tokoh yang 

bersangkutan. 

6. Teknik Reaksi Tokoh Lain 

Teknik 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. 

 



25 

 

 

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 

Keadaan fisik seseorang sering berkaitan dengan keadaan kejiwaannya 

atau paling tidak pengarang sengaja mencari dan menghubungkan adanya 

keterkaitan itu. 

Sementara Suharianto (2005:21) menyatakan ada dua cara yang digunakan 

pengarang untuk melukiskan tokoh ceritanya, yaitu: 

1. Cara Langsung 

 Teknik ini dipergunakan apabila pengarang menguraikan keadaan tokoh, 

misalnya dikatakan bahwa tokoh ceritanya itu cantik atau jelek, berwatak keras, 

cerewet, kulitnya hitam, dan sebagainya. 

2. Cara Tidak Langsung 

Cara ini dipergunakan apabila pengarang secara tersamar dalam 

menggambarkan wujud atau keadaan tokoh ceritanya, misalnya dengan 

melukiskan keadaan kamar atau tempat tinggalnya. Cara tokoh dalam menghadapi 

suatu kejadian atau peristiwa. 

2.3  Kerangka Berfikir 

Novel DA merupakan salah satu novel yang ditulis oleh Widi Widajat. 

Pada dasarnya, novel DA menceritakan perjalanan hidup Sriningsih sebagai tokoh 
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utama perempuan yang menemui beberapa masalah dengan tokoh-tokoh lain. 

novel DA merupakan karya sastra yang memiliki bagian-bagian yang dapat dikaji 

dengan menggunakan teori feminisme. Didalam novel DA terdapat banyak 

keistimewaan yang terletak pada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan 

feminisme. Novel tersebut akan disoroti keseluruhan unsur-unsurnya dari peran 

tokohnya serta isinya. Novel tersebut berisi berbagai macam kejadian-kejadian 

yang dialami dan dilakukan oleh tokohnya. Permasalahan-permasalahan yang 

dialami itulah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam mengungkap penokohan 

perempuan dan pandangan feminisme pengarang dalam novel DA. 

Novel DA akan diuraikan tentang penokohan perempuan dan pandangan 

feminisme pengarang dengan menggunakan pendekatan feminis. Pertama mencari 

tokoh perempuan dan menjabarkan penokohan perempuan dalam novel DA. 

Setelah tokoh dan penokohan perempuan dalam novel DA diuraikan secara 

menyeluruh, kemudian mengungkap bentuk-bentuk feminisme yang terdapat 

dalam novel DA karya Widi Widajat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

feminis. Pendekatan ini digunakan karena novel DA mengangkat masalah 

feminisme. Melalui pendekatan feminis, pandangan pengarang tentang perempuan 

dalam novel DA dapat dikaji. 

Teori feminisme dalam penelitian ini digunakan untuk memahami 

bagaimana pandangan pengarang terhadap perempuan. Feminisme dalam karya 

sastra dapat dilihat melalui sikap dan watak tokoh perempuan dalam menghadapi 

setiap permasalahan. Pengkajian novel DA dilakukan dengan cara mengkaitkan isi 

serta hal-hal yang tersirat dalam novel tersebut dengan menunjuk pada sikap 

tokoh dalam menjalani hidupnya. 

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

struktural yang menitik beratkan pada tokoh dan penokohan perempuan dan 

pandangan feminisme pengarang dalam novel DA. Metode ini digunakan untuk 

mengkaji tentang apa yang terdapat di dalam novel DA yang menjadi objek sentral 

dalam analisis ini. 

3.2  Sasaran Penelitian 

Data dalam penelitian ini adalah bagian-bagian teks yang memperlihatkan 

tokoh dan penokohan serta pandangan feminisme pengarang terhadap perempuan. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa novel yang berjudul DA karya 
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Widi Widajat. Tebal novel tersebut secara keseluruhan adalah 72 halaman, yang 

diterbitkan oleh Keluarga Soebarno pada tahun 1965. Sasaran dalam penelitian ini 

adalah tokoh perempuan serta sikap tokoh perempuan dalam menjalani hidupnya. 

Sosok perempuan dalam novel DA adalah sosok perempuan yang sabar, kuat dan 

pekerja keras. Mereka mampu menghadapi setiap masalah dalam hidupnya yang 

cukup berat. Sikap tokoh-tokoh dalam novel DA merupakan sebuah contoh yang 

patut dijadikan sebagai salah satu cara bagi pembaca untuk bersikap dalam 

menjalani hidup. Melalui sikap yang ditunjukkan oleh tokoh perempuan ini pula, 

gambaran atau cara pandang pengarang tentang perempuan dapat diketahui. 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah teknik baca dan catat. Data diperoleh melalui pembacaan heuristik yaitu 

pembacaan yang dilakukan dari awal sampai akhir teks cerita secara berurutan dan 

menyeluruh, kemudian dilakukan pembacaan hermeneutik yaitu pembacaan ulang 

sesudah pembacaan heuristik dengan memberikan tafsiran berdasarkan konvensi 

sastranya dalam sebuah karya sastra yang memberi makna dan memanfaatkan 

unsur-unsur yang ada dalam cerita. 

Setelah dilakukan pembacaan secara heuristik dan hermeneutik, 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik catat. Teknik catat 

yang digunakan untuk melengkapi teknik-teknik sebelumnya. Teknik catat yang 

dilakukan tidak dapat dilepaskan dari teknik baca yang sudah ada. Setelah melalui 

tahapan pembacaan secara hermeneutik, peneliti dapat menentukan data-data yang 

dibutuhkan untuk analisis. Data tersebut kemudian dicatat, dipilih dan 
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dikelompokkan. Pengelompokkan dan pemilahan data disesuaikan dengan analisis 

karakter tokoh yang akan dilakukan pada novel DA, hal itu dilakukan agar data 

yang terkumpul dapat terorganisir secara rapi. Data yang berupa catatan rapi 

inilah yang akan dianalisis.  

3.4  Teknik Analisis Data 

. Teknik yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan teknik analisis struktural. Analisis struktural 

digunakan untuk meneliti objek kajian berdasarkan teks-teks ujaran antar tokoh 

dan juga deskripsi mengenai tokoh dan penokohan perempuan dalam novel DA. 

Melalui teks-teks ujaran dan deskripsi tentang tokoh dan penokohan tersebut 

dapat dianalisis karakter tokoh dan penokohan perempuan. 

 Analisis dalam penelitian ini memfokuskan pada tokoh dan penokohan 

perempuan. Analisis tokoh ini sekaligus menjadi gambaran feminisme pengarang 

ataupun pandangan-pandangannya tentang perempuan. Dalam hal ini penulis 

melakukan deskripsi tokoh melalui peranan dan hubungannya dengan tokoh lain. 

Penulis menemukan bukti nyata bahwa tokoh perempuan dalam novel DA 

karangan Widi Widajat tersebut mampu berperan aktif sebagaimana mestinya 

sebagai seorang perempuan, sehingga tidak hanya sekedar tokoh yang 

direndahkan dan diremehkan. 

Langkah awal dalam penelitian ini adalah dengan membaca dan 

memahami isi cerita. Pemahaman dalam cerita kemudian merucut pada rumusan 

masalah yang membutuhkan jawaban. Penulis melakukan deskripsi mengenai 

bagaimana tokoh dan penokohan perempuan dalam novel serta cara dan model 



30 

 

 

pikiran tokoh perempuan dalam menghadapi setiap permasalahan. Perwatakan 

dalam diri tokoh perempuan dianggap sebagai refleksi dari pandangan pengarang 

tentang perempuan. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan 

analisis karya Widi Widajat dengan teori feminisme. Teori ini digunakan untuk 

saling mendukung dan menjawab rumusan masalah. Melalui teknik analisis 

deskriptif dengan pendekatan feminis, kedua permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini dianalisis dengan sistematis. Cara yang demikian membentuk 

sebuah jawaban atas seluruh rumusan masalah. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis tokoh dan peran 

perempuan dalam novel DA sebagai berikut: 

1. Membaca novel DA karya Widi Widajat secara berulang-ulang untuk 

memahami isi dan makna seluruh isi novel sebagai objek penelitian. 

2. Menentukan permasalahan yang terdapat dalam novel DA karya Widi 

Widajat. 

3. Memahami teori-teori yang digunakan dalam mengkaji novel DA  karya 

Widi Widajat. 

4. Membahas permasalahan, yaitu menganalisis tokoh dan penokohan  

perempuan dalam novel DA karya Widi Widajat. 

5. Menganalisis serta mendeskripsikan sikap dan cara berfikir tokoh 

perempuan sebagai refleksi dari pandangan pengarang tentang perempuan 

dalam novel DA karya Widi Widajat. 

6. Menarik simpulan dari hasil analisis novel DA karya Widi Widajat. 
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BAB IV 

TOKOH DAN PENOKOHAN  PEREMPUAN DAN PANDANGAN 
FEMINISME PENGARANG TERHADAP PEREMPUAN DALAM NOVEL 

DAWET AJU KARYA WIDI WIDAJAT 

 

 Dalam bab ini akan dipaparkan tokoh dan penokohan perempuan dan 

pandangan feminisme pengarang yang terdapat dalam novel DA. Tokoh-tokoh 

perempuan yang akan dianalisis terdiri atas empat tokoh, yaitu Sriningsih (tokoh 

utama perempuan), Suwarni (tokoh tambahan perempuan), Bu Sutomo (tokoh 

tambahan perempuan), dan Wirani (tokoh tambahan perempuan). Pembahasan 

bab IV lebih difokuskan dan menitik beratkan pada tokoh utama perempuan, dan 

untuk tokoh perempuan yang lain hanya sebagai tokoh tambahan. Tokoh 

perempuan dalam novel DA akan dianalisis dengan menggunakan teori 

feminisme. 

4.1 Tokoh dan Penokohan Perempuan dalam Novel Dawet Aju Karya Widi 

Widajat 

 Tokoh perempuan yang akan dianalisis dalam novel DA adalah  

Sriningsih, Suwarni, Wirani, dan Bu Sutomo. Secara keseluruhan keberadaan 

tokoh perempuan dalam novel DA tersebut dilukiskan oleh pengarang melalui 

teknik pelukisan tokoh (penokohan), serta beberapa teknik analitik dan dramatik. 

4.1.1 Tokoh Utama Perempuan 

 Berdasarkan segi peranan dan tingkat pentingnya, Sriningsih adalah tokoh 

utama perempuan dalam novel DA karya Widi Widajat. Hal ini karena Sriningsih 
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hampir selalu ada dari awal sampai akhir cerita. Tokoh utama perempuan 

dimunculkan sebagai tokoh perempuan yang pemberani, mandiri dan pekerja 

keras. Selain itu tokoh utama perempuan juga dimunculkan dengan sikap-

sikapnya serta pemikirannya dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapi. 

 Dilihat berdasarkan fungsi penampilan, tokoh Sriningsih termasuk dalam 

tokoh protagonis. Dia tampil dalam bentuk dan harapan pembaca melalui sikap 

serta jalan pikirannya dalam menghadapi setiap masalah. Berdasarkan 

perwatakannya, tokoh Sriningsih merupakan tokoh bulat. Tokoh bulat adalah 

tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai sisi kehidupannya. Pembaca 

dibiarkan mengetahui setiap sisi kehidupan Sriningsih, seperti latar belakang 

keluarga, cara berfikirnya hingga sisi kehidupannya setelah meninggalkan Wijadi 

dan anaknya sampai akhirnya menikah dengan Rahardjo.  

 Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh, tokoh 

Sriningsih adalah tokoh berkembang. Hal ini dikarenakan tokoh mengalami 

perkembangan dan perubahan watak dan sikap sejalan dengan perkembangan 

cerita. Sriningsih ditampilkan sebagai wanita yang tegar dan kuat, tetapi disaat 

yang lain Sriningsih ditampilkan sebagai tokoh yang lemah dan emosional. 

 Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap  

(sekelompok) Manusia dari kehidupan nyata, tokoh Sriningsih merupakan tokoh 

netral. Dia adalah tokoh imajiner yang hadir semata-mata demi cerita. Dia adalah 

pelaku cerita sekaligus tokoh yang diceritakan. 
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 Gambaran sosok Sriningsih secara lengkap dianalisis melalui penokohan 

tokoh. Penokohan tokoh Sriningsih dalam novel DA karya Widi Widajat 

digambarkan sebagai berikut. 

1. Pintar 

Selain cantik, Sriningsih juga digambarkan sebagai sosok perempuan yang 

pintar, kepintaran yang dimiliki Sriningsih dapat diketahui melalui teknik cakapan 

dalam kutipan sebagai berikut: 

Beteke Sriningsih pinter ngepek-epeke atine botjah, mula Hartono 
uga bandjur lulut marang Sriningsih, lan uga rukun karo Darini.(Dawet 
Aju, hlm: 66) 
 

Sriningsih memang pintar mengambil hati anak kecil, maka 
Hartono juga mudah dekat dengan Sriningsih, dan juga rukun dengan 
Darini. 
 
 
Kutipan tersebut menunjukkan kepintaran Sriningsih dalam hal mengambil 

hati anak dan mengasuh anak. Hal ini dikarenakan karena Sriningsih adalah 

wanita yang menyukai dan sayang terhadap anak-anak. meskipun sudah berpisah 

lama dengan Sriningsih, Hartono masih mau ikut dengan ibunya. Sriningsih tidak 

pernah membedakan antara Hartono yang merupakan anak kandungnya dengan 

Darini yang merupakan anak tirinya. Sriningsih selalu memberikan kasih 

sayangnya secara seimbang kepada Hartono dan Darini. 

 Kutipan lain yang menunjukkan Sriningsih adalah sosok perempuan yang 

pintar mengasuh anak dapat dilihat melalui teknik langsung sabagai berikut: 

Dene Darini banjur lulut bae marang Sriningsih, beteke Sriningsih 
pinter ngepek-ngepek atine si bocah.(Dawet Aju, hlm: 59) 

  Darini mudah saja dekat dengan Sriningsih, Sriningsih memang 
pintar mengambil hati si bocah. 
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Kutipan tersebut menunjukkan kepintaran Sriningsih dalam hal mengasuh 

anak. Hal ini dikarenakan karena Sriningsih adalah wanita yang menyukai dan 

sayang terhadap anak-anak. Sriningsih tetap menyanyangi Darini seperti anak 

kandungnya sendiri meskipun bukan anak kandungnya, sehingga Darini lebih 

dekat dengan Sriningsih dibandingkan dengan Suwarni yang merupakan ibu 

kandungnya. 

2. Mandiri 

Perempuan hendaknya mempunyai kemandirian, tidak bergantung pada 

laki-laki. Banyak yang beranggapan bahwa perempuan selalu bergantung pada 

laki-laki. Melalui teknik reaksi tokoh, kemandirian Sriningsih dapat dilihat dalam 

kutipan sebagai berikut:  

Sabanjure aku bandjur eker-eker sarana dodol bumbon neng 
pasar. Pawitan lehku adol kalung. Kang gawe urip iku adil Mas, njatane 
sanadjan aku ora tau – tau – bakul ja bisa kepajon, dene bebatene ja 
lumajan kena kanggo tjagaking uripku.(Dawet Aju, hlm: 51) 
 

Kemudian aku mencoba berjualan di pasar. Bermodal dari menjual 
kalung. Tuhan memang adil mas, nyatanya meskipun aku tidak pernah 
berdagang tapi tetap bisa laku, dan untungnya juga lumayan untuk 
mencukupi kebutuhan hidupku. 

 
 

Berdasarkan kutipan di atas, Sriningsih adalah sosok perempuan yang 

mandiri. Setelah meninggalkan rumah, Sriningsih tidak mempunyai pekerjaan 

untuk membiayai kehidupannya. Sriningsih kemudian menjual kalung dan 

menggunakan uang hasil menjual kalung untuk berdagang di pasar. Hal ini 

dilakukan Sriningsih untuk dapat membiayai hidupnya tanpa harus meminta 

bantuan dari orang lain. 
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3. Patuh Kepada Orang tua 

Sriningsih dalam novel DA ini diceritakan hanya memiliki satu orang tua 

yaitu ayahnya yang bernama Pak Marto. Sriningsih sangat menyayangi ayahnya 

itu karena ayahnya lah yang merawat dan membesarkannya sejak kecil. 

Melalui teknik cakapan antara Sriningsih dengan ayahnya pengarang 

menggambarkan tokoh Sriningsih adalah anak yang patuh kepada orang tua. Hal 

itu dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut. 

Nanging bareng wis suwe olehe Sriningsih meneng bae, nuli tjlatu 
alon: “Pak, pangestumu kang dak suwun murih uripku ing tembe bisa 
nemoni kamuljan. Pak, satemene katresnanku marang wijadi iku 
katresnaning sadulur. Nanging sarehne wis dadi karsamu, mulane aku ja 
mung sumarah.” 
(Dawet Aju, hlm: 19) 
 

Namun setelah Sriningsih lama terdiam, kemudian berucap pelan: 
‘Pak, restumu yang saya minta agar kelak hidupku penuh kemuliaan. Pak, 
sebenarnya rasa sayangku pada Wijadi itu sayang sebagai saudara. Namun 
apabila itu sudah menjadi kehendakmu, aku hanya bisa menurut’. 
 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Sriningsih adalah perempuan yang 

berbakti kepada orang tua. Sriningsih rela untuk menikah dengan Wijadi. Hal itu 

dilakukan atas permintaan ayahnya yang ingin balas budi kepada Wijadi yang 

telah membantunya selama ini. Sebenarnya Sriningsih tidak mencintai Wijadi. 

Sriningsih sudah menganggap Wijadi sebagai saudaranya sendiri. Sriningsih 

melakukan itu karena ingin menyenangkan dan menunjukkan baktinya kepada 

ayahnya. 

Kutipan lain yang menunjukkan bahwa Sriningsih adalah sosok yang 

berbakti kepada orang tua dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut: 
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Pak Marto katon mesem krungu wangsulane anake kang 
mangkono kuwi. Bisa uga atine rumangsa marem dene ing mangsane 
deweke wis tjepak djandjine, anake kang ditresnani ngatonake rasa 
bektine.(Dawet Aju, hlm: 19) 
 

Pak Marto tersenyum mendengar jawaban anaknya yang seperti 
itu. Bisa juga hatinya merasa lega karena sudah terpenuhi janjinya, anak 
yang disayangi menunjukkan rasa baktinya. 
 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Sriningsih adalah anak yang berbakti 

kepada orang tua. Pak Marto merasa lega setelah mendengar jawaban Sriningsih. 

pak Marto juga merasa Senang karena anaknya Sriningsih menunjukkan rasa 

baktinya kepada dirinya. 

Ciri  lain yang menunjukkan bahwa Sriningsih adalah sosok perempuan 

yang berbakti kepada orang tua dapat dilihat dalam kutipan berikut: 

Rahardjo lagi arep kumetjap, wis kalah disik karo wetuning 
tembunge Sriningsih : “Nanging Mas, satemene aku kapeksa nglakoni 
omah-omah, beteke nuruti kersane bapak kang wis arep tinggal 
donja”.(Dawet Aju, hlm: 46) 
 

Rahardjo baru saja mau berucap, sudah kalah dari ucapan 
Sriningsih: ’Tapi Mas, sebenarnya aku terpaksa menjalani perkawinan itu, 
untuk menuruti kehendak ayah yang sudah hampir tinggal usia’. 
 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Sriningsih terpaksa menikah dengan 

Wijadi dan meninggalkan Rahardjo karena ingin menunjukkan rasa baktinya 

kepada ayahnya. 

4. Cantik 

Sosok Sriningsih digambarkan sebagai sosok yang cantik. Tidak hanya 

cantik luarnya saja, tetapi juga cantik dalamnya yaitu perempuan yang memiliki 
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hati yang baik. Dari segi fisik, sosok Sriningsih digambarkan sebagai gadis yang 

cantik. Melalui teknik langsung dapat dilihat dalam kutipan berikut: 

Pak Marto rumangsa begdja lan mongkok banget dene anake 
mung sidji endil iku pinaringan rupa kang endah. Nanging ing batin uga 
suk tuwuh rasa was-kuwatir manawa ajuning rupane iku dadi marganing 
kawirangan. Awit rupa ayu mono akeh godane manawa nganti kurang 
pandjagane maranga anake bisa ngrusak katentremaneing anake.(Dawet 
Aju, hlm: 15) 
  

Pak Marto merasa beruntung dan bangga karena anak satu-satunya 
memiliki wajah yang rupawan. Tetapi dalam hatinya tumbuh rasa khawatir 
apabila kecantikan itu menjadi penyebab masalah. Karena wajah cantik 
biasanya mengundang godaan yang apabila kurang penjagaan bisa 
merusak ketentraman anaknya. 
 
 

 Kutipan di atas menunjukkan bahwa Sriningsih adalah perempuan yang 

cantik. Hal ini ditunjukkan dari apa yang diucapkan oleh Pak Marto. Pak Marto 

merasa beruntung karena memiliki anak yang cantik, tetapi ia juga merasa kawatir 

karena kecantikan yang dimilki oleh Sriningsih dapat menarik banyak godaan dan 

merugikan dirinya sendiri. 

Kutipan lain yang menunjukkan bahwa Sriningsih adalah perempuan yang 

cantik dapat dilihat dengan teknik langsung sebagai berikut: 

Ajune Sriningsih pandjen dadi kondanging akidung, njatane 
bandjur dadi kekembangin kampungTipes, sarta akeh prija kang kapentjut 
kepati-pati.(Dawet Aju, hlm: 15) 
 

Kecantikan Sriningsih memang sudah terkenal, sehingga menjadi 
bunga desa Tipes, serta banyak pria yang jatuh hati padanya. 

 
 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Sriningsih merupakan bunga desa di 

kampung Tipes. kecantikan Sriningsih sudah terkenal di kampung Tipes sehingga 

banyak pria yang jatuh hati pada Sriningsih. 
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Ciri lain yang digambarkan pengarang melalui teknik langsung tentang 

sosok Sriningsih sebagai gadis yang yang mempunyai paras cantik, dapat dilihat 

dalam kutipan berikut: 

Ajuning rupane Sriningsih pantjen gede prabawane, ora mung 
ngoregake prija ing kampung Tipes bae, uga prija lija kampung. Malah, 
sing wes kaja sambel-widjen rambute uga kapiluju.(Dawet Aju, hlm: 15) 
 

Kecantikan Sriningsih memang tiada duanya, tidak hanya 
menggoda pria di kampung Tipes, tapi juga pria di kampung lain. 

 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa kecantikan Sriningsih tidak hanya 

dikenal oleh laki-laki di kampung Tipes saja, tetapi pemuda di kampung lain juga 

mengetahui kecantikan Sriningsih. 

Kutipan lain yang menunjukkan kecantikan Sriningsih dapat dilihat 

melalui teknik reaksi tokoh lain sebagai berikut: 

Sing dodol dawet ngadeg njangkil kendil lemah karo mesem, 
mripate mbok Gito njawang nganti wong mau ora katon. Sadjake mbok 
Gito gumun marang rupane sing dodol dawet, mula tjlatune dewekan : 
“Ambakna wong dodol dawet kok lehe aju. Ah, kok malah ora patut, lan 
eman-eman nek kepanasen. Ah, iba ja nek dandan, gek kaja ngapa 
ja.....”.(Dawet Aju, hlm: 43) 
 

Penjual dawet berdiri mengangkat kuali sembari tersenyum, mata 
mbok Gito memandang hingga orang tersebut tidak terlihat. Mbok Gito 
heran pada kecantikan penjual dawet, maka ujarnya pada diri sendiri : 
‘Penjual dawet kok cantik sekali. Ah, kok malah tidak pantas, dan sayang 
sekali kalau kepanasan. Ah, apalagi kalau berdandan, seperti apa ya..’. 
 
 
Melalui teknik reaksi tokoh lain di atas, pengarang menggambarkan sosok 

Sriningsih merupakan sosok yang cantik dan dikagumi banyak orang. Mbok Gito 

merasa kagum terhadap Sriningsih karena meskipun cantik tapi Sriningsih tidak 

malu untuk berjualan. 
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5. Tegas 

Perempuan sering digambarkan sebagai manusia yang lemah lembut dan 

penurut. Hal tersebut tidak berlaku bagi Sriningsih. Sriningsih adalah perempuan 

yang tegas, melalui ketegasannya tersebut perempuan tidak dianggap rendah 

bahkan terkesan keras. Kutipan melalui teknik reaksi tokoh yang menunjukkan 

bahwa Sriningsih adalah sosok perempuan yang tegas adalah sebagai berikut. 

Krungu kandane kang kurang adjar kuwi, nepsuku ora kena dak 
ampet. Mula wangsulanku seru: “aku dudu planjahan. Dudu wong wedok 
sabane turut ngisor asem. Adja angger bisa kumedjap bae dupeh aku 
dodol dawet. Mbok disawang disik, adja mamak waton bisa kumedjap 
muni. Ambak uwong kok delap temen”.(Dawet Aju, hlm: 55) 
 

Mendengar ucapan yang kurang ajar itu, emosiku tidak bisa 
kubendung. Maka aku menjawab dengan lantang: ‘Aku bukan wanita 
murahan. Aku bukan wanita gampangan. Jangan sembarangan bicara 
hanya karena aku seorang penjual dawet. Lihatlah dulu, jangan hanya bisa 
sembarangan bicara. Jadi orang kok seenaknya saja’. 
 
 
Bedasarkan kutipan di atas, Sriningsih termasuk perempuan yang tegas. 

Dia menunjukkan sikap tegasnya kepada orang yang berusaha bertindak asusila 

kepadanya. Sriningsih dengan tegas membantah dan membela dirinya dengan 

menjelaskan bahwa dia bukan perempuan murahan. Sriningsih tetap teguh 

menjaga harga dirinya meskipun hanya penjual dawet. 

6. Pendendam 

Sriningsih juga digambarkan pengarang mempunyai sifat pendendam. 

Kutipan yang menunjukkan Sriningsih adalah perempuan yang pendendam dapat 

dilihat sebagai berikut: 

“He-eh! Ning arep pije, aku ora bakal bisa ketemu.” Wangsulane 
Sriningsih, nuli tjlatune sabandjure: “Ah, nanging aku ora pengen ketemu 
bapakne”. (Dawet Aju, hlm: 47) 
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‘Iya, tapi mau bagaimana lagi, aku tidak akan bisa bertemu.” Jawab 

Sriningsih kemudian berkata lagi, “ah, tapi aku tidak mau bertemu 
bapaknya’. 
 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Sriningsih termasuk perempuan yang 

mempunyai sifat pendendam. Sriningsih tidak ingin bertemu dengan Wijadi yang 

telah mengusirnya dari rumah. 

Kutipan lain yang menunjukkan bahwa Sriningsih bersifat pendendam 

dapat dilihat melalui teknik reaksi tokoh sebagai berikut: 

“Ora Mas, aku wis kebandjur serik didakwa tumindak nista, 
didakwa sedeng. Nek genah aku nglakoni, bareng ora nglakoni, njang ati 
kelara-lara banget”. (Dawet Aju, hlm: 47) 
 

‘Tidak mas, aku sudah terlanjur sakit hati dituh bertindak hina. Iya 
kalau memang melakukan, tyapi kalau tidak, hati ini sakit sekali’. 
 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Sriningsih masih merasa sakit hati 

kepada Wijadi yang menuduhnya berselingkuh, padahal Sriningsih tidak pernah 

melakukannya. Hal itu merupakan hasil rekayasa dari Asmana yang ingin balas 

dendam terhadap Sriningsih karena telah menolak cintanya. 

7.  Jujur 

Sriningsih merupakan perempuan yang memiliki sifat jujur. Hal tersebut 

ditunjukkan dalam beberapa bagian cerita. Tokoh lain juga mengakui sifat jujur 

Sriningsih. Kutipan yang menunjukkan bahwa Sriningsih bersifat jujur dapat 

dilihat melalui teknik reaksi tokoh sebagai berikut: 

“Nanging, aku rumangsa dosa marang pandjenengan. Aku wanita 
kang ora bisa ngregani katresnaning prija, aku wis mblenjani marang 
djandjiku dewe”, wangsulane Sriningsih kebak panelangsa.(Dawet Aju, 
hlm: 46) 
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‘Namun, aku merasa berdosa padamu. Aku wanita yang tidak bisa 

menghargai perasaan pria, aku sudah mengingkari janjiku sendiri’ jawab 
Sriningsih penuh haru. 
 
 
Kutipan di atas menunjukkan pengakuan Sriningsih kepada Rahardjo 

bahwa ia telah bersalah pada Rahardjo. Sriningsih mengakui bahwa ia telah 

melanggar janjinya untuk tetap setia pada Rahardjo.  

Ciri lain yang menunjukkan Sriningsih adalah perempuan yang jujur dapat 

dilihat dengan teknik reaksi tokoh lain sebagai berikut: 

“Aku ora duwe pikiran maido. Kabeh kandamu dak endel, awit 
mesti njata.”(Dawet Aju, hlm: 58) 
 

‘Aku tidak punya pikiran curiga. Semua katamu kupercaya, karena 
memang benar adanya.’ 

 
 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Rahardjo percaya pada ucapan 

Sriningsih. Rahardjo tidak pernah meragukan cerita Sriningsih. Rahardjo percaya 

bahwa semua yang diceritakan Sriningsih adalah benar adanya. 

8. Setia 

Sriningsih digambarkan sebagai perempuan yang setia terhadap suaminya. 

Hal ini dapat dilihat melalui teknik langsung dalam kutipan berikut: 

Satemene Sriningsih uga ora maido, jen Asmana iku sawidjining 
priya kang kadjabane luwih bagus tinimbang Wijadi uga luwih sugih, 
duwe montor lan pabrik kang gede. Nanging babagan katresnan iku, ora 
bisa kaukur dening apa bae. Apamaneh tumrape wanita kang ambeg 
utama. Sutik tumindak lelemeran lan sutik mangro-tinggal kaja Sriningsih. 
Mulane iku, Sriningsih ora gelem mangsuli lajang mau. Sarta murih adja 
nuwuhake salah kedaden karo bodjone, lajang mau bandjur 
diobong.(Dawet Aju, hlm: 13) 
 

Sebenarnya Sriningsih juga tidak mengelak, kalau Asmana adalah 
pria yang lebih tampan daripada Wijadi dan juga lebih kaya, punya motor 
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dan pabrik yang besar. Namun rasa cinta itu, tidak bisa diukur dengan 
apapun. Apalagi oleh wanita yang berpendirian teguh. Karena itu 
Sriningsih tidak mau membalas surat itu. Serta karena tidak mau 
menimbulkan masalah dengan suaminya, sirat tadi kemudian dibakar. 
 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Sriningsih menolak cinta yang 

diutarakan oleh Asmana. Sriningsih tidak tergoda dengan hal itu meskipun 

Asmana lebih tampan dan kaya. Sriningsih masih menjaga norma-norma sebagai 

seorang istri. Ia tidak mau menghianati suaminya. Sriningsih tetap setia kepada 

Wijadi, suaminya.  

Kesetiaan Sriningsih memang sangat besar. Sriningsih dengan tegas 

menolak ajakan Asmana untuk menikah dengannya. Sriningsih tidak tergoda 

meskipun telah mendapat tawaran berupa harta benda. Hatinya tidak bisa dibeli 

atau ditukar oleh apapun. Hal tersebut membuat Asmana marah dan mengancam 

Sriningsih. Sriningsih tetap tidak terpengaruh dan tetap setia pada suaminya. Hal 

ini dapat dilihat dengan teknik langsung dalam kutipan sebagai berikut: 

Tudjune Sriningsih dudu sawidjining wanita kang saguh 
masrahake adjining dirine sarana banda. Tumrape Sriningsih, sutjining 
atine ora bisa dituku lan diidjoli dening apa bae. Mulane bareng weruh 
kalung brondong mau, Sriningsih ora dadi bungah nanging malah bandjur 
dadi muring djalaran rumangsa diina lan ditjetjamah. Mung bae rasa 
muringe mau isih disasabi, tembunge kang diutjapake meksa isih alus, 
lerege marang pepeling lan pangeman, supaja Asmana bisa meper 
marang kekarepane kang ora betjik mangkono. Djlaran tindak kang 
mangkono iku sisib-sembire ora betjik. Nanging Asmana iku sawdjining 
priya kang duwe watak kasar lan adigung, mulane pepeling lan 
pangemane Sriningsih ora bisa mempan. Malah metu pangentjame, yen 
Sriningsih ora saguh nglanggati marang kekarepane, arep namakake 
pitenah.(Dawet Aju, hlm: 14) 

 
Untunglah Sriningsih bukan wanita yang mudah menyerahkan 

dirinya karena harta. Bagi Sriningsih, kesucian hatinya tidak bisa dibeli 
dan ditukar dengan apapun. Oleh karena itu setelah melihat kalung tadi, 
Sriningsih tidak menjadi senang malah marah karena merasa dihina dan 
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direndahkan. Namun rasa marahnya masih ditahan, kata yang diucapkan 
masih halus, sebagai nasehat, supaya Asmana bisa menghentikan niat 
buruknya. Apalagi tindakan seperti itu adalah perbuatan tercela. Namun 
Asmana adalah pria berwatak kasar dan jahat, karena itu nasehat 
Sriningsih tidak mempan. Bahkan ia mengancam, kalau Sriningsih tidak 
mau menuruti keinginannya, akan difitnah.  
 

9. Berpendirian Teguh 
 
Sriningsih digambarkan oleh pengarang mempunyai pendirian yang teguh. 

Sriningsih menjaga keteguhan sebagai seorang wanita meskipun hidup dalam 

kesusahan namun tetap menjaga keutamaan sebagai seorang wanita. Sriningsih 

tidak mau melanggar norma-norma kesusilaan dengan menjual harga dirinya. 

Sriningsih lebih suka mencari uang yang halal dan mendapat ketentraman hati. 

Kutipan yang menunjukkan bahwa Sriningsih adalah perempuan yang mempunyai 

pendirian yang teguh dapat dilihat melalui teknik reaksi tokoh sebagai berikut: 

Dene anane aku milih dodol dawet sing ketoke sepele iki, sing baku 
kareben uripku bisa tentrem lan adoh saka nerak anggering kasusilan, 
dadi ulering bebrajan susila dadi peladjaran. Aku sutik Mas nglakoni 
kaya ngono, luwung uripku, angger aku isih bisa nggegeki bae marang 
kautamanku, marang kalungguhanku, nglungguhi kautamaning 
wanita.(Dawet Aju, hlm: 56) 
 

Aku memilih berjualan dawet yang sepertinya sepele ini, yang 
penting hidupku bisa tenteram dan jauh dari kenistaan, jadi pengalaman itu 
menjadi pelajaran. Aku takut Mas melakukan hal seperti itu, sayang 
hidupku, yang penting aku bisa menjaga harga diriku, menjadi wanita 
terhormat. 
 
 
Kutipan lain yang menunjukkan bahwa Sriningsih mempunyai pendirian 

yang teguh dapat dilihat melalui teknik reaksi tokoh lain sebagai berikut: 

“Kuwi tandane wanita utama Djeng. Aku ngandel, anane kok 
lakoni dadi bakul dawet marga lehmu arep mantepi marang kautaman. 
Awit jen ta ora teguh imanmu, mestine sliramu ora bakal katjipuhan, 
djer....ayu rupamu.....djamane saiki... .”(Dawet Aju, hlm: 57) 
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‘Itu tandanya wanita terhormat Jeng. Saya percaya, kamu berjualan 

dawet adalah untuk menjaga harga dirimu. Karena, jika tidak teguh 
imanmu, pasti dirimu tidak akan terjaga, apalagi...wajahu cantik...jaman 
sekarang...’. 
 
 
Rahardjo percaya terhadap apa yang dibicarakan Sriningsih. Rahardjo 

percaya karena dia sudah lama mengenal Sriningsih dan mengetahui sifat 

Sriningsih. Sriningsih tidak akan melanggar norma-norma sebagai seorang wanita 

dan akan tetap menjaga keutamaan sebagai seorang wanita. 

10. Sabar 
 
Pengarang juga menggambarkan tokoh Sriningsih sebagai sosok 

perempuan yang sabar. Disaat sedang berdangang, Sriningsih digoda oleh seorang 

laki-laki yang menganggap Sriningsih perempuan gampangan. Sriningsih tetap 

sabar mendengar ucapan laki-laki tersebut meskipun dianggap perempuan 

gampangan. Kutipan yang menggambarkan kesabaran Sriningsih dapat dilihat 

melalui teknik reaksi tokoh sebagai berikut:  

Swara kang keri iki marang kupingku krasa tjumlekit lan pedes. 
Ning meksa dak sabarake.(Dawet Aju, hlm: 55) 
 

Suara terakhir yang kudengar di telingaku terasa menyakitkan. 
Namun aku masih tetap sabar. 
 
 

4.1.2 Tokoh Perempuan Tambahan 
 
Tokoh perempuan tambahan  merupakan tokoh yang hanya dimunculkan 

sekali atau beberapa kali dalam saja dalam cerita dan itu pun mungkin dalam porsi 

penceritaannya yang relatif pendek. Berikut beberapa tokoh tokoh perempuan 

tambahan yang ditampilkan dalam novel DA. 
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4.1.2.1 Tokoh Suwarni 

 Suwarni merupakan istrinya Rahardjo sebelum menikah lagi dengan 

Wijadi. Dia adalah perempuan yang mudah tergoda dan serakah. Hal ini terlihat 

dalam kutipan sebagai berikut: 

1. Mudah Tergoda dan Serakah 

Pengarang menggambarkan Suwarni mempunyai sifat mudah tergoda dan 

serakah. Suwarni tidak pernah merasa cukup dari apa yang dia dapatkan dari 

suaminya, Rahardjo. Kutipan tersebut dapat dilihat melalui teknik langsung 

sebagai berikut: 

Suwarni ketaman ing goda, godaning prija kang minta sihing 
wanita. Suwarni ringkih, atine kegiwang prija lija, deweke ora bisa 
ngendih kanepsone, sulap dening gebjaring banda kang dipamerake. 
Suwarni sulap marang gilaping tjet montor kang tangeh bisa diwudjudake 
dening Rahardjo.(Dawet Aju, hlm: 30) 

Suwarni tergoda oleh pria yang senang mencari wanita. Suwarni 
rapuh, hatinya tergoda pria lain, ia tidak bisa menahan nafsunya, tergiur 
oleh harta benda yang dipamerkan. Suwarni tersihir pada gemerlap harta 
yang sulit diwujudkan oleh Rahardjo. 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Suwarni adalah perempuan yang 

mudah tergoda dan serakah. Suwarni tergoda terhadap pria lain yang bernama 

Surasto. Hal itu dikarenakan karena pria tersebut memiliki banyak harta. Suwarni 

lebih memilih Surasto karena Rahardjo belum bisa memenuhi keinginannya 

mempunyai sebuah motor. 
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2. Pemalas 

Selain mudah tergoda dan serakah, Suwarni juga memiliki sifat pemalas. 

Suwarni jarang melakukan tugas rumah. Saat bangun pagi, Suwarni pura-pura 

tidur lagi agar tidak melakukan tugas rumah. 

Lan jen Suwarni wis tangi, weruh tingkahe bodjone iku malah 
etok-etok turu.(Dawet Aju, hlm: 30) 

Dan saat Suwarni sudah bangun, melihat tingkah suaminya itu 
malah pura-pura tidur. 

 
3. Licik 

Pengarang juga menggambarkan tokoh Suwarni sebagai perempuan yang 

licik. Kelicikan dilakukan Suwarni terhadap Rahardjo agar bisa meninggalkan 

Rahardjo dan menikah dengan pria yang lebih kaya. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam kutipan sebagai berikut: 

Atine kang wis sulap, atine kang wis lali marang dradjate, atine 
kang wis ketliweng, nuwuhake rasa adreng amrih bisa enggal uwal saka 
tangane Rahardjo. Tansah golek djalaran, tansah golek pawadan kanggo 
nglungani.(Dawet Aju, hlm: 30) 

Hatinya yang sudah tertutup, hatinya yang lupa akan derajatnya, 
hatinya yang sudah tergoda, menumubuhkan rasa untuk bisa segera 
meninggalkan Rahardjo. Selalu mencari alasan, selalu mencari cara untuk 
pergi. 

Satemene nepsune Warni iku mung arep kanggo pawadan ae, 
pantjen wis disedya deweke golek djalaran kang sakira ora bisa dituruti 
bodjone.(Dawet Aju, hlm: 32) 

Sebenarnya kemarahan Warni itu hanya untuk alasan saja, memang 
ia sengaja mencari keinginan yang sekiranya tidak bisa dituruti suaminya. 

 
 

Melalui kutipan di atas dapat dilihat bahwa Suwarni sudah lupa dengan 

derajatnya sebagai seorang wanita dan istri. Suwarni hanya ingin menuruti hawa 
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nafsunya terhadap harta. Suwarni mencari cara agar bisa meninggalkan Rahardjo 

dan menikah dengan Surasto.  

4.1.2.2  Bu Sutomo 
 

1. Bijaksana 

Bu Sutomo adalah istrinya Pak Sutomo. Bu Sutomo merupakan 

perempuan yang bijaksana. Bu Sutomo memberi nasihat kepada Wijadi atas 

masalah yang sedang dihadapinya. Dia menasihati Wijadi untuk tidak terlalu 

percaya terhadap surat yang belum jelas asal-usul dan isinya. Kutipan yang 

menunjukkan Bu Sutomo adalah sosok perempuan yang bijaksana dapat dilihat 

berikut ini: 

Bu Sutomo kang ketuwuhan rasa ora ngandel manawa Sriningsih 
gelem tumindak kang ora pantes, kawetu tjlatune kang ngandut rasa getun 
lan panutuh: “Ah-, Kangmas kok kesesa duka saderenge kapriksa rumijin 
leres lan lepate, njata lan botene serat ingkang Kangmas tampi niku. 
Punika sajektosipunklentu, awit njatane limrahing ngagesang niku onten 
sing remen lan onten sing geting. Sing geting niku sok ladjeng purun 
mamakaken paeka.”(Dawet Aju, hlm: 25) 

 
Bu Sutomo tidak percaya jika Sriningsih mau berbuat hal yang 

tidak pantas, keluarlah ucapannya yang penuh penyesalan dan petuah: ‘Ah, 
Mas kok kamu terburu-buru marah sebelum memeriksa dulu benar dan 
salahnya, benar dan tidaknya surat yang Mas terima itu. Itu sebenarnya 
salah, karena nyatanya orang hidup itu ada yang suka ada yang tidak. 
Yang tidak suka bisa saja berusaha mendatangkan masalah’. 

 
 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Bu Sutomo merasa tidak percaya 

kalau Sriningsih berselingkuh terhadap pria lain. Bu Sutomo merasa Sriningsih 

adalah perempuan yang baik-baik dan tidak akan mungkin untuk menghianati 

suaminya. Bu Sutomo menasehati Wijadi agar tidak terlalu percaya terhadap surat 

yang dia terima dan menyuruh Wijadi untuk mengecek kebenaran Surat tersebut. 
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4.1.2.3  Wirani 

1. Suka Menolong 

Wirani adalah teman sekolah Sriningsih. Wirani digambarkan oleh 

pengarang mempunyai sifat suka menolong. Hal ini dapat dilihat melalui kutipan 

sebagai berikut: 

Sadjake Wirani trenjuh lan welas krungu tjritaku mau, nuli tjlatu: 
“Wis ta mbak, nek durung karuwan sing arep kok djudjug betjik neng 
nggonku bae disik. Atimu ben tentrem, dene tembe buri sakarsamu aku ora 
malangi”.(Dawet Aju, hlm: 48) 

 
Sepertinya Wirani terharu dan kasihan mendengar ceritaku, 

kemudian ia berujar: ‘Sudahlah mbak, kalau belum jelas tempat yang mau 
dituju lebih baik di tempatku saja dulu. Hatimu biar tenang dulu, kalau 
kemudian mau pergi aku tidak akan menghalangi’. 

 
 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa Wirani merasa terharu dan 

kasihan terhadap Sriningsih yang meninggalkan rumah dan belum mempunyai 

tempat tinggal. Dia kemudian mengajak Sriningsih untuk tinggal sementara 

dengan dirinya. 

Kutipan lain yang menunjukkan kalau Wirani adalah perempuan yang 

suka menolong adalah saat Sriningsih mengucapkan terima kasih kepada Wirani 

karena telah menolongnya. Hal itu dapat dilihat melalui teknik cakapan dalam 

kutipan berikut: 

“Ja wis ta aku manut karepmu, karo jo matur banget ing panuwun dik”. 
“Ah,  ja pada-pada mbak”, wangsulane Wirani, “wong mono nek bisa rak 
ja betjik tulung-tinulung”.(Dawet Aju, hlm: 48) 
 
‘Ya sudah aku ikut keinginanmu, aku juga mengucapkan terima kasih 
kasih banyak dik’. 
‘Ah, sama-sama mbak’, jawab Wirani, ‘Orang itu kan bagusnya ya saling 
tolong-menolong’. 
 



49 

 

 

2. Peduli Terhadap Orang Lain 

Pengarang juga menggambarkan tokoh Wirani sebagai sosok yang peduli 

terhadap terhadap orang lain. Melalui teknik reaksi tokoh lain dapat dilihat 

melalui kutipan sebagai berikut. 

Mas, wis mesti bae tekaku neng kono dadi sanggane Wirani. Awit 
aku durung bisa Njambutgawe apa-apa. Nanging Wirani sadjak ora 
ngresula menehi pangan marang aku, malah deweke njaguhi arep 
ngadjari aku melu para. (Dawet Aju, hlm: 49) 

Mas, sudah pasti kedatanganku di sana menjadi beban Wirani. 
Karena aku belum bisa bekerja apa-apa. Namun Wirani tidak mengeluh 
memberiku makan, malah ia menyanggupi mau mengajariku ikut kerja. 
 
 
Setelah meninggalkan rumah, Sriningsih bertemu dengan Wirani. 

Sriningsih tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak bisa bekerja, Wirani 

mengajak untuk tinggal bersama dirinya dan akan mengajarinya bekerja. 

3. Pembohong 

Wirani juga digambarkan pengarang sebagai perempuan pembohong. Hal 

ini dapat dilihat melalui teknik reaksi tokoh lain dalam kutipan berikut: 

Djroning batin aku maido, hla wong djam 11 aku nglilir deweke 
durung mulih, kok kanda tekane djam 11.(Dawet Aju, hlm: 49) 

Dalam hati aku mengelak, la jam 11 aku terbangun dia belum 
pulang, kok bilang pulangnya jam 11. 

 
 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Sriningsih tidak percaya terhadap 

jawaban Suwarni. Pada jam sebelas malam  Sriningsih bangun dan Suwarni belum 

pulang. Sriningsih merasa kalau Suwarni telah berbohong kepadanya. 
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4. Mandiri 
 

Wirani juga digambarkan pengarang mempunyai sifat pekerja keras. 

Setelah orang tuanya meninggal, Wirani kemudian bekerja untuk memenuhi 

hidupnya. Wirani bisa mempunyai rumah yang besar dan mewah dari hasil 

bekerjanya. Teknik reaksi terhadap tokoh lain dapat diketahui bahwa Wirani 

adalah perempuan yang mandiri dan pekerja keras dalam kutipan berikut. 

Nalika tekan Kartasura aku rada djingrak dene omahe Wirani wis 
malih gagrag. Lodji gede tur ja bregas. Wirani kanda nek sing jasa 
deweke dewe. Kandane saka bebaten, olehe para (bakul mas 
inten).(Dawet Aju, hlm: 49) 
 

Ketika sampai Kartasura aku agak terkejut melihat rumah Wirani 
tampak mewah. Besar dan juga luas. Wirani bilang bahwa yang berusaha 
dirinya sendiri. Katanya dari untung, dari ia bekerja (penjual emas). 
 
 

 Kutipan di atas menunjukkan bahwa Wirani adalah perempuan yang 

mandiri. Dia bekerja keras untuk dapat memenuhi kehidupannya dan dari kerja 

kerasnya itu dia bisa memiliki rumah yang besar dan mewah.  

4.2  Pandangan Feminisme Pengarang dalam Novel Dawet Aju  

Pandangan feminisme yang digambarkan Widi Widajat dalam novel DA 

dapat dilihat melalui tokoh utama yaitu Sriningsih, dan melalui tokoh tambahan 

seperti Suwarni, Bu Sutomo, dan Wirani. 

4.2.1 Sriningsih 

Tokoh Sriningsih merupakan gadis yang hidup dalam lingkungan 

masyarakat Jawa. Dalam menjalani kehidupannya, Sriningsih terbentur oleh 

banyak masalah yang muncul akibat anggapan-anggapan miring yang dibentuk 

oleh sistem sosial.  Sosok Sriningsih bukanlah gadis yang lemah, dia berusaha 



51 

 

 

berjuang untuk mendapatkan hak-haknya serta keinginan hatinya. Dia berani 

bersikap terhadap masalah-masalah yang dihadapainya dengan tetap menjaga 

nilai-nilai kesopanan. Hal inilah yang mungkin ingin ditampilkan oleh pengarang 

novel DA. 

Kehadiran tokoh Sriningsih dengan segala jenis sikap serta pikirannya 

tidak dimunculkan begitu saja. Widi Widajat terlebih dahulu membuka latar 

belakang keluarga, budaya serta pergaulan tokoh utama untuk dijadikan sebagai 

acuan mengenai pandangan-pandangannya. Dia berpendapat bahwa seorang 

perempuan harus mempunyai pemikiran yang pintar dalam bersikap dan 

bertindak. Kepintaran yang dimiliki bukan kepintaran dalam bidang akademik, 

melainkan kepintaran dalam bidang non akademik.  

Seperti yang telah dijabarkan dalam penokohan tokoh utama perempuan di 

atas. Widi Widajat menggunakan teknik langsung menggambarkan kepintaran 

Sriningsih dalam hal berdagang. Setelah diusir Wijadi dari rumah, Sriningsih 

berdagang dipasar untuk memenuhi kehidupannya. Barang dagangan Sriningsih 

tetap laku dan mendapatkan keuntungan meskipun belum pernah bredagang sama 

sekali. Kutipannya sebagai berikut. 

Sabanjure aku bandjur eker-eker sarana dodol bumbon neng 
pasar. Pawitan lehku adol kalung. Kang gawe urip iku adil Mas, njatane 
sanadjan aku ora tau – tau – bakul ja bisa kepajon, dene bebatene ja 
lumajan kena kanggo tjagaking uripku.(Dawet Aju, hlm: 51) 
 

Kemudian aku mencoba berjualan di pasar. Bermodal dari menjual 
kalung. Tuhan memang adil mas, nyatanya meskipun aku tidak pernah 
berdagang tapi tetap bisa laku, dan untungnya juga lumayan untuk 
mencukupi kebutuhan hidupku.  
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Selain pintar berdagang, Sriningsih juga pintar dalam hal mengasuh anak. 

Darini mudah dekat dengan Sriningsih meskipun Sriningsih bukan ibu 

kandungnya.  Kutipannya dapat dilihat sebagai berikut. 

Dene Darini banjur lulut bae marang Sriningsih, beteke Sriningsih 
pinter ngepek-ngepek atine si bocah.(Dawet Aju, hlm: 59) 

  Darini mudah saja dekat dengan Sriningsih, Sriningsih memang 
pintar mengambil hati si bocah. 

 
 
 Sriningsih juga digambarkan pengarang pandai dalam mengambil sikap. 

Asmana memberikan perhiasan kepada Sriningsih supaya dia mau menikah 

dengannya. Hal tersebut membuat marah Sriningsih karena menganggapnya 

wanita yang bisa dibeli dengan harta, tetapi kemarahan Sriningsih masih diredam 

di dalam hati dan ucapannya juga masih halus. Sriningsih menolak keinginan 

Asmana dengan halus supaya tidak menyinggung hati Asmana. Kutipannya dapat 

dilihat sebagai berikut. 

Tudjune Sriningsih dudu sawidjining wanita kang saguh 
masrahake adjining dirine sarana banda. Tumrape Sriningsih, sutjining 
atine ora bisa dituku lan diidjoli dening apa bae. Mulane bareng weruh 
kalung brondong mau, Sriningsih ora dadi bungah nanging malah bandjur 
dadi muring djalaran rumangsa diina lan ditjetjamah. Mung bae rasa 
muringe mau isih disasabi, tembunge kang diutjapake meksa isih alus, 
lerege marang pepeling lan pangeman, supaja Asmana bisa meper 
marang kekarepane kang ora betjik mangkono. Djlaran tindak kang 
mangkono iku sisib-sembire ora betjik. Nanging Asmana iku sawdjining 
priya kang duwe watak kasar lan adigung, mulane pepeling lan 
pangemane Sriningsih ora bisa mempan. Malah metu pangentjame, yen 
Sriningsih ora saguh nglanggati marang kekarepane, arep namakake 
pitenah.(Dawet Aju, hlm: 14) 

 
Untunglah Sriningsih bukan wanita yang mudah menyerahkan 

dirinya karena harta. Bagi Sriningsih, kesucian hatinya tidak bisa dibeli 
dan ditukar dengan apapun. Oleh karena itu setelah melihat kalung tadi, 
Sriningsih tidak menjadi senang malah marah karena merasa dihina dan 
direndahkan. Namun rasa marahnya masih ditahan, kata yang diucapkan 
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masih halus, sebagai nasehat, supaya Asmana bisa menghentikan niat 
buruknya. Apalagi tindakan seperti itu adalah perbuatan tercela. Namun 
Asmana adalah pria berwatak kasar dan jahat, karena itu nasehat 
Sriningsih tidak mempan. Bahkan ia mengancam, kalau Sriningsih tidak 
mau menuruti keinginannya, akan difitnah.  
 

Kutipan lain yang menunjukkan kalau Sriningsih pandai dalam mengambil 

sikap dapat dilihat dalam kutipan berikut ini. 

  “Dawet sampejan enak nggih Ju?”. 
  Olehe tjlatu ngono kuwi karo mesem-mesem lan mripate njawang 
aku bae. Aku risi disawang kuwi, kudu-kudua ndang lunga. Ning meksa 
isih dak wangsuli: ”nak slirane betah sampejan teng saben ngrika”. 
  “Hla nek anu Ju, kula boten tuku dawete, ning sing onten saniki 
mawon”. 

   “Dagangan kula sedaja teng sabin, boten onten sing kula bekta”. 
  “Wijah, ngono bae etok-etok mbodoni. Sing dodol mawon”.(Dawet 
Aju, hlm: 53-55) 

   
  ‘Dawetmu enak ya mbak’. 

 Di berkata sambil tersenyum dan matanya memandangiku terus. 
Aku risih dipandang seperti itu, ingin cepat-cepat pergi. Namun masih 
kujawab: ‘kalau kamu butuh datanglah ke sawah’. 

  ‘Lha kalau saya tidak beli dawetnya, tapi yang ada di sini saja’. 
  ‘Dagangan saya semuanya di sawah tidak ada yang saya bawa’. 
  ‘Begitu saja pura-pura bodoh. Yang jualan saja’. 

   
 
 Sriningsih mengambil air di sumur kemudian digoda oleh seorang laki-

laki.  Dia tidak langsung marah saat laki-laki tersebut menganggapnya wanita 

gampangan dan mengajak berbuat intim. Dia menolak dengan halus dengan 

mengatakan kalau semua dagangannya ditinggal di sawah.  

  Di samping pintar, Sriningsih merupakan tokoh yang digambarkan 

pengarang berani menyampaikan pendapat. Sriningsih berani membantah apa 

yang telah dituduhkan Wijadi kepadanya. Sriningsih membantah tuduhan Wijadi 

kalau telah berselingkuh. Sriningsih merasa tidak pernah melakukan 
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perselingkuhan. Dia masih menjaga harga dirinya sebagai seorang perempuan dan 

sebagai seorang istri. Kutipannya dapat dilihat sebagai berikut: 

Wangsulane Sriningsih isih karo mingseg-mingseg: “Aduh Mas, 
sirikan gede tumraping wong djedjodohan jen gumampang ngandel 
marang swaraning lijan. Mas, mestine sliramu ja wis ngerti. Nek lijan iku 
ana sing seneng dan ana sing geting. Wis dadi watake wong, meri marang 
kabegdjaning lijan. Serik lan dengki! Mulane wadjib diteliti dhisik, adja 
age-age duka?”(Dawet Aju, hlm: 8) 

Sriningsih menjawab sambil menangis: ‘Aduh Mas, tidak baik bagi 
orang yang berumah tangga kalau mudah percaya omongan orang. Mas, 
harusnya kamu ya tahu. Kalau orang lain itu pasti ada yang suka ada juga 
yang tidak. Sudah jadi wataknya orang, iri pada kebahagiaan orang lain. 
sirik dan dengki! Makanya harus diperiksa dulu, jangan langsung marah?’ 
 
 
Wijadi mendapatkan surat yang berisi kalau Sriningsih telah berselingkuh. 

Sriningsih membantah tuduhan tersebut dengan berusaha menasehati Wijadi kalau 

surat yang diterimanya harus dicek dulu kebenarannya dan jangan hanya asal 

main tuduh. Kalau suami telah bertindak salah harus berani membantah dan 

menasehatinya, meskipun sebagai seorang istri harus menurut kepada suami. 

Sikap berani menyampaikan pendapat juga digambarkan pengarang 

melalui percakapan antara Sriningsih dan Rahardjo berikut ini. 

Sriningsih katon jen kaget, ora njana jen Rahardjo arep kewetu 
tembunge kang mangkono. Mula wangsulane Sriningsih alon: “Mas, aneh 
temen sliramu iki. Wong kok ora trima sidji. Adja ngono mas, sliramu 
kuwi rak satrija utama, wadjib dadi pangaubaning sapada-pada. Ewa 
samono aku uga ngaturake panuwun dene sliramu ora lingsem lan ora 
mitambuhi sanadjan kahananku saiki wis akeh bedane karo djaman 
samana”.(Dawet Aju, hlm: 56-57) 

Sriningsih tampak kaget, tidak menduga kalau Rahardjo akan 
berkata seperti itu. Maka ujar Sriningsih pelan: ‘Mas, aneh sekali kamu 
ini. Orang kok tidak cukup satu. Jangan begitu mas, kamu kan lelaki baik-
baik, wajib menjadi teladan. Meskipun begitu aku juga berterima kasih 
karena kamu tidak malu dengan keadaanku yang sudah banyak berbeda 
dengan jaman dulu’. 
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Sriningsih mesem, wusana wangsulane: “Hm, luwes temen sliramu 
Mas ngendika neng ngarepanku. Mas, adja demen goroh mundak growek. 
Karo maneh uga dudu watake satrija utama arep tumindak luput”.(Dawet 
Aju, hlm: 57) 
 

Sriningsih tersenyum, kemudian menjawab: ‘Hm, mudah sekali 
kamu mas berkata di depanku. Mas, jangan suka bohong. Dan bukan sifat 
pria baik kalau bertindak salah’. 

 
 

Dapat dilihat dari percakapan di atas Sriningsih menyampaikan 

pendapatnya kepada Rahardjo. Sriningsih keget saat Rahardjo mengajaknya untuk 

menikah padahal Rahardjo sudah berumah tangga dan mempunyai anak. 

Sriningsih mengatakan kepada Rahardjo kalau laki-laki sejati tidak sepatutnya 

berbicara seperti itu. Laki-laki sejati seharusnya menjadi contoh yang baik bagi 

orang lain. 

 Gambaran sosok Sriningsih juga dapat diketahui melalui sikapnya yang 

berani dalam menghadapi masalah. Perempuan seringkali digambarkan sebagai 

sosok yang lembut dan penurut. Hal tersebut tidak berlaku bagi Sriningsih. ia 

memperjuangkan diri dengan ketegasan sikap. Melalui ketegasannya tersebut, 

perempuan tidak dipandang cengeng, bahkan terkesan keras. Dengan ketegasan 

yang dia lakukan, perempuan tidak akan diremehkan oleh orang lain. kutipannya 

dapat dilihat berikut ini. 

Krungu kandane kang kurang adjar kuwi, nepsuku ora kena dak 
ampet. Mula wangsulanku seru: “Aku dudu planjahan. Dudu wong wedok 
sabane turut ngisor asem. Adja angger bisa kumedjap bae dupeh aku 
dodol dawet. Mbok disawang disik, adja mamak waton bisa kumedjap 
muni. Ambak uwong kok delap temen”.(Dawet Aju, hlm: 55) 

 
Mendengar ucapan yang kurang ajar itu, emosiku tidak bisa 

kubendung. Maka aku menjawab dengan lantang: ‘Aku bukan wanita 
murahan. Aku bukan wanita bawah pohon asam. Jangan sembarangan 
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bicara hanya karena aku seorang penjual dawet. Lihatlah dulu, jangan 
hanya bisa sembarangan bicara. Jadi orang kok seenaknya saja’. 

 
 

Sriningsih berani mengutarakan kemarahannya kepada laki-laki yang 

menganggapnya perempuan gampangan, perempuan yang bisa diajak untuk 

berbuat intim. Sriningsih berani berkata keras sebagai bentuk kewajaran seseorang 

yang marah karena telah diremehkan sebagai perempuan. Ketegasan yang dia 

lakukan, perempuan tidak akan diremehkan oleh orang lain. 

Keberanian Sriningsih juga terlihat saat dia menolak ajakan Juwono yang 

memaksanya untuk hubungan intim. 

Tjlatune Juwono:”Ah, mbok adja angkuh ta djeng”. 
Aku ora mangsuli, bandjur menjat ngadeg arep nglungani. 

Nanging djebul digondeli, malah arep njikep. Tudjune aku prajitna, 
deweke dak kipatake sarta aku bandjur mlebu ngomah, lawang dak 
kantjing. Enggal-enggal aku mlebu kamar karo awak kang gumeter. 
(Dawet Aju, hlm: 51) 

 
Juwono berujar: ‘Ah jangan angkuh Jeng’. 
Aku tidak menjawab, kemudian berdiri hendak pergi. Namun 

ternyata aku dihalangi, bahkan mau memelukku. Untungnya aku sigap, 
aku menangkisnya, kemudian aku masuk rumah, pintunya kukunci. Aku 
segera masuk kamar dengan tubuh gemetaran. 

 
 

Sriningsih menolak ajakan Juwono untuk berhubungan intim. Sriningsih 

menunjukkan penolakan terhadap Juwono dengan bersikap memberontak saat 

Juwono ingin memeluknya. Sriningsih langsung masuk kamar dan menguncinya 

agar Juwono tidak bisa mengikutinya. 

Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak 

berani melangkah dan mengambil keputusan karena takut pada suatu hal, namun 

hal tersebut tidak berlaku bagi Sriningsih. Dia Justru berani melangkah maju dan 
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mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah. Bagi pengarang, keberanian 

semacam ini sangat diperlukan oleh perempuan agar dirinya tidak terkungkung 

oleh rasa takut dan berani menghadapi masalah dalam hidup. Pengarang 

menggambarkannya dalam sosok Sriningsih dalam kutipan sebagai berikut.  

Bareng atine wis bunder, wekasane Sriningsih bandjur tuwuh 
tekade. Arep lunga anut krenteging atine, embuh kang dilakoni tembe 
mburi. (Dawet Aju, hlm: 14) 

Setelah hatinya sudah bulat, kemudian tumbuh tekad Sriningsih. 
akan pergi mengikuti keinginan hatinya, entah apa yang akan dilakukan 
nanti. 

 
 

 Kutipan di atas menunjukkan bahwa Sriningsih adalah sosok perempuan 

yang berani mengambil keputusan. Setelah bertengkar dengan Wijadi, Sriningsih 

memutuskan untuk pergi dari rumah. Sriningsih sudah tidak kuat dengan 

kelakukan Wijadi yang menuduhnya selingkuh dan tidak mempercayai dirinya 

lagi. Perempuan seringkali takut mengambil keputusan sendiri. Sikap berani 

mengambil keputusan menunjukkan kalau pengarang menganut feminisme liberal. 

Perempuan hendaknya mempunyai kemandirian, tidak tergantung pada 

laki-laki. Banyak yang beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang 

bergantung pada laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

Sabanjure aku bandjur eker-eker sarana dodol bumbon neng 
pasar. Pawitan lehku adol kalung. Kang gawe urip iku adil Mas, njatane 
sanadjan aku ora tau – tau – bakul ja bis kepajon, dene bebatene ja 
lumajan kena kanggo tjagaking uripku.(Dawet Aju, hlm: 51) 
 

Kemudian aku mencoba berjualan di pasar. Bermodal dari menjual 
kalung. Tuhan memang adil mas, naytanya meskipun aku tidak pernah 
berdagang tapi tetap bisa laku, dan untungnya juga lumayan untuk 
mencukupi kebutuhan hidupku. 
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 Kutipan di atas menunjukkan bahwa Sriningsih adalah perempuan yang 

mandiri dan tidak bergantung pada laki-laki. Sriningsih menjual kalung untuk 

modal berdagang di pasar. Sriningsih belum pernah berdagang sebelumnya. 

Sriningsih tanpa rasa takut tetap melakukannya meskipun dengan resiko kerugian 

yang besar. Semua dilakukanya untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya 

setelah pergi dari rumah dan tidak mempunyai pekerjaan. 

Berdasarkan berbagai kutipan-kutipan di atas tentang sosok Sriningsih, 

dapat diketahui bahwa pengarang menyisipkan paham feminisme liberal dan 

paham psikoanalisis gender dalam novel DA. 

4.2.2 Suwarni 

Suwarni adalah istrinya Rahardjo. Suwarni berani menolak dan 

menyampaikan pendapatnya kalau suaminya hanya lebih mementingkan 

pekerjaannya daripada dirinya. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

Suwarni katon ora seneng krungu wangsulane bodjone mangkono 
mau, mula tjlatune kanti songol: “Ora ta, wose pandjenengan kersa apa 
ora tindak Madiun suk setu? Ora perlu kakehan punika.” 

“Mbok ja ora suk setu bae to Djeng, adja ngono,”tjlatune 
Rahardjo alon semu mituruti. “Nek krungu tangga rak ngisin-isini, 
mundak diarani aku ora bekti marang wong-tuwa”. 

“Ngisin-isini apa!” Wangsulane Suwarni seru. “Aku emoh Mas, 
nek mung tansah dikalahake karo kuwadjiban. Ora bisa kaja lumrahing 
bodjo.” (Dawet Aju, hlm: 31-32) 

 
Suwarni tampak tidak senang mendengarjawaban suaminya itu, 

maka ujarnya dengan sinis: ‘Tidak lah, intinya kamu mau atau tidak pergi 
ke Madiun besok sabtu? Tidak perlu kebanyakan basa-basi.’ 

‘Jangan besok Sabtu ya Jeng, jangan begitu,’ ujar Rahardjo pelan 
sembari berusaha menuruti. ‘Kalau kedengaran tetangga kan memalukan, 
nanti dikira aku tidak berbakti pada orangtua.’ 

‘Memalukan apanya!’ jawab Suwarni dengan seru. ‘Aku tidak mau 
Mas, kalau sampai dikalahkan kewajiban. Tidak bisa seperti selayaknya 
suami.’ 
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Dalam kutipan di atas pengarang menggambarkan sosok Suwarni sebagai 

perempuan yang berani menyampaikan pendapatnya. Dia tidak mau diduakan 

oleh pekerjaan suaminya dan menginginkan supaya suaminya menuruti 

keinginannya. Keberanian Suwarni menyampaiakn pendapat kepada Rahardjo 

menunjukkan pengarang menganut paham feminisme liberal. 

Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang tidak berani 

melangkah dan mengambil keputusan karena takut pada suatu hal, namun hal 

tersebut tidak berlaku bagi Suwarni. Dia justru berani melangkah maju dan 

mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah. Bagi pengarang, keberanian 

semacam ini sangat diperlukan oleh perempuan agar dirinya tidak terkungkung 

oleh rasa takut dan berani menghadapi masalah dalam hidup. Pengarang 

menggambarkannya dalam sosok Suwarni dalam kutipan sebagai berikut. 

Mas, dina iki aku sida mangkat njang Madiun idjen bae, putramu 
tak tinggal kareben diemong mbok Gito. Adja duka lan kaget ing 
penggalih, lungaku iki bisa uga terus ora bakal bali lan aku wis ora saguh 
ngladosi pandjenengan maneh, wong nyatane pandjenengan ja wis ora 
nggatosi. Mula mungsa bodowa putramu. (Dawet Aju, hlm: 33) 

 
Mas, hari ini aku jadi berangkat ke Madiun sendirian, putramu 

kutinggal biar diasuh Mbok Gito. Jangan marah dan kaget, kepergianku ini 
bisa saja tidak akan kembali lagi dan aku sudah tidak sanggup melayani 
kamu lagi, karena kamu juga sudah tidak peduli. Maka jagalah putramu. 

 
 

Dalam kutipan di atas pengarang menggambarkan soosk Suwarni sebagai 

perempuan yang berani mengambil keputusan. Suwarni merasa kalau suaminya 

tidak mau menuruti keinginannya untuk pergi ke Madiun menengok orang tuanya. 

Dia kemudian mengambil keputusan untuk pergi ke Madiun sendirian. Tidak 
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semua perempuan berani mengambil keputusan sendiri. Perempuan seringkali 

takut mengambil keputusan sendiri. Sikap berani mengambil keputusan 

menunjukkan kalau pengarang menganut feminisme Liberal. 

4.2.3 Bu Sutomo 

 Pandangan feminisme pengarang melalui tokoh Bu Sutomo dapat dilihat 

dari sikap Bu Sutomo yang berani menyampaikan pendapat.  Melalui teknik 

cakapan sikap berani menyampaikan pendapat dapat dilihat dalam kutipan 

berikut. 

Bu Sutomo kang ketuwuhan rasa ora ngandel manawa Sriningsih 
gelem tumindak kang ora pantes, kawetu tjlatune kang ngandut rasa getun 
lan panutuh: “Ah-, Kangmas kok kesesa duka saderenge kapriksa rumijin 
leres lan lepate, njata lan botene serat ingkang Kangmas tampi niku. 
Punika sajektosipunklentu, awit njatane limrahing ngagesang niku onten 
sing remen lan onten sing geting. Sing geting niku sok ladjeng purun 
mamakaken paeka.”(Dawet Aju, hlm: 25) 

Bu Sutomo tidak percaya jika Sriningsih mau berbuat hal yang 
tidak pantas, keluarlah ucapannya yang penuh penyesalan dan petuah: ‘Ah, 
Mas kok kamu terburu-buru marah sebelum memeriksa dulu benar dan 
salahnya, benar dan tidaknya surat yang Mas terima itu. Itu sebenarnya 
salah, karena nyatanya orang hidup itu ada yang suka ada yang tidak. 
Yang tidak suka bisa saja berusaha mendatangkan masalah.’ 

 
 

Bu Sutomo menyampaikan pendapat kepada Wijadi bahwa jangan asal 

main tuduh kalau bukti yang didapatkan belum jelas asal-usulnya. Sebaiknya 

diselidiki dulu kebenaran dari surat yang diterimanya. Bu Sutomo juga 

menyalahkan Wijadi atas perbuatannya yang langsung menuduh Sriningsih 

berselingkuh dan mengusirnya dari rumah. Hal ini mencerminkan pandangan 

feminisme liberal pengarang yakni sebagai perempuan kita juga harus berani 

menyampaikan pendapat terhadap orang lain. 
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4.2.4. Wirani 

Wirani adalah teman Sriningsih semasa sekolah dulu. Sriningsih ditolong 

Wirani setelah pergi dari rumah. Pengarang menggambarkan tokoh Wirani 

sebagai sosok peremuan yang mandiri. Perempuan harus bisa mandiri agar tidak 

bergantung ada orang lain. Melalui teknik reaksi tokoh lain dapat dilhat dalam 

kutipan sebagai berikut. 

Nalika tekan Kartasura aku rada djingrak dene omahe Wirani wis 
malih gagrag. Lodji gede tur ja bregas. 

Wirani kanda nek sing jasa deweke dewe. Kandane saka bebaten, 
olehe para (bakul mas inten).(Dawet Aju, hlm: 49) 
 

Ketika sampai Kartasura aku agak terkejut melihat rumah Wirani 
tampak mewah. Besar dan juga luas. 

Wirani bilang bahwa yang berusaha dirinya sendiri. Katanya dari 
untung, dari ia bekerja (penjual emas). 
 
 

 Kutipan di atas menunjukkan bahwa Wirani adalah perempuan yang 

mandiri. Wirani bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya setelah orang 

tuanya meninggal. Hasilnya dia dapat memiliki rumah mewah sendiri tanpa 

bantuan orang lain. Hal itu adalah wujud pandangan feminisme liberal pengarang 

yang menggambarkan perempuan harus mandiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab IV, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Tokoh Sriningsih dikategorikan sebagai tokoh utama, tokoh protagonis, tokoh 

bulat, tokoh berkembang, dan tokoh netral. Sriningsih merupakan perempuan 

yang pintar, patuh pada orang tua, mandiri, tegas, berpendirian teguh, sabar, 

dan pantang menyerah. Tokoh Suwarni dikategorikan sebagai tokoh 

perempuan tambahan. Ia merupakan perempuan yang serakah terhadap harta, 

pemalas dan licik. Tokoh Wirani dikategorikan sebagai tokoh perempuan 

tambahan. Dia merupakan perempuan yang mandiri, pekerja keras, peduli 

terhadap orang lain, suka menolong dan pembohong. Bu Sutomo dikategorikan 

sebagai tokoh perempuan tambahan. Ia merupakan sosok perempuan yang 

bijaksana. 

2. Pengarang dalam membangun cerita dan menuangkan pandanganya tentang 

teori feminisme dihadirkan melalui tokoh Sriningsih, Suwarni, Wirani, dan Bu 

Sutomo. Melalui tokoh Srininingsih, pengarang menyisipkan paham feminis 

liberal dengan menggambarkan sebagai sosok yang pintar, tegas, berani 

mengambil keputusan dan menyuarakan pendapat. Melalui tokoh Suwarni, 

pengarang berpendapat bahwa seorang perempuan harus berani 

mengemukakan pendapat dan berani mengambil keputusan. Melalui tokoh 
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Suwarni pengarang mengemukakan  paham feminisme liberal. Melalui tokoh 

Wirani, pengarang menganut paham feminis liberal untuk mendeskripsikan 

perempuan yang mandiri dan pekerja keras. Perempuan harus bisa mandiri 

tanpa selalu bergantung kepada laki-laki. Melalui tokoh Bu Sutomo, pengarang 

berpendapat bahwa seorang perempuan harus berani mengemukakan pendapat. 

Melalui tokoh Bu Sutomo pengarang mengemukakan  paham feminisme 

liberal. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, peneliti menyampaikan 

saran sebagai berikut.  

1. Feminisme dalam novel DA hendaknya dijadikan sebagai acuan sikap 

masyarakat terutama kaum perempuan. 

2. Novel DA juga sebaiknya dikaji melalui ilmu-ilmu sastra yang lain untuk 

mendapatkan penelitian yang baru didunia sastra. 

3. Penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau materi 

ajar dalam pembelajaran karya sastra khususnya yang mengkaji novel. 
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Sinopsis Novel Dawet Aju 

Sriningsih iku putra siji-sijine Pak Martosentono. Ibune Sriningsih wis 

tinggal donya awit Sriningsih umur rong taun. Sriningsih iku wong wadon paling 

ayu ing kampung Tipes. Akeh priya kang seneng marang dheweke, nanging 

Sriningsih ora tau nggatekake amarga dheweke wis duwe wong kang ditresnani 

yaiku Rahardjo. Rahardjo iku salah sawijining pemudha ing kampung Tipes. 

Sriningsih lan Rahardjo wis kinasihan awit SMA. Sabanjure lulus SMA, Rahardjo 

nutugake sekolah ing liya kutha, mula wong sakloron kuwi kudu kapisah 

sawetara. 

Sawijining dina Pak Martosentono gerah. Sriningsih ora duwe ragad 

kanggo ngobatake bapake, banjur teka Wijadi kang gelem ngrewangi pengobatan 

Pak Martosentono. Wijadi iku tanggane Sriningsih. Awit saka kuwi Wijadi asring 

ngrewangi  Sriningsih lan Pak Marto nalika lagi susah. Pak Marto rumangsa 

duwe utang budi karo Wijadi. Sadurunge kapundhut, Pak Marto pesen marang 

Sriningsih supaya jejodhohan karo Wijadi. Sriningsih banjur nikah karo Wijadi 

lan duwe anak aran Hartono, nanging ing urip rumah tanggane Sriningsih lan 

Wijadi teka perkara. Wijadi nampa layang kang isine ngadarake menawa 

Sriningsih wis tumindak sedeng. Wijadi banjur nesu marang Sriningsih lan 

nundung Sriningsih saka omah. Sriningsih banjur lunga saka omah amarga wis 

ora betah karo prilakune Wijadi. Sabanjure lunga saka omah, Sriningsih banjur 

ketemu Wirani, kancane dhek jaman SMA. Sriningsih ditulung Wirani lan 

diwenehi panggonan turu saha meh dijak nyambut gawe. Sawise pirang-prang 

dina urip bareng Wirani, Sriningsih rumangsa yen pegaweyane Wirani  ora 
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lumrah. Sriningsih banjur lunga saka omahe Wirani. Dheweke banjur dodolan 

ing pasar kanggo ngragadi uripe. Amarga asile dagang neng pasar ora patia 

nguntungake, Sriningsih banjur nyoba dodol dawet ayu. Nalika dodol dawet, 

Sriningsih ketemu maneh karo Rahardjo. Rahardjo wis omah-omah karo Suwarni  

lan duwe anak aran Darini, nanging Suwarni lunga ninggalake Rahardjo lan 

Darini. Rahardjo banjur nembung marang Sriningsih ngenani niate ngajak 

Sriningsih jejodhohan. Wong sakloron mau banjur nikah lan urip bebarengan.  

Sawise pirang taun omah-omah, Sriningsih banjur kangen marang anak 

lanange Hartono. Dheweke wis telung taun ora ketemu Hartono. Sriningsih 

banjur nembung marang Rahardjo yen kepengin niliki Hartono. Rahardjo 

nyaguhi panjaluke Sriningsih. Dina Minggu esuk, wong sakloron lunga niliki 

Hartono. Jebule ing kana Rahardjo ketemu karo Suwarni. Suwarni saiki wis 

omah-omah  lan urip tentrem karo Wijadi. Sriningsih kangen-kangenan karo 

Hartono, anake sing wis suwe ditinggal lunga. Amarga mung ketemu sedhela, 

Sriningsih banjur ngandharake niate marang Wijadi menawa arep njaluk 

Hartono urip bareng dheweke. Wijadi nyaguhi panjaluke Sriningsih amarga 

dheweke ibu kandhunge Hartono. Pungkasane Sriningsih lan Rahardjo urip 

tentrem bareng Darini lan Hartono. 
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KARTU DATA 

Keterangan 

PT  : Penggambaran Tokoh  

Srngh  : Sriningsih 

Swrn  : Suwarni 

Wrni  : Wirani 

BStm  : Bu Sutomo 

BT  : Berpendirian Teguh 

PPOT  : Patuh pada Orang Tua 

MTS  : Mudah Tergoda dan Serakah 

SM  : Suka Menolong 

PP  : Pandangan Pengarang 

BMP  : Berani Menyatakan Pendapat 

BBT  : Berani Berkata Tidak 

BMK  : Berani Mengambil Keputusan 

 

Dawet Aju                             PT/Srngh/pintar/66 

Beteke Sriningsih pinter ngepek-epeke atine botjah, mula 
Hartono uga bandjur lulut marang Sriningsih, lan uga rukun karo 
Darini. 

 
Sriningsih pintar mengambil hati Hartono sehingga mudah akrab 

dengan Darini. 
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Dawet Aju                                                PT/Srngh/pintar/59 

Dene Darini banjur lulut bae marang Sriningsih, beteke 
Sriningsih pinter ngepek-ngepek atine si bocah. 

 
Darini mudah akrab dengan Sriningsih meskipun bukan ibu 

kandungnya. 

 

Dawet Aju                              PT/Srngh/mandiri/51 

Sabanjure aku bandjur eker-eker sarana dodol bumbon neng 
pasar. Pawitan lehku adol kalung. Kang gawe urip iku adil Mas, 
njatane sanadjan aku ora tau – tau – bakul ja bisa kepajon, dene 
bebatene ja lumajan kena kanggo tjagaking uripku.  

 
Sriningsih menjual kalungnya sebagai modal berjualan di pasar untuk 

dapat membiayai hidupnya. 

 

 

 

Dawet Aju                                                                               PT/Srngh/PPOT/19 

Nanging bareng wis suwe olehe Sriningsih meneng bae, nuli 
tjlatu alon: “Pak, pangestumu kang dak suwun murih uripku ing tembe 
bisa nemoni kamuljan. Pak, satemene katresnanku marang wijadi iku 
katresnaning sadulur. Nanging sarehne wis dadi karsamu, mulane aku 
ja mung sumarah.” 

 
Sriningsih pasrah terhadap keputusan ayahnya yang ingin 

menjodohkannya dengan Wijadi. 
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Dawet Aju                                                                               PT/Srngh/cantik/15 

Pak Marto rumangsa begdja lan mongkok banget dene anake 
mung sidji endil iku pinaringan rupa kang endah. Nanging ing batin 
uga suk tuwuh rasa was-kuwatir manawa ajuning rupane iku dadi 
marganing kawirangan. Awit rupa ayu mono akeh godane manawa 
nganti kurang pandjagane maranga anake bisa ngrusak 
katentremaneing anake. 

 
Pak Marto merasa beruntung sekaligus kawatir terhadap kecantikan 

Sriningsih yang bisa mendatangkan godaan dan cobaan. 

 

Dawet Aju                                                                            PT/Srngh/PPOT/19 

Pak Marto katon mesem krungu wangsulane anake kang 
mangkono kuwi. Bisa uga atine rumangsa marem dene ing mangsane 
deweke wis tjepak djandjine, anake kang ditresnani ngatonake rasa 
bektine. 

 
Pak Marto merasa lega karena Sriningsih menunjukkan rasa baktinya 

kepadanya. 

Dawet Aju                          PT/Srngh/PPOT/46 

Rahardjo lagi arep kumetjap, wis kalah disik karo wetuning 
tembunge Sriningsih : “Nanging Mas, satemene aku kapeksa nglakoni 
omah-omah, beteke nuruti kersane bapak kang wis arep tinggal donja”. 

 
Sriningsih memberitahu Rahardjo kalau ia terpaksa menikah dengan 

Wijadi karena ingin membahagiakan ayahnya. 
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Dawet Aju                                                                            PT/Srngh/cantik/15 

Ajune Sriningsih pandjen dadi kondanging akidung, njatane 
bandjur dadi kekembangin kampungTipes, sarta akeh prija kang 
kapentjut kepati-pati. 

 
Sriningsih menjadi bunga desa dikampung Tipes. 

 

Dawet Aju                                                 PT/Srngh/cantik/15 

Ajuning rupane Sriningsih pantjen gede prabawane, ora mung 
ngoregake prija ing kampung Tipes bae, uga prija lija kampung. 
Malah, sing wes kaja sambel-widjen rambute uga kapiluju.  

 
Sriningsih menjadi rebutan pemuda di kampung Tipes dan kampung 

tetangga. 

 

Dawet Aju                                                                               PT/Srngh/tegas/55 

Krungu kandane kang kurang adjar kuwi, nepsuku ora kena dak 
ampet. Mula wangsulanku seru: “aku dudu planjahan. Dudu wong 
wedok sabane turut ngisor asem. Adja angger bisa kumedjap bae dupeh 
aku dodol dawet. Mbok disawang disik, adja mamak waton bisa 
kumedjap muni. Ambak uwong kok delap temen”. 

 
Sriningsih marah kepada laki-laki yang menyebutnya wanita 

gampangan. 
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Dawet Aju          PT/Srngh/pendendam/47 

“He-eh! Ning arep pije, aku ora bakal bisa ketemu.” 
Wangsulane Sriningsih, nuli tjlatune sabandjure: “Ah, nanging aku ora 
pengen ketemu bapakne”. 

 
Sriningsih mengatakan kepada Rahardjo kalau tidak ingin bertemu lagi 

dengan Wijadi yang telah menuduhnya berselingkuh. 

 

Dawet Aju                                           PT/Srngh/pendendam/47 

“Ora Mas, aku wis kebandjur serik didakwa tumindak nista, 
didakwa sedeng. Nek genah aku nglakoni, bareng ora nglakoni, njang 
ati kelara-lara banget”. 

 
Sriningsih masih merasa sakit hati terhadap apa yang dulu pernah 

dilakukan Wijadi kepadanya. 

 

Dawet Aju                                PT/Srngh/Jujur/46 

“Nanging, aku rumangsa dosa marang pandjenengan. Aku 
wanita kang ora bisa ngregani katresnaning prija, aku wis mblenjani 
marang djandjiku dewe”, wangsulane Sriningsih kebak panelangsa. 

 
Sriningsih merasa berdosa karena telah melanggar janji yang dulu 

pernah ia ucapkan  kepada Rahardjo. 
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Dawet Aju                                                                              PT/Srngh/jujur/58 

“Aku ora duwe pikiran maido. Kabeh kandamu dak endel, awit 
mesti njata.” 

 
Rahardjo percaya kepada Sriningsih kalau ia berkata jujur atas kejadian 

yang selama ini ia alami. 

 

Dawet Aju                                                                              PT/Srngh/setia/13 

Satemene Sriningsih uga ora maido, jen Asmana iku 
sawidjining priya kang kadjabane luwih bagus tinimbang Wijadi uga 
luwih sugih, duwe montor lan pabrik kang gede. Nanging babagan 
katresnan iku, ora bisa kaukur dening apa bae. Apamaneh tumrape 
wanita kang ambeg utama. Sutik tumindak lelemeran lan sutik mangro-
tinggal kaja Sriningsih. Mulane iku, Sriningsih ora gelem mangsuli 
lajang mau. Sarta murih adja nuwuhake salah kedaden karo bodjone, 
lajang mau bandjur diobong. 

 
Sriningsih masih setia kepada Wijadi walaupun Asmana lebih tampan 

dan kaya. 
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Dawet Aju                                                                              PT/Srngh/setia/14 

Tudjune Sriningsih dudu sawidjining wanita kang saguh 
masrahake adjining dirine sarana banda. Tumrape Sriningsih, sutjining 
atine ora bisa dituku lan diidjoli dening apa bae. Mulane bareng weruh 
kalung brondong mau, Sriningsih ora dadi bungah nanging malah 
bandjur dadi muring djalaran rumangsa diina lan ditjetjamah. Mung 
bae rasa muringe mau isih disasabi, tembunge kang diutjapake meksa 
isih alus, lerege marang pepeling lan pangeman, supaja Asmana bisa 
meper marang kekarepane kang ora betjik mangkono. Djlaran tindak 
kang mangkono iku sisib-sembire ora betjik. Nanging Asmana iku 
sawdjining priya kang duwe watak kasar lan adigung, mulane pepeling 
lan pangemane Sriningsih ora bisa mempan. Malah metu pangentjame, 
yen Sriningsih ora saguh nglanggati marang kekarepane, arep 
namakake pitenah. 

 
Sriningsih menolak kalung pemberian Asmana dan mencoba 

menasehati Asmana supaya tidak meneruskan niat buruknya. 

 

Dawet Aju                                                     PT/Srngh/BT/56 

Dene anane aku milih dodol dawet sing ketoke sepele iki, sing 
baku kareben uripku bisa tentrem lan adoh saka nerak anggering 
kasusilan, dadi ulering bebrajan susila dadi peladjaran. Aku sutik Mas 
nglakoni kaya ngono, luwung uripku, angger aku isih bisa nggegeki bae 
marang kautamanku, marang kalungguhanku, nglungguhi kautamaning 
wanita. 

 
Sriningsih lebih memilih berjualan dawet untuk dapat mencukupi 

kehidupannya daripada  melakukan pekerjaan yang hina dan melanggar asusila. 
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Dawet Aju                                                                              PT/Srngh/sabar/55 

Swara kang keri iki marang kupingku krasa tjumlekit lan pedes. 
Ning meksa dak sabarake. 

 

 Sriningsih masih mencoba sabar saat seorang laki-laki menggodanya 

dan mengatakannya sebagai wanita murahan. 

 

Dawet Aju                                                                             PT/Swrn/MTS/30 

Suwarni ketaman ing goda, godaning prija kang minta sihing 
wanita. Suwarni ringkih, atine kegiwang prija lija, deweke ora bisa 
ngendih kanepsone, sulap dening gebjaring banda kang dipamerake. 
Suwarni sulap marang gilaping tjet montor kang tangeh bisa 
diwudjudake dening Rahardjo. 

Suwarni tergoda terhadap harta yang dimilki oleh Surasto yang belum 

bisa dimiliki oleh Rahardjo. 

 

Dawet Aju                                                                              PT/Swrn/malas/30 

Lan jen Suwarni wis tangi, weruh tingkahe bodjone iku malah 
etok-etok turu. 

 

Suwarni pura-pura tidur lagi saat melihat tingkah laku Rahardjo. 
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Dawet Aju                                                                              PT/Swrn/licik/30 

Atine kang wis sulap, atine kang wis lali marang dradjate, atine 
kang wis ketliweng, nuwuhake rasa adreng amrih bisa enggal uwal 
saka tangane Rahardjo. Tansah golek djalaran, tansah golek pawadan 
kanggo nglungani. 

Suwarni sudah tidak mencintai Rahardjo dan mencari cara agar bisa 

meninggalkannya. 

 

Dawet Aju                                                                               PT/Swrn/licik/32 

Satemene nepsune Warni iku mung arep kanggo pawadan ae, 
pantjen wis disedya deweke golek djalaran kang sakira ora bisa 
dituruti bodjone. 

Suwarni pura-pura marah agar bisa meninggalkan Rahardjo. 

 

Dawet Aju                                                                          PT/BStm/bijaksana/25 

Bu Sutomo kang ketuwuhan rasa ora ngandel manawa 
Sriningsih gelem tumindak kang ora pantes, kawetu tjlatune kang 
ngandut rasa getun lan panutuh: “Ah-, Kangmas kok kesesa duka 
saderenge kapriksa rumijin leres lan lepate, njata lan botene serat 
ingkang Kangmas tampi niku. Punika sajektosipunklentu, awit njatane 
limrahing ngagesang niku onten sing remen lan onten sing geting. Sing 
geting niku sok ladjeng purun mamakaken paeka.” 

Bu Sutomo menasehati Wijadi supaya jangan asal main tuduh dan 

menyuruh Wijadi untuk mengecek kebenaran isi surat yang ia terima. 
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Dawet Aju                                    PT/Wrni/SM/48 

Sadjake Wirani trenjuh lan welas krungu tjritaku mau, nuli 
tjlatu: “Wis ta mbak, nek durung karuwan sing arep kok djudjug betjik 
neng nggonku bae disik. Atimu ben tentrem, dene tembe buri sakarsamu 
aku ora malangi”.(Dawet Aju, 1965:48) 

 
Wirani mengajak Sriningsih untuk tinggal dirumahnya. 

 

Dawet Aju                                                                             PT/Wrni/PTOR/49 

Mas, wis mesti bae tekaku neng kono dadi sanggane Wirani. 
Awit aku durung bisa Njambutgawe apa-apa. Nanging Wirani sadjak 
ora ngresula menehi pangan marang aku, malah deweke njaguhi arep 
ngadjari aku melu para. 

 

Wirani akan mengajari Sriningsih berdagang emas. 

 

Dawet Aju                                   PT/Swrni/Pembohong/49 

Djroning batin aku maido, hla wong djam 11 aku nglilir deweke 
durung mulih, kok kanda tekane djam 11. 

 

Sriningsih tidak percaya perkataan Wirani kalau dirinya pulang jam 11 

malam. 
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Dawet Aju          PT/Wrni/mandiri/49  

Nalika tekan Kartasura aku rada djingrak dene omahe Wirani 
wis malih gagrag. Lodji gede tur ja bregas. Wirani kanda nek sing jasa 
deweke dewe. Kandane saka bebaten, olehe para (bakul mas 
inten).(Dawet Aju, 1965:49) 

 
Sriningsih kagum terhadap rumah yang dimiliki Wirani. 

 

Dawet Aju                              PP/pintar/66 

Beteke Sriningsih pinter ngepek-epeke atine botjah, mula 
Hartono uga bandjur lulut marang Sriningsih, lan uga rukun karo 
Darini. 

 
Sriningsih pintar mengasuh anak. 

 

Dawet Aju                                                PP/pintar/59 

Dene Darini banjur lulut bae marang Sriningsih, beteke 
Sriningsih pinter ngepek-ngepek atine si bocah. 

 
Sriningsih pintar mengambil haTinya Darini meskipun bukan anak 

kandungnya. 
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Dawet Aju                                                                                PP/BMP/8 

Wangsulane Sriningsih isih karo mingseg-mingseg: “Aduh Mas, 
sirikan gede tumraping wong djedjodohan jen gumampang ngandel 
marang swaraning lijan. Mas, mestine sliramu ja wis ngerti. Nek lijan 
iku ana sing seneng dan ana sing geting. Wis dadi watake wong, meri 
marang kabegdjaning lijan. Serik lan dengki! Mulane wadjib diteliti 
dhisik, adja age-age duka?” 

 
Sriningsih menyampaikan pendapatnya kepada Wijadi supaya meneliti 

kebenaran kabar yang ia dapatkan. 

 

Dawet Aju                            PP/BMP/57 

Sriningsih katon jen kaget, ora njana jen Rahardjo arep kewetu 
tembunge kang mangkono. Mula wangsulane Sriningsih alon: “Mas, 
aneh temen sliramu iki. Wong kok ora trima sidji. Adja ngono mas, 
sliramu kuwi rak satrija utama, wadjib dadi pangaubaning sapada-
pada. Ewa samono aku uga ngaturake panuwun dene sliramu ora 
lingsem lan ora mitambuhi sanadjan kahananku saiki wis akeh bedane 
karo djaman samana”. 

Sriningsih menasehati Rahardjo supaya jangan menikah lagi. 

 

Dawet Aju                                                                               PP/BMP/57 

Sriningsih mesem, wusana wangsulane: “Hm, luwes temen 
sliramu Mas ngendika neng ngarepanku. Mas, adja demen goroh 
mundak growek. Karo maneh uga dudu watake satrija utama arep 
tumindak luput”. 

 
Sriningsih menyampaikan pendapat Kepada Rahardjo kalau jadi laki-

laki jangan suka berbohong dan berbuat salah. 
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Dawet Aju                                                           PP/BBT/55 

Krungu kandane kang kurang adjar kuwi, nepsuku ora kena dak 
ampet. Mula wangsulanku seru: “Aku dudu planjahan. Dudu wong 
wedok sabane turut ngisor asem. Adja angger bisa kumedjap bae dupeh 
aku dodol dawet. Mbok disawang disik, adja mamak waton bisa 
kumedjap muni. Ambak uwong kok delap temen”. 

 
Sriningsih Marah kepada laki-laki yang menyebutnya wanita murahan. 

 
 

Dawet Aju                                                                               PP/BBT/51 

Tjlatune Juwono:”Ah, mbok adja angkuh ta djeng”. 

Aku ora mangsuli, bandjur menjat ngadeg arep nglungani. 
Nanging djebul digondeli, malah arep njikep. Tudjune aku prajitna, 
deweke dak kipatake sarta aku bandjur mlebu ngomah, lawang dak 
kantjing. Enggal-enggal aku mlebu kamar karo awak kang gumeter. 

Sriningsih menolak ajakan Juwono yang ingin mengajaknya berbuat 

intim. 

 

Dawet Aju                                                                               PP/BMK/14 

Bareng atine wis bunder, wekasane Sriningsih bandjur tuwuh 
tekade. Arep lunga anut krenteging atine, embuh kang dilakoni tembe 
mburi.  

 
Sriningsih berani mengambil keputusan untuk pergi dari rumah. 
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Dawet Aju                                                                     PP/Mandiri/51 

Sabanjure aku bandjur eker-eker sarana dodol bumbon neng 
pasar. Pawitan lehku adol kalung. Kang gawe urip iku adil Mas, 
njatane sanadjan aku ora tau – tau – bakul ja bis kepajon, dene 
bebatene ja lumajan kena kanggo tjagaking uripku.  

 
 

Sriningsih berjualan di pasar untuk dapat membiayai hidupnya. 

 

Dawet Aju                                                                               PP/BMP/31 

Suwarni katon ora seneng krungu wangsulane bodjone 
mangkono mau, mula tjlatune kanti songol: “Ora ta, wose 
pandjenengan kersa apa ora tindak Madiun suk setu? Ora perlu 
kakehan punika.” 

 
Suwarni mengajak Rahardjo untuk pergi ke Madiun. 

 

Dawet Aju                                                                               PP/BMK/33 

Mas, dina iki aku sida mangkat njang Madiun idjen bae, 
putramu tak tinggal kareben diemong mbok Gito. Adja duka lan kaget 
ing penggalih, lungaku iki bisa uga terus ora bakal bali lan aku wis ora 
saguh ngladosi pandjenengan maneh, wong nyatane pandjenengan ja 
wis ora nggatosi. Mula mungsa bodowa putramu.  

Suwarni berani mengambil keputusan untuk pergi ke madiun sendirian. 
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Dawet Aju                                                                              PP/BMP/25 

Bu Sutomo kang ketuwuhan rasa ora ngandel manawa 
Sriningsih gelem tumindak kang ora pantes, kawetu tjlatune kang 
ngandut rasa getun lan panutuh: “Ah-, Kangmas kok kesesa duka 
saderenge kapriksa rumijin leres lan lepate, njata lan botene serat 
ingkang Kangmas tampi niku. Punika sajektosipunklentu, awit njatane 
limrahing ngagesang niku onten sing remen lan onten sing geting. Sing 
geting niku sok ladjeng purun mamakaken paeka.” 

  
Bu Sutomo menyampaikan pendapat kepada Wijadi untuk mengecek 

surat yang diterima dan jangan asal main tuduh sebelum ada bukti yang jelas. 

 

Dawet Aju                                                                              PP/mandiri/49 

Nalika tekan Kartasura aku rada djingrak dene omahe Wirani 
wis malih gagrag. Lodji gede tur ja bregas. 

Wirani kanda nek sing jasa deweke dewe. Kandane saka bebaten, olehe 
para (bakul mas inten). 
 
Wirani mempunyai rumah yang mewah dari hasil kerjanya sendiri. 

 

 

 


