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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sastra merupakan sebuah karya yang mencerminkan kehidupan manusia 

dan lingkungannya. Melalui karya sastra, seorang pengarang dapat 

mengungkapkan problema kehidupan yang ada. Hal tersebut sejalan dengan yang 

diungkapkan Nurgiyantoro (2010: 3) bahwa melalui karya sastra, para 

penikmatnya secara tidak langsung diharapkan akan belajar, merasakan, dan 

menghayati berbagai masalah kehidupan yang secara sengaja telah ditawarkan 

dalam karya sastra tersebut.  

 Salah satu masalah kehidupan yang selalu dibicarakan adalah masalah 

mengenai perempuan. Sistem patriarki yang berkembang dalam masyarakat 

menjadikan perempuan sebagai masyarakat kelas dua, sehingga menempatkan 

perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Perempuan yang memiliki 

sifat memelihara dan rajin membuat perempuan harus bertanggung jawab pada 

semua pekerjaan domestik rumah tangga dan berperan sebagai istri dan ibu yang 

baik seperti yang diharapkan masyarakat. Perempuan tidak mendapat kesempatan 

untuk berperan dalam sektor publik seperti halnya laki-laki.  

 Posisi perempuan sebagai masyarakat kelas dua juga membuat perempuan 

menjadi bayang-bayang bagi laki-laki dan seolah kehilangan eksistensinya. 

Eksistensi perempuan tidak diperhitungkan dalam masyarakat, sehingga 

perempuan cenderung tidak dianggap. Permasalahan dan hilangnya eksistensi 
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perempuan tersebut dapat dijadikan sebagai nilai-nilai kehidupan yang perlu 

dicermati, begitu pula dalam sebuah karya sastra, terutama dalam penelitian karya 

sastra yang menekankan pada tokoh perempuan. Penelitian terhadap eksistensi 

perempuan dalam karya sastra berfungsi untuk internalisasi subjektivitas 

perempuan dan berfungsi juga sebagai bentuk proses pemahaman kesadaran, 

kebebasan dan tanggung jawab manusia pada umumnya, sehingga peran dan 

kedudukan perempuan adalah hal yang perlu diperhatikan, karena jika tidak, 

tokoh perempuan akan selalu menjadi bayang-bayang yang keberadaannya tidak 

diperhitungkan dan tidak bisa menunjukkan eksistensinya. 

  Upaya untuk mencermati nilai-nilai kehidupan dalam karya sastra perlu 

diperhatikan, mengingat bahwa sastra merupakan penjelmaan pengalaman 

sastrawan ke dalam medium bahasa yang membentuk sebuah struktur yang rumit 

(Sayuti, 2000: 4). Struktur tersebut memerlukan analisis pada setiap unsurnya agar 

makna yang ingin disampaikan pengarang dapat dirasakan oleh pembaca. Unsur-

unsur tersebut adalah unsur intrinsik yang membentuk cerita, berupa alur, 

penokohan, latar, dan tema. Analisis terhadap setiap unsur intrinsik akan sangat 

mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami cerita, karena menurut Teeuw 

(1984:135) analisis tersebut ditujukan untuk membongkar dan memaparkan secermat, 

seteliti, dan semendalam mungkin keterkaitan semua aspek karya sastra yang 

bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Unsur-unsur intrinsik dan 

keterkaitan setiap unsurnya penting untuk dianalisis, karena jika tidak dianalisis maka  

dapat terjadi kesalahan dalam memahami makna cerita dan mempersulit pembaca 

dalam mencermati nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. 
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 Cerita pendek merupakan salah satu jenis karya sastra yang juga memiliki 

unsur-unsur yang saling berkaitan dan membentuk struktur yang rumit di 

dalamnya, namun demikian cerita pendek menarik pula untuk dianalisis. Cerita 

pendek yang dianalisis adalah salah satu dari sepuluh cerita pendek dari kumpulan 

cerita pendek berjudul Nouvelles Orientales karya Marguerite Yourcenar yang 

diterbitkan oleh Gallimard pada tahun 1963. Salah satu cerita pendek yang 

dianalisis tersebut berjudul “Le Dernier Amour du prince Genghi”. Penulis hanya 

mengambil salah satu cerita pendek karena kesepuluh cerita pendek dalam 

kumpulan Nouvelles Orientales tersebut tidak memiliki keterkaitan atau sesuatu 

yang sama untuk dianalisis. Latar dan permasalahan setiap cerita berbeda antara 

satu dengan yang lain, dan hanya “Le Dernier Amour du prince Genghi” yang 

menceritakan tentang perjuangan perempuan untuk menunjukkan keberadaannya. 

Sepuluh cerita pendek yang ada dalam Nouvelles Orientales yaitu : “Comment 

Wang-Fô fut sauvé” ; “Le Sourire de Marko” ;  “Le Lait de la mort” ; “Le Dernier 

Amour du prince Genghi” ; “L'Homme qui a aimé les Néréides” ; “Notre-Dame-

des-Hirondelles” ; “La Veuve Aphrodissia” ; “Kâli décapitée” ; “La Fin de Marko 

Kraliévitch” ; dan “La Tristesse de Cornélius Berg.”  

  Cerita pendek “Le Dernier Amour Du Prince Genghi” merupakan cerita 

pendek yang diadaptasi dari karya sastra Jepang berjudul Genji Monogatari karya 

Murasaki Shikibu (http://www.babelio.com/livres/Yourcenar-Nouvelles-

orientales/3619 diunduh pada tanggal 20 Juli 2014). Genji Monogatari merupakan 

sebuah roman yang sangat terkenal pada abad XI, tepatnya pada zaman Heian 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Amour_du_prince_Genghi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Amour_du_prince_Genghi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comment_Wang-F%C3%B4_fut_sauv%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comment_Wang-F%C3%B4_fut_sauv%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sourire_de_Marko
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Lait_de_la_mort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Amour_du_prince_Genghi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Amour_du_prince_Genghi
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Homme_qui_a_aim%C3%A9_les_N%C3%A9r%C3%A9ides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame-des-Hirondelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame-des-Hirondelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Veuve_Aphrodissia
http://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A2li_d%C3%A9capit%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Fin_de_Marko_Krali%C3%A9vitch&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Fin_de_Marko_Krali%C3%A9vitch&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tristesse_de_Corn%C3%A9lius_Berg
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Jepang. Genji Monogatari merupakan karya terbesar mengenai keluarga 

kekaisaran di Jepang, sekaligus karya terbesar dalam kesusastraan Jepang yang 

telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan dua kali. 

(http://www.washburn.edu/reference/bridge24/Genji.html yang diunduh pada 

tanggal 5 juni 2014). “Le Dernier Amour Du Prince Genghi” yang ditulis 

Marguerite Yourcenar memiliki sudut pandang yang lain dari roman aslinya, 

karena pada cerita pendek ini Marguerite Yourcenar menggunakan tokoh 

perempuan, seorang gundik yang keberadaannya tidak dianggap oleh pangeran 

Genghi. 

 Marguerite Yourcenar adalah seorang sastrawan Prancis yang lahir di 

Belgia pada tahun 1903 dengan nama Marguerite Antoinette Jeanne Marie 

Ghislaine Cleenewerck de Crayencour. Marguerite dididik oleh ayahnya, seorang 

petualang berpengetahuan luas dan mencintai seni. Dia menjadi teman akrab 

Marguerite dan memandunya membuat karya sastra. Keadaan ini berpengaruh 

terhadap karya-karya yang diciptakan Marguerite Yourcenar. Petualangan dan 

kemandiriian cukup terasa di dalam karya-karyanya. Marguerite Yourcenar 

merupakan wanita pertama yang diterima di Académie Française: lembaga 

terhormat yang didirikan di masa Kerajaan Louis XII yang pada waktu itu hanya 

beranggotakan 40 cendekiawan saja. (http://www.babelio.com/auteur/Marguerite-

Yourcenar/3855 diunduh pada tanggal 20 Juli 2014) 

 Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti salah 

satu cerita pendek karya Marguerite Yourcenar yang berjudul “Le Dernier Amour 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Amour_du_prince_Genghi
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du prince Genghi”. Cerita pendek tersebut akan dianalisis secara struktural agar 

makna yang terkandung di dalamnya dapat diketahui dengan utuh dan dilanjutkan 

dengan pendekatan eksistensialisme untuk mengkaji wujud eksistensi tokoh 

perempuan dalam cerita pendek tersebut. Unsur-unsur intrinsik seperti alur, 

penokohan, latar, sudut pandang, dan tema akan dikaji melalui analisis struktural. 

Analisis ini memandang bahwa keterkaitan antar semua unsur yang tak 

terpisahkan itulah yang mampu membentuk kemaknaan. (Nurgiyantoro, 2007: 

37). Analisis selanjutnya adalah menggunakan teori eksistensialisme yang akan 

digunakan untuk mengkaji wujud eksistensi tokoh perempuan. Eksistensialisme 

adalah salah satu kajian filsafat yang menyoroti cara mengada manusia dan 

bagaimana manusia menentukan esensi hidupnya sendiri (Sartre, 1996: 30).  

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berkaitan dengan uraian latar beakang yang telah disebutkan di atas, maka 

muncul permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah wujud unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek “Le dernier 

amour du Prince Genghi” karya Marguerite Yourcenar? 

2. Bagaimanakah keterkaitan unsur intrinsik dalam cerita pendek “Le dernier 

amour du Prince Genghi” karya Marguerite Yourcenar? 

3. Bagaimanakah peran tokoh perempuan di masyarakat dalam cerita pendek “Le 

dernier amour du Prince Genghi” karya Marguerite Yourcenar? 

4. Bagaimakah kedudukan tokoh perempuan di masyarakat dalam cerita pendek 

“Le dernier amour du Prince Genghi” karya Marguerite Yourcenar? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Amour_du_prince_Genghi
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5. Bagaimanakah wujud eksistensi tokoh perempuan dalam cerita pendek “Le 

dernier amour du Prince Genghi” karya Marguerite Yourcenar? 

 

C. Batasan Masalah 

 Dari identifikasi yang telah dilakukan terdapat beberapa masalah yang 

terlalu luas. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan ini 

dilakukan agar penelitian dapat lebih difokuskan pada satu arah, dengan harapan 

didapatkan hasil yang lebih maksimal. Dalam kajian ini, masalah yang hendak 

diangkat adalah. 

1. Wujud unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek “Le dernier amour du Prince 

Genghi” karya Marguerite Yourcenar 

2. Keterkaitan unsur intrinsik dalam cerita pendek “Le dernier amour du Prince 

Genghi” karya Marguerite Yourcenar 

3. Wujud eksistensi tokoh perempuan dalam “Le dernier amour du Prince 

Genghi” karya Marguerite Yourcenar 

 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah wujud unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek “Le dernier 

amour du Prince Genghi” karya Marguerite Yourcenar? 

2. Bagaimanakah keterkaitan unsur intrinsik dalam cerita pendek “Le dernier 

amour du Prince Genghi” karya Marguerite Yourcenar? 
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3. Bagaimakah wujud eksistensi tokoh perempuan dalam cerita pendek “Le 

dernier amour du Prince Genghi” karya Marguerite Yourcenar ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan wujud unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek “Le dernier 

amour du Prince Genghi” karya Marguerite Yourcenar 

2. Mendeskripsikan keterkaitan unsur intrinsik yang ada dalam cerita pendek “Le 

dernier amour du Prince Genghi” karya Marguerite Yourcenar 

3. Mendeskripsikan wujud eksistensi tokoh perempuan dalam cerita pendek “Le 

dernier amour du Prince Genghi” karya Marguerite Yourcenar 

 

F. Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi 

peneliti, pembaca maupun bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sastra. 

1. Menjadi sarana pengalaman untuk peneliti dalam menganalisis karya sastra 

Prancis 

2. Memperkaya wawasan pembaca tentang karya sastra Prancis memperkenalkan 

karya sastra Prancis, termasuk karya-karya Marguerite Yourcenar khususnya 

“Le dernier amour du Prince Genghi”. 

3. Memberikan penjelasan mengenal ilmu eksistensialisme dan penerapannya 

dalam karya sastra 


