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INTISARI
Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra yang dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, melibatkan permasalahan yang lebih kompleks. Novel merupakan sesuatu totalitas yang memiliki nilai seni. Totalitas itu dibangun oleh unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Analisis novel Kerudung Merah Kirmizi Karya Remy Sylado dalam skripsi ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk persoalan gender, perlawanan budaya patriarkat dan perubahan psikologis tokoh. Metodologi yang digunakan adalah membaca dengan seksama novel KMK sampai menemukan susunan strukturalnya, kemudian mengangkat tema dan tersebut ke dalam kajian-kajian sosial, mengungkap persoalan-persoalan gender dan perlawanan budaya patriarkat, kemudian menarik  novel KMK kedalam perspektif sosial masyarakat Indonesia dan yang terakhir adalah mengungkap bentuk perubahan psikologis tokoh.
Ananisis struktural dalam karya sastra terbagi dalam tema, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang. Tema utama dalam novel KMK adalah perjuangan perempuan dalam meraih cinta sejatinya, ditengah badai cobaan kehidupan  dan tema tambahannya adalah  tema tambahan dalam novel ini adalah kebobrokan moralitas dan usaha perlawanan budaya patriarkat. Dalam novel KMK yang menjadi tokoh utama adalah Myrna dan didukung oleh Dua puluh dua tokoh pembantu lainnya. Untuk Latar, novel KMK menggunakan latar secara umun adalah kota Jakarta dan Bali, adapun latar sejarah yang digunakan adalah masa Reformasi 1998. Alur dan pengaluran yang digunakan adalah alur maju, tunggal dan lurus. Pusat pengisahan yang digunakan adalah orang ke Tiga, namun pada prolog pengarang menggunakan sudut pandang aku-an.
Ketidakadilan gender dan budaya patriarkat menghiasi novel KMK, banyak memperlihatkan adanya ketimpangan-ketimpangan gender, tentu saja dalam hal ini adalah perempuan. Ketidakadilan gender yang terjadi dalam novel ini menyebabkan adanya usaha perlawanan terhadap budaya kesewenangan laki-laki atau budaya patriarki yang pada akhirnya menjadikan perubahan psikologis pada masing-masih tokoh yang terlibat dalam permasalahan tersebut.
Melalui penulisan ini, tujuan yang hendak dicapai adalah terungkapnya aspek sosial yang terdapat dalam novel, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural, mengungkap aspek psikologis.





BAB I
PENDAHULUAN
	
A. Latar Belakang dan Masalah 
 1. Latar Belakang
Kajian sastra mempelajari bermacam-macam persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam karya sastra yang dibandingkan, yang bersifat universal maupun original, misalnya tentang konsep jenis-jenis sastra, struktur, style, tema amanat atau isinya secara keseluruhan, namun tujuan utama kajian sastra bandingan adalah menelaah atau menemukan kekhasan atau sifat-sifat khas dari karya-karya sastra yang dibandingkan, seperti yang dinyatakan Sumardjo dan Saini sebagai berikut :
“Karya sastra yang bermutu merupakan penafsiran kehidupan. Sebuah karya sastra dihargai karena ia berhasil menunjukkan segi-segi baru dalam kehidupan yang dikenal sehari-hari. Karya sastra bukan bertugas mencatat kehidupan sehari-hari, tetapi menafsirkan kehidupan itu, memberi arti kepada kehidupan itu agar kehidupan tetap berharga dan lebih memanusiakan manusia.” (Analisis Gender dan Transformasi Sosial, 1994:8)
1
	Berdasarkan jenisnya sastra dapat digolongkan menjadi dua, yakni sastra imajinatif dan sastra nonimajinatif. Novel merupakan karya satra imajinatif, karena karya sastra tersebut lebih banyak bersifat khayali, menggunakan bahasa yang konotatif, dan memenuhi syarat-syarat estetika seni (unity, balance, harmony dan right emphasis) (Sumardjo dan Saini K.M., 1994:17). Dalam arti luas novel adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas. Ukuran yang luas di sini dapat berarti cerita dengan plot atau alur yang kompleks, karakter yang banyak, tema yang kompleks, suasana cerita yang beragam dan setting cerita yang beragam pula (Sumardjo dan Saini K.M., 1994:29).
2
Novel  Kerudung Merah Kirmizi (untuk selanjutnya disingkat KMK) karya Remy Sylado merupakan novel yang sarat dengan persoalan-persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya pada masa setelah Orde Baru. Persoalan-persoalan itu terlukiskan melalui perjalanan para tokoh dalam novel KMK.  Dalam  novel KMK, latar sosial yang digunakan adalah masa reformasi, tidak lama  setelah Orde Baru jatuh. Pada masa tersebut terjadi suatu perubahan situasi secara radikal, mencoba mendeskripsikan secara jelas keadaan dan latar belakang masyarakat pada era reformasi tersebut. Misalnya, tentang kondisi sosial masyarakat yang terbawa oleh mentalitas pemerintahan Orde Baru. Aspek intrinsik moralitas dan ketuhanan juga terlihat kental dalam novel KMK. Ini terjadi pada tokoh utama ceritanya, Myrna Andriono, seorang janda beranak dua yang jatuh miskin sejak suaminya, pilot Andriono, meninggal dan rumahnya dirampas oleh tangan-tangan hitam yang berkolusi dengan rezim Orde Baru. Sejak halaman pertama, novel ini menggariskan sikap moral tokoh utamanya. Merah kirmizi adalah warna merah kotor seperti darah mati, scarlet, hubungan warna merah kirmizi dan warna putih menjadi konsep dasar moralitas cerita. Dalam novel ini banyak terdapat catatan kaki pada ungkapan bahasa Sunda ini, misalnya :
“….najan dosa manusia nepi kabereum kawas kirmizi, bakal jadi bodas beresih kawas    salju.”(KMK, 2002:195)


Kalimat tersebut berasal dari teks Inggris: “Thou your sins be as scarlet, they shall be as white as snow”. Memiliki arti walau dosa manusia semerah kirmizi, akan putih seperti salju. Jelas bahwa ungkapan bahasa Sunda ibu Myrna bukanlah ungkapan lazim masyarakat Sunda atau setidaknya ungkapan itu diadopsi dari bahasa asing.
3
Novel KMK banyak menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Memanfaatkan bahasa-bahasa daerah sesuai dengan tempat kejadian itu berada, memanfaatkan bahasa Bali, bahasa Jakarta, namun, sekali pun, misalnya, mengambil bahasa Bali, Novel KMK tetap bisa mendeskripsikan keadaan dan latar belakang masyarakat pada era reformasi.
Pembunuhan  tokoh antagonis, satu hal yang menonjol dari plot, adanya struktur yang menggiring satu per satu tokoh antagonisnya menuju jurang kematian. Meskipun terkesan bahwa pengarang masih percaya pada hukum dengan menghadirkan tokoh polisi Winata, tetapi jalur "nasib" dan "ketidaksengajaan" menjadi pilihan untuk menamatkan riwayat para antagonis. Sejak halaman pertama, novel ini menggariskan sikap moral tokoh utamanya. Hal itu terlihat pada kutipan berikut :
Atas nama cinta, hormat, ketulusan, dan putus asa, setelah janda aku tetap menyandang   nama suamiku, Andriono (KMK,2002:1).


Bab awal yang merupakan prolog ini ditulis dari sudut pandang Myrna yang memperkenalkan diri kepada pembaca dan memaparkan sikap hidupnya yang merupakan inti novel ini.  Sebagai batu karang dengan beban dua anak yang masih kecil-kecil, Myrna yang bekerja sebagai penyanyi di lounge hotel berbintang itu harus bertahan menghadapi gelombang-gelombang besar yang menghantam di sepanjang cerita. Dia harus berhadapan dengan banyak hal. Ada gosip buruk tetangga soal profesinya yang mereka sebut sebagai cabo yang melayani om-om mata keranjang. Ada gairah cinta Luc Sondak, profesor ekonomi yang kasmaran padanya. Godaan ketulusan Winata, polisi dan mantan kekasihnya semasa masih remaja yang menduda dan ingin menikahinya. Namun, yang terberat dan menjadi alur besar yang menentukan nasibnya adalah bagaimana dia menghadapi sepak terjang Sampurno alias Oom Sam yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Myrna menghadapi nasib buruk yang bertubi-tubi menimpanya dan langkah-langkah yang harus dipilihnya untuk bertahan hidup sebagai seorang janda, yang pada akhir cerita Myrna bisa menikah dengan Profesor Luc dan Winata dengan nia, setelah berhasil merebut kembali rumah Myrna dari pejabat pada masa pemerintahan Orde Baru. Cerita yang diakhiri dengan happy ending, sebenarnya adalah sebuah akhir cerita yang klise, namun novel KMK tidak memberikan kesan membosankan.
4
	Meruntuti kalimat demi kalimat di novel KMK seperti menikmati adegan demi adegan dalam sebuah pertunjukan di panggung, atau menonton film. Novel ini diawali dengan salam pembuka, sebuah prolog ber-aku. Myrna Andriano adalah tokoh utama yang memperkenalkan diri kepada pembaca mengenai identitasnya. Myrna, janda seorang pilot, suaminya meninggal dalam kecelakaan pesawat, terpaksa menyanyi di lounge sebuah hotel berbintang untuk menghidupi dirinya dengan dua anaknya. Oleh Myrna juga disebutkan beberapa nama yang mempengaruhi perjalanan hidupnya. Penyebutan awal tokoh-tokoh yang terlibat dalam novel ini diperkenalkan kepada pembaca, pembaca akan merekam dahulu nama-nama tersebut di memori layaknya menyaksikan sebuah tontonan yang menderetkan nama bintang yang bermain di dalamnya. Di setiap penuturan cerita yang menyinggung nama tokoh tertentu, memberi sedikit benang penyambung ke tokoh lain, yang pada akhirnya memang semua tokoh mempunyai keterikatan yang serba kebetulan dalam menjalin cerita. Dunia menjadi sempit dalam novel ini. Seusai prolog, pronomina “aku” sesuai dengan permintaan tokoh utama diubah menjadi “dia”, orang ketiga.

Novel ini memberikan warna kontras hitam putihnya dua tokoh utama di dalamnya. Myrna adalah gambaran wanita yang ideal. Dirinya dibaluri dengan perasaan cinta yang sangat agung, terhadap anak-anaknya, suaminya bahkan orang-orang di sekitarnya. Predikat serba normatif yang dilekatkan dalam tokoh ini, juga pengakuannya dalam prolog menjadi bukti putihnya tokoh ini.
5
Aku telah berjanji pada nuraniku untuk menjadi batu karang yang teguh di tengah gelombang samudra yang dahsyat (KMK, 2002:3) 

Warna putihnya semakin jelas karena atribut itu ada dalam tokoh yang diceritakan berprofesi sebagai penyanyi malam di Jakarta dengan jam kerja hingga dini hari serta dalam lingkungan kerja yang identik dengan kehidupan malam yang kurang bagus di mata masyarakat. Dia masih mampu mempertahankan harkat dan matabatnya di tengah himpitan hidup di Jakarta, bahkan sejak dia terusir dari rumahnya karena kekuasan semena-mena seorang pengusaha bernama Sampoerno (Oom Sam) yang menggunakan kekuatan penguasa rezim Orde Baru. Ke dalam tokoh Oom Sam inilah warna hitam dihadirkan. Tokoh yang jahat benar-benar dipaparkan detail buruknya, juga untuk  memaparkan tokoh putihnya.
Penggunaan kata saya dan aku dalam sebuah novel atau cerpen memang cukup menarik. Bila karya itu bagus, pembaca akan lebih berempati dan bahkan terlibat secara emosional. Pembaca akan mengerti, memahami nasib dan bahkan akan menyelami sosok dan pribadi tokoh dalam novel tersebut. Tetapi tentu saja penggunaan kata ganti orang pertama ini kadang juga cukup menyulitkan untuk bercerita sesuatu yang berada di luar tokoh utama sehingga pelaku (saya) harus memposisikan sebagai orang yang tengah bercerita pengalaman masa lalu. 

Dalam  karya sastra Indonesia ada beberapa pengarang yang melakukan wujud perlawanan patriarkal dalam menciptakan karya sastra. Sebagai contoh adalah karya Ayu Utami, dalam Saman dan Larung, Ayu  tidak mengetengahkan cerita mengenai kehidupan seksual yang normal dan sah, katakanlah seperti itu. Namun yang terjadi adalah belitan cerita tentang perzinahan, perselingkuhan, homoseksualitas, biseksualitas. Semua itu dikemas dalam bahasa yang eksplisit. Menerjang budaya yang memandang masalah seksual sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan oleh perempuan. Ketika hal tersebut diangkat di tengah masyarakat yang berpandangan berbeda, muncullah kontroversi. Saat Saman muncul pada tahun 1998 terjadi perubahan dalam khazanah sastra Indonesia melalui bentuk penulisan yang berbeda mengenai seksualitas, oleh penulis perempuan, dan kemudian seolah menjadi tren bagi penulis perempuan lainnya. Lalu Djenar Maesa Ayu, tema yang diangkat dalam kumpulan cerpennya Jangan Main-main dengan Kelaminmu atau novelnya Nayla tidak jauh dari persoalan seksualitas dan kelamin. Dan ini menggambarkan adanya perlawanan patriarkal oleh karya sastra itu sendiri, yang pada masa sebelumnya, cerita dalam karya sastra hanya dipenuhi dengan ketimpangan gender terhadap perempuan.
6
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis novel KMK sebagai subjek penulisan skripsi dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut:
	Bagaimana bentuk-bentuk persoalan gender dalam novel Kerudung Merah Kirmizi?

Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan terhadap budaya patriarkat dalam novel Kerudung Merah Kirmizi?
	Bagaimana perubahan psikologis tokoh-tokoh berhubungan dengan adanya perlawanan terhadap budaya patriarkat dalam novel Kerudung Merah Kirmizi?
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B. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah;
	Mengungkap bentuk-bentuk persoalan gender dalam novel KMK. 
	Mengungkap  bentuk-bentuk perlawanan budaya patriarkat dalam novel KMK.
	Mengungkap perubahan psikologis tokoh-tokoh berhubungan dengan adanya perlawanan terhadap budaya patriarkat dalam novel KMK. 


C. Tinjauan Pustaka
	1. Penelitian Sebelumnya
Penelitian tentang gender, perlawanan budaya patriarkat, dan perubahan psikologis tokoh di dalam novel KMK sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya untuk bahan skripsi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro analisis psikologi tokoh pernah dilakukan oleh Andi Nurwahyudi (A2A098003) dengan judul Aspek Psikologis Tokoh Utama dalam Novel Antara Dua Hati Karya Maria A. Sardjono. Selain itu, Ike Yulianti (A2A0099016), dengan judul Gender di dalam Novel Ca Bau Kan karya Remy Sylado. Penulis dalam skripsi ini mengangkat persoalan gender, budaya patriarkat dan perubahan psikologis tokoh dalam novel Kerudung Merah Kirmizi karya Remy Sylado, sehingga penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Lebih lanjut mengenai deskripsi rujukan di atas akan penulis paparkan pada Bab II.
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2. Landasan Teori
Konsep gender berbeda dengan konsep seks (jenis kelamin), seks merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, laki-laki dan perempuan. Konsep gender, adalah konsep yang mengacu pada suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikontruksi secara sosial kultural (Fakih, 1996:8). Dikatakan sebagai konstruksi sosial kultural karena sifat-sifat itu dari waktu ke waktu maupun dari tempat ke tempat bisa berlawanan, dalam arti berbeda atau dipertukarkan. Oleh Susanti diterangkan dalam tulisannya Penelitian Tentang Perempuan dalam Ekpresi sebagai berikut :
“Konstruksi sosial perihal gender seperti itu dapat dilihat sebagai hal yang wajar, sebab budaya pada setiap komunitas mempunyai ekspresi yang khas. Namun demikian, perbedaan gender bisa menjadi masalah jika perbedaan itu mengakibatkan ketimpangan perlakuan dalam masyarakat serta ketidakadilan dalam hak dan kesempatan baik bagi laki-laki dan terutama perempuan. Oleh karena itu, banyak perempuan mengalami ketimpangan serta ketidakadilan gender dari pada laki-laki.” (Susanti, 2000:5) 
Konstruksi demikian sering terjadi di dalam berbagai kebudayaan masyarakat sebagaimana tercermin pada adanya konsep feminisme dan maskulinitas. Seperti di terangkan oleh Moore bahwa :
“Perempuan dikonstruksi mewarisi sifat-sifat feminisme, yaitu emosional, pasif, inferior, bergantung, lembut dan perannya dibatasi pada bidang keluarga. Sedangkan laki-laki dikontruksikan mewarisi sifat-sifat maskulin, yaitu rasional, superior, berkuasa keras, dan menguasai peran dalam masyarakat.” (Moore, 1998:14)
	Dalam penelitian ini, penulis menyoroti kesetaraan gender, ketimpangan-ketimpangan gender, dan perubahan psikologi sebagaimana digambarkan dalam novel KMK. 

Dalam kaitannya dengan masalah psikologi, Dedi mengatakan bahwa psikologi merupakan suatu ilmu yang menyelidiki serta mempelajari tentang sikap tingkah laku dan aktivitas-aktivitas tersebut merupakan maninfestasi hidup kejiwaan (1991: 9). Landasan teori tentang psikologi akan dijelaskan lebih lanjut di bab II.
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D. Metodologi Penelitian
Proses kerja pertama yang penulis pilih adalah: (1) mencari sumber data dan mengumpulkan sumber data yang dapat digunakan sebagai pendukung penulisan, (2) membaca dengan cermat dan teliti terhadap sumber data yang primer dan mencatat yang penting berdasarkan kelompok kelas kata, (3) mengumpulkan data-data sekunder dari buku-buku referensi dan novel. (4) merangkai teori dengan catatan sehingga menjadi perangkat yang harmonis yang siap sebagai landasan penulisan. 
Langkah kerja kedua berikutnya adalah: (1) membaca dengan seksama novel KMK sampai menemukan tema dan pesan (amanat) yang ingin disampaikan, (2) mengangkat tema tersebut ke dalam kajian-kajian yang bercorak sosial, (3), menemukan susunan struktural yang ada dalam novel KMK (4) novel KMK ditarik kedalam perspektif sosial masyarakat Indonesia.
	Dengan latar demikian, berikutnya dikaji bentuk-bentuk persoalan gender yang ada dalam novel KMK dan mengkaji perubahan psikologis yang dialami tokoh-tokohnya yang lain. Tekanan dan kajian ini adalah melihat persoalan gender sebagai peristiwa yang terjadi di dalam novel KMK dan mengungkap bentuk-bentuk perlawanan budaya patriarkat dalam novel KMK.
E. Sistematika Penulisan
Bab I berisi pendahuluan memuat beberapa subbab yaitu latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka dan ladasan teori dengan subbab tinjauan pustaka dan landasan teori gender, teori feminism radikal, teori stuktural, dan teori psikologi.
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Bab III berisi kajian struktural dalam novel KMK dengan beberapa subbab yaitu struktur dalam novel KMK, dan kehidupan masyarakat Indonesia dalam novel KMK.
Bab IV berisi kajian gender, budaya patriarkat dan perubahan psikologis tokoh dengan subbab isu gender, persoalan gender tokoh Myrna dan tokoh-tokoh lainnya, perlawanan terhadap budaya patriarkat dan subbab perubahan psikis pada tokoh-tokoh novel KMK.
Bab V berisi kesimpulan














BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Tinjauan  Pustaka
Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro analisis psikologi tokoh pernah dilakukan oleh Andi Nurwahyudi (A2A098003) dengan judul Aspek Psikologis Tokoh Utama dalam Novel Antara Dua Hati Karya Maria A. Sardjono. Selain itu, Ike Yulianti (A2A0099016), dengan judul Gender di dalam Novel Ca Bau Kan Karya Remy Sylado. Dalam skripsi Andi Nurwahyudi mengungkap analisis struktural dan menganalisis bentuk perubahan psikologis tokoh utama, dengan tokoh utama Anggraini. Digambarkan Anggaraini memiliki gejolak seksual dengan laki-laki, dalam hal ini tidak hanya pada satu laki-laki yaitu Sahat dan Totok. Perubahan terjadi pada saat kesadarannya bahwa pada saat berciuman yang dicium bukan Sahat, melainkan Totok, sehingga terjadi penolakan oleh Anggraini. Selain itu, dalam skripsi Ike Yulianti, mengungkap perjalanan hidup seseorang perempuan bernama Tinung untuk mencari kebahagiaan hidup. Mengungkap persoalan gender yang dialami oleh Tinung yang adanya bentuk perstereotipan, serta mengungkap perubahan psikologi yang dialami oleh tokoh Tinung pada diri sendiri, keluarga atau lingkungannya.
Landasan Teori
Teori Gender 
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Feminisme terbagi dua jenis yaitu feminisme liberal dan feminisme radikal. Feminisme liberal tidak pernah mempertanyakan diskriminasi akibat ideologi patriarki, sebagaimana dipersoalkan oleh feminisme radikal. Menurut Brownmiller, feminisme radikal muncul sebagai reaksi atas kultur seksim atau diskriminasi sosial berdasarkan jenis kelamin di Barat pada tahun 60-an, khususnya sangat penting dalam melawan kekerasan seksual dan pornografi (Fakih, 1999:84). Penganut feminisme radikal tidak melihat adanya perbedaan antara tujuan personal dan politik, unsur-unsur seksual atau biologis sehingga dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki dianggap berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriarkinya. Menurut Eisenstein, patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hirarki seksual di mana laki-laki memiliki kekuasaan superior dan privilege (Fakih, 1999:85).  
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 Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 1999:8). Dalam perjalanan sejarah selama berabad-abad peran gender oleh masyarakat, budaya dan tata nilai dibentuk sedemikian rupa sehingga ada peran yang dimainkan oleh kaum laki-laki dan peran yang diserahkan kepada perempuan. Sedangkan peran publik, yang menghasilkan uang, pengaruh dan kekuasaan diserahkan kepada kaum laki-laki. Akibat pembagian kerja seperti itu ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berada di daerah yang makin berkuasa, menghasilkan ruang dan pengaruh, sedangkan perempuan tidak menghasilkan uang dan pengaruh. Lahirlah ketimpangan gender dan ketidakadilan gender. 

Ketimpangan kekuasaan dan akses antara laki-laki dan perempuan ini sejak dahulu kala diperkuat oleh nilai-nilai atau budaya Patriarki. Perempuan selalu dilekatkan pada citra feminitas, yang diartikan selalu pada sifat pasrah mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan ketergantungan pada laki-laki serta dituntut untuk mengedepankan peran domestiknya saja seabgai bagian dari kodrat. Sementara laki-laki lekat sebagai sosok prima, maskulinitas, yang mengcitrakan keberanian, tegas dalam bertindak, sosok yang harus dipatuhi, dilayani, sehingga secara sosial laki-laki diposisikan lebih tinggi dari pada perempuan. Ketimpangan gender berlangsung hampir di semua kehidupan, publik maupun privat.
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Dijelaskan lebih lanjut oleh Mansour dalam bukuya Analisis Gender & Transformasi Sosial, mengenai ketimpangan gender adalah sebagai berikut :
 Gender dan Marginalisasi Perempuan 
Gender dan marginalisasi perempuan erat hubungannya erat hubungannya dengan ketimpangan gender. Proses marginalisasi terbentuk adanya keyakinan masyarakat terhadap kurangnya kemampuan perempuan dalam bidang perekonomian, sehingga tidak adanya kepecayaan terhadap kekuasaan terhadap suatu hal yang bersifat kepemimpinan. Seperti yang diungkapkan Fakih dalam bukunya  Analisis Gender & Transformasi Sosial sebagai berikut :
“Proses marginalisasi (pemiskinan ekonomi) yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat yang menimpa laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Namun, ada salah satu bentuk pemiskinan, atau salah satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh gender. Marginalisasi perempuan tidak hanya terjadi ditempat pekerjaan, namun juga dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan negara. Marginalisasi diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.” (Fakih, 1999:13-14).
 
 Gender dan Subordinasi
Pandangan gender dapat menimbulkan subordinasi terhadap perempuan, anggapan bahwa perempuan pola pikirnya adalah irrasional atau emosional sehingga berimbas pada stigma ketidakmampuan tampil untuk memimpin, berakibat munculnya sikap bahwa perempuan berada disisi yang tidak penting (Fakih, 1999:15).
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	Gender dan Stereotipe
Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu, pelabelan ini sering diberikan kepada perempuan, misalnya, perempuan yang memakai pakaian minim adalah dalam rangka memancing lawan jenisnya (Fakih, 1999:16).
Gender dan Kekerasan
Kekerasan adalah serangan fisik atau mental terhadap seseorang. Kekerasan sering terjadi pada jenis kelamin tertentu yaitu perempuan, kekerasan ini disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan. Banyak contoh kekerasan gender diantaranya bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, tindakan pemukulan dalam rumah tangga, bentuk penyiksaan terhadap organ vital, kekerasan dalam bentuk pelacuran dimana wanita dijadikan sebagai mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan, kekerasan non fisik dalam bentuk pornografi di mana perempuan dijadikan obyek untuk kekerasan seksual terhadap perempuan (Fakih, 1999:17).
Gender dan Beban Kerja
Anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat rajin, maka berakibat pekerjaan domestik rumah tangga dibebankan dan menjadi tanggung jawab perempuan (Fakih, 1999:21). 

Menurut KBBI, Patriarkat adalah sistem pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis keturunan bapak. Budaya patriarkat yang kuat kerap sekali menimbulkan konflik laten yang berdampak pada disharmoni sosial gender, yang dipicu oleh fragmentasi kepentingan yang umumnya diwarnai oleh sikap diskriminatif, stereotip, perlakuan tindak kekerasan dan marjinalisasi terhadap salah satu jenis kelamin. ketidakadilan gender tersebut hampir terjadi pada semua aspek dimensi lingkungan. Awalnya terjadi pada lingkungan keluarga, di mana orang tua cenderung memberikan perlakukan berbeda pada anak perempuan atau laki-laki, selain itu relasi suami istri yang tidak sehat yang kemudian berimbas pada lingkungan masyarakat imbas akhirnya sampai bermuara pada relasi hubungan kekuasaan formal dalam lingkungan pemerintah dan keluarga. Pola pikir tersebut akan menular pada pemimpin di masyarakat dan pemerintahan. Imbas negatif dari pola pikir ini, yaitu buah kebijakan yang ditetapkan, cenderung bias gender. Lantaran kuatnya budaya patriaki di Indonesia, masih terjadi banyak ketimpangan pada relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di Tanah Air yang berimbas pada tidak adanya jaminan keadilan gender (http://id.shvoong.com/social-sciences/1776173-kajian-teoritis-mengenai-ketimpangan gender).
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Pola hubungan yang tersubordinasi, akan mempengaruhi pola pembagian kerja yang umumnya disertai dengan pelabelan (stereotip) yang tersekat-sekat. Contohnya, perempuan harus berkerja terbatas pada wilayah domestik rumah tangga, laki-laki adalah pencari nafkah sedangkan perempuan adalah penerima nafkah. Dengan kata lain, dalam pembagian kerja, hanya laki-laki yang pantas menerima tugas yang berat, sedang kaum wanita cukup diberi beban kerja yang ringan-ringan saja. Kuatnya akar budaya patriaki telah mengkonstruksi sekaligus mensubordinatkan kaum perempuan. Konstruksi dan subordinasi ini secara psikis dan sosiologis membentuk pola berfikir dan berperilaku menurut prinsip-prinsip yang diakui dalam tatanan sosial yang patriakis.

Dalam penelitian ini, penulis menyoroti kesetaraan gender, ketimpangan-ketimpangan gender, dan perubahan psikologi dalam novel KMK. Kajian terhadap sebuah karya sastra (novel) sudah barang tentu saja berbeda dengan kajian terhadap sosiologis. Dalam kajian sosiologis, subyek kajian ditentukan dengan mempelajari masyarakat dalam dunia empiris, sedangkan kajian pada novel adalah berfokus pada novel itu sebagai karya imajinatif. Pertanyaannya kemudian adalah pada batas-batas mana suatu karya imajinatif (novel) terpresentasi dalam kehidupan riil masyarakat, adalah dengan menelusuri isi dari novel tersebut (tema dan peristiwa yang tertulis melalui perjalanan para tokoh) dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah latar belakang sosial masyarakat Indonesia yang diprosentasikan melalui realitas yang dijalankan tokoh-tokohnya. Sedangkan pada sisi kedua adalah menelusuri peran yang ingin disampaikan oleh pengarang. 
16
2. Teori Struktural 	
Struktur adalah keseluruhan relasi antara berbagai unsur sebuah teks. Strukturalisme adalah aliran ilmu dan kritik yang memusatkan perhatian pada relasi-relasi antar unsur. Unsur-unsur itu sendiri tidak penting, tetapi memperoleh arti dalam relasi-relasi lain. Relasi yang ditelaah dapat berkaitan dengan unsur-unsur mikroteks (misalnya kata-kata dalam satu kalimat), atau dalam keseluruhan yang lebih luas (misalnya bari-baris atau bait-bait dalam sebuah sajak; bab-bab dalam fiksi); relasi intertekstual (karya sastra dengan karya sastra lain dalam periode tertentu). Kaitan dapat ditelaah berdasarkan periodeitas, korespondensi, repetisi, kontras, gradasi, dan sebagainya (lihat Noor, 2004:78-79).
Unsur-unsur struktur dalam karya sastra yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar, alur dan penaluran, dan pusat pengisahan. Dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 
 Tema

	Tema pada hakikatnya merupakan makna yang terkandung dalam cerita atau secara singkat makna cerita. Makna cerita dalam sebuah karya fiksi terutama novel mungkin saja lebih dari satu atau lebih tepatnya lebih dari satu interpretasi. Oleh karena itu muncullah tema utama dan tema tambahan. Merurut Nurgiantoro, Tema utama artinya makna cerita yang menjadi dasar atau gagasan dasar umum karya itu dibuat. Menentukan tema utama merupakan aktivitas memilih, mempertimbangkan, dan menilai diantara sejumlah makna yang ditafsirkan ada dikandung oleh karya yang bersangkutan. Sementara itu, makna yang hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu cerita dapat diidentifikasi sebagai makna bagian atau makna tambahan. Intinya, makan tambahan bersifat mendukung atau mencerminkan makna atau tema utama dari keseluruhan cerita. Bahkan, adanya koherensi yang erat antara makna tambahan inilah yang akan memperjelas makna utama cerita (Nurgiantoro, 1995:82-83).
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	 Tokoh dan Penokohan 
	Tokoh adalah suatu kepribadian fiksi yang mewakili suatu figur dengan predikat penilaian tertentu baik secara fisik maupun mental. 	Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam sebuah cerita, terdapat dua jenis tokoh yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan (Nurgiantoro, 1995:176-177). Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenal kejadian. Tokoh tambahan dalam keseluruhan cerita lebih sedikit, tidak dipentingkan dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh utama, secara langsung maupun tidak langsung. 
Penokohan atau perwatakan ialah teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Ada beberapa cara menampilkan tokoh. Cara analitik, ialah cara penampilan tokoh secara langsung melalui uraian pengarang. Jadi pengarang menguraikan ciri-ciri tokoh tersebut secara langsung. Cara dramatik, ialah cara menampilkan tokoh tidak secara langsung tetapi melalui gambaran ucapan, perbuatan, dan komentar atau penilaian pelaku atau tokoh dalam suatu cerita. (http://adiel87.blogspot.com/2009/01/analisis-struktural.html)
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Penampilan watak yang dilakukan ada tiga macam cara yaitu: 
	Cara analitik yaitu pengarang secara langsung memaparkan watak tokoh-tokohnya. Misalnya, pengarang menyebutkan watak tokoh yang pemarah, otoriter, sombong, kasar, dan sebagainya.

Cara dramatik yaitu watak tokoh dapat disimpulkan dari pikiran, cakapan, perilaku tokoh, bahkan penampilan fisik, lingkungan atau tempat tokoh, cara berpakaian dan pilihan nama tokoh, dan sebagainya.
Cara campuran yaitu gambaran watak tokoh menggunakan cara analitik dan dramatik secara bergantian.
Latar

	Faktor pembagian cerita rekaan yang lain adalah setting atau latar cerita yang erat kaitannya dengan adegan dan latar belakang karena begitu pentingnya penggambaran latar (setting) guna memperhidup dan meyakinkan pembaca, maka banyak pengarang yang melakukan observasi terlebih dahulu sebelum menulis cerita. Setting berkaitan dengan waktu dan tempat penceritaan. Waktu dapat berarti siang atau malam, tanggal, bulan, atau tahun dan dapat juga berarti lama berlangsungnya cerita. Aminuddin dalam Sekitar Masalah Sastra  menyatakan bahwa setting berfungsi untuk mengungkapkan perwatakan atau karakter dan kemauan yang berhubungan dengan alam, manusia (1987:197). Setting dapat membangun suasana cerita yang meyakinkan. Sementara itu, Monqugue dan Henshaw (1987:198) dalam buku Sekitar Masalah Sastra karya Aminuddin menyatakan 3 fungsi setting yaitu: 1) mempertegas waktu,  2) mempertegas watak atau karakter, 3) memberikan tekanan pada tema cerita 4) memperjelas tema yang disampaikan.
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	Unsur – unsur latar menurut Nurgiyantoro (1997:227) yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar social, penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut;
Latar Tempat 
	Latar tempat mengarah pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan mungkin berupa tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu mungkin lokasi tertentu tanpa nama yang jelas.
Latar waktu
Berhubungan dengan masalah waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Berhubungan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya dengan peristiwa sejarah.
Latar Sosial
	Berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Tata cara kehidupan masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang cukup kompleks. 
	Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setting adalah latar peristiwa dalam karya fiksi baik berupa tempat, waktu maupun peristiwa serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi psikologis.
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	Alur dan Pengaluran
	Secara umum cerita rekaan terdiri atas peristiwa yang terjadi di bagian awal, tengah, dan akhir. Dalam struktur alur, bagian awal ini terdiri atas paparan (exposition), rangsangan (inciting moment), dan gawatan (rising action), dan klimaks (climax). Adapun bagian akhir terdiri dari leraian (falling action) dan selesaian (denovement). (Mahayana, 2005: 153)
	Definisi pengaluran adalah teknik atau cara-cara menampilkan alur. Menurut kuantitasnya, alur dibedakan menjadi alur erat dan alur longggar. Alur erat ialah alur yang tidak memungkinkan adanya pencabangan cerita. Alur longgar adalah alur yang memungkinkan adanya pencabangan cerita. Menurut kualitasnya, pengaluran dibedakan menjadi alur tunggal dan alur ganda. Alur tunggal ialah alur yang hanya satu dalam karya sastra. Alur ganda ialah alur yang lebih dari satu dalam karya sastra. Dari segi urutan waktu, pengaluran dibedakan kedalam alur lurus dan tidak lurus. Alur lurus ialah alur yang melukiskan peristiwa-peristiwa berurutan dari awal sampai akhir cerita. Alur tidak lurus ialah alur yang melukiskan tidak urut dari awal sampai akhir cerita. Alur tidak lurus bisa menggunakan gerak balik (backtracking), sorot balik (flashback), atau campuran keduanya.
Pusat pengisahan atau Point of View
	Pusat pengisahan ialah awal mula suatu cerita dikisahkan oleh pencerita. Pencerita di sini adalah pribadi yang diciptakan pengarang untuk menyampaikan cerita. terdapat dua pusat pengisahan yaitu pencerita sebagai orang pertama dan pencerita sebagai orang ketiga. 

	Dalam penyampaian cerita, pengarang dapat menggunakan sudut pandang melalui pencerita. Dalam hal ini, pencerita tidaklah sama dengan pengarang. Pencerita adalah tokoh yang menyampaikan cerita yang dapat dilakukan melalui percerita orang kesatu (aku) atau orang ketiga (dia), oleh karena itu pencerita bisa dibedakan berdasarkan siapa penceritanya jika orang kesatu, disebutlah pencerita akuan (first person narrator), dan jika orang ketiga, disebutlah pencerita diaan (third person narrator). (Mahayana, 2005:157)
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	Teori Psikologi 
Ditinjau dari asal kata Psikologi berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan (Dirgagunarsa, 1982:9). Dalam kaitannya dengan masalah psikologi, Dedi melalui Sujanto mengatakan bahwa psikologi merupakan suatu ilmu yang menyelidiki serta mempelajari tentang sikap tingkah laku dan aktivitas-aktivitas tersebut merupakan maninfestasi hidup kejiwaan (1991: 9). Pembicaraan mengenai psikologi kepribadian berpedoman pada teori Allport yang mengatakan bahwa kepribadian itu adalah suatu organisasi psiko-fisik yang dinamis daripada seseorang yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. (1999:11)
Melalui Endraswara, dijelaskan bahwa sastra sebagai gejala kejiwaan, di dalamnya terkandung fenomena-fenomena  kejiwaan yang tampak lewat perilaku tokoh-tokohnya. Dengan demikian, karya sastra dapat didekati dengan menggunakan pendekatan psikologi. Sastra dan psikologi terlalu dekat hubungannya. Meskipun sastrawan jarang berfikir psikologis, namun karyanya tetap bernuansa kejiwaan. Hal ini dapat diterima karena antara sastra dan psikologi memiliki hubungan lintas yang bersifat tak langsung, dan fungsional. (lihat Jatman, 1985:165 dan Roekhan, 1987:44)

Sastra dan psikologi adalah ilmu yang memiliki kemiripan dalam esensi penelitian, yang membedakan adalah wilayah penelitiannya. Esensi penelitian kedua ilmu ini adalah manusia, misalnya dari sesi watak maupun perilaku. Dalam psikologi penelitian terfokus pada masalah manusia dalam dunia nyata, sedangkan sastra berfokus pada manusia dalam dunia hayal.
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Pemahaman manusia dalam sastra, akan lengkap apabila ditunjang oleh psikologi. Hal ini berarti bahwa teori penelitian psikologi sastra merupakan konvergensi antara teori sastra dan teori psikologi. Hukum-hukum psikologi dicocokkan dengan dalil sastra sehingga membentuk kerangka analitis.  Model penelitian interdisiplin dengan menetapkan karya sastra memiliki posisi yang lebih dominan. Interdisiplin sastra dan psikologi akan mampu membedah dunia manusia yang misterius atas dasar khazanah sastra yang sangat luas, yang dievokasi melalui tradisi yang berbeda-beda, unsur-unsur psikologis pun menampilkan aspek-aspek yang berbeda-beda. (Endraswara, 2008:90)
Oleh karena itu pendekatan psikologi menekankan analisis terhadap keseluruhan karya sastra, baik dari segi intrinsik maupun segi ekstrinsik. Namun, tekanan diberikan kepada segi intrinsik. Dari segi intrinsik yang ditekankan adalah penokohan atau perwatakannya. (Endraswara, 2008:68) 

Lebih lanjut tentang kedekatan psikologi Endraswara juga menambahkan bahwa psikologi dan karya sastra memiliki hubungan fungsional, yakni sama-sama berguna untuk sarana mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Hanya perbedaannya, gejala kejiwaan karya sastra adalah gejala-gejala kejiwaan dari manusia-manusia imajiner, sedangkan dalam psikologi adalah manusia-manusia riil. Namun, keduanya dapat saling melengkapi dan saling mengisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap kejiwaan manusia, karena terdapat kemungkinan apa yang tertangkap oleh sang pengarang tidak mampu diamati oleh psikolog, atau sebaliknya. (Endraswara, 2008:88)
BAB III
ASPEK STRUKTURAL NOVEL KERUDUNG MERAH KIRMIZI

Aspek Struktur Novel Kerudung Merah Kirmizi
1.Tema
Perjuangan perempuan memperjuangkan cinta sejatinya, di tengah badai cobaan kehidupan menjadi tema utama dalam novel KMK. Cerita tentang seorang janda muda dua anak yang bekerja sebagai penyanyi club, yang akhirnya jatuh cinta pada om-om berumur lima puluh tahun seorang pengusaha asal Bali. Cerita ini terdapat rentetan konflik dan tersisipi sedikit politik. Di novel KMK ini, diperlihatkannya kekuatan cinta yang mampu menghancurkan semua rintangan yang dihadapi oleh tokoh utama, dan cinta sebagai kekuatan terdasyat untuk mengalahkan segala halangan yang menghadang disetiap perjalanan hidup tokoh utama, yaitu Myrna. 
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	Tema tambahan dalam novel ini adalah kebobrokan moralitas dan usaha perlawanan budaya patriarkat. Novel ini dari awal menceritakan tentang seorang Myrna yang berusaha mempertahankan kesucian dan kesakralan status jandanya, yang bagi kebanyakan orang menjadi pandangan buruk, menjadi sasaran empuk untuk mengatakan bahwa janda adalah pengganggu rumah tangga orang lain. Myrna ingin membuktikan bahwa janda bukanlah status yang buruk. Serta dibeberkanya semua sifat melalui sikap yang ditunujkkan oleh semua tokoh-tokohnya. Tema moralitas yang terjadi dalam novel KMK juga merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sebenarnya pada masa itu. Selain itu usaha perlawanan terhadap budaya patriarkat juga terlihat dalam novel KMK ini, tokoh Dela menjadi salah satu petunjuk adanya perlawanan budaya patriarkat.
24
2. Tokoh dan Penokohan 
a. Tokoh
Tokoh-tokoh yang hadir dalam cerita novel KMK antara lain adalah :
	Myrna Monika yang lebih terkenal sebagai Myrna Andriano, menjadi tokoh utama dalam cerita ini.

Prof.Dr. Luc Sondak, seorang lelaki yang berusia lebih lima puluh tahun ini adalah guru besar ekonomi.
Bu Purwo, adalah pemilik rumah sewaan yang ditempati oleh Myrna, seorang janda.
Oom Sam, tokoh antagonis yang menjadi musuh Myrna juga semua tokoh yang ada dalam novel KMK, Oom Sam merupakan mantan suami Bu Purwo. Pensiunan perwira tinggi ABRI.
SSS (Senior Superintendent Susilo) adalah seorang penegak negara atasannya Winata, dan merupakan adik kandung Oom Sam.
Winata, seorang superintendent yang menjadi masalalu Myrna semasa SMA.
	Emha Isa Ibrahim, seorang aktivis pembela kepentingan masyarakat, merupakan tokoh.

Dela Astuti, sekretaris pribadi Oom Sam.
Don Gunawan, Bos di tempat Myrna bekerja.
Shinta, berumur 30 tahun seorang janda, dia adalah adik ipar Myrna. 

	Etty Satiti tetangga Myrna ibu muda asal Malang yang sedang hamil enam bulan.
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	Laksmi adalah anak Luc Sondak yang tinggal di Kota Yogyakarta.
Bujel atau Gatot Sukoco adalah adik kandung Dela satu-satunya, lulusan Filsafat UGM.
	Kartika  anak pertama Myrna, berusia 13 tahun.

Satria anak kedua Myrna, berusia 11 tahun.
Yos, nama lengkapnya Yos Delaki Sutiyoso, seorang TNI dan merupakan kaki tangan Oom Sam. 
	Anton, seorang TNI dan merupakan kaki tangan Oom Sam.
	Waskita, seorang penegak hukum yang dapat tidak tegak karena uang.
	Esti, anak Etty seusia dengan Kartika.
	Tati, Butet, Ari teman-teman Esti.
	Angelina, teman sebangku Kartika di sekolah yang baru.
Enos suami Etty, seorang satpam yang meranggap profesi sebagai satpam.
Pak RT, perangkat desa yang menjabat di kompleks rumah baru Myrna.

Tabel. 1 Peran Tokoh dalam novel KMK
No
Nama Tokoh
Peran


Protagonis
Antagonis
1
Myrna Andriano
√
-
2
Prof. Dr. Luc Sondak
√
-
3
Bu Purwo
-
√
4

Oom Sam
-
√
5
SSS
-
√
6 
Winata
√
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-
7
Emha Isa Ibrahim
√
-
8
Dela Astuti*
√
√
9
Don Gunawan
√
-
10
Shinta
√
-
11
Etty Satiti*
√
√
12
Laksmi
√
-
13
Bujel
√
-
14
Kartika
√
-
15
Satria
√
-
16
Yos
-
√
17
Anton
-
√
18
Waskita
-
√
19
Esti
-
√
20
Tati, Butet, Ari
-
√
21
Angelina
-
√
21
Enos
√
-
22
Pak RT
√
-
*mengalami perubahan karakter

	Menurut Aminuddin, karakter atau watak tokoh menghidupkan tokoh. Ada tiga dimensi watak atau karakter tokoh yang menghidupkan tokoh yang ditampilkan yaitu: 
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	Dimensi fisik adalah keadaan fisik tokohnya meliputi usia (tingkat kedewasaan), jenis kelamin, keadaan tubuh (tinggi, pendek, gagah, pincang, dan sebagainya), ciri wajah (cantik, jelek, keriput, dan sebagainya), serta ciri khas yang spesifik.
Lebih lanjut penulis dapat menjelaskan tentang dimensi fisik tokoh yang hadir dalam novel KMK yaitu :
	Shinta adalah gadis cantik berumur di atas tiga puluh tahun, sehat, dan bermuka mirip indo. Hal itu terlihat pada kutipan berikut ini :

Shinta cantik berumur di atas tiga 30 tahun, sehat, dan bermuka mirip indo, padahal asli Solo. (KMK, 2002:41)

	Cik Susanti adalah seorang paranormal, berumur sekitar empat puluh tahun, bertubuh tambun seperti yang tertera pada kutipan :

Cik Susanti adalah perempuan sekitar 40-an tahun, bertubuh sangat tambun dan karenanya gampang berkeringat seperti sekarang ini, serta lumayan manis, dia memakai jins hitam dengan blus longgar sepanjang lutut tang sama berwarna hitam pula. Di kelima jemari tangan kanan dan kiri dipenuhi cincin-cincin perak desain sendiri berhiaskan lambing-lambang binatangshio dari kalender  Cina. Di telinganya ada orkrnap emas bermata giok. Dan lehernya melingkar kalung tali yang sudah mangkak dengan leontin perunggu berukir naga. Penampilan seperti ini cukup member keyakinan bagi banyak orang untuk menerimanya sebagai seorang yang memiliki pengetahuan tertentu. Rasa percayadirinya pun kelihatan sangat kuat. (KMK, 2002:202) 

	Bu Purwo adalah wanita tua, berkeriput, cara berpakaiannya tidak teratur.


Ketika menjadi tua, seperti sekarang, manakala dagingnya melorot, kombyar-klomyor, keriput, tembembeng, memang tidak ada lagi orang yang mau memperhatikan dia, dan oleh karenanya dia menjadi tenahak, frustasi, terhadap kenyataan ini. (KMK, 2002:71)
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	 Dimensi psikis dari tokoh melukiskan latar belakang kejiwaan, kebiasaan, sifat dan karakternya seperti misalnya mentalitas, ukuran moral dan kecerdasan, temperamen, keinginan, dan perasaan pribadi kecakapan dan keahlian khusus.
	Bu Purwo

Bu Purwo, pemilik rumah sewaan yang di tempati Myrna, memang tidak tahu tentang keputusna itu. Perempuan 40-an yang dikenal di lorong itu sebagai tukang gunjing, carut dengantutur bahasa yang tidak terpelajar, serta 12 jam dalam sehari duduk di depan TV untuk menghafal semua dialog dalam iklan, kini sedang duduk tegang menunggu di balik jendela bergorden jambon. Dengan duduk di situ, dia segera mendengar bunyi mobil antar-jemput Myrna yang masuk ke lorong. (KMK,2002:17)
	Cik Susanti

Orangnya amat ramah. Dia berbicara dengan logat Medan. Kalmia-kalima lisannya teratur, dibangun dengan kat-kata terpilih, lacar, dan benar, tidak seperti kebanyakan orang Cina di Indonesia yang masih memakai bahasa tutur Melayu-pasar. Cik Susanti terpelajar, lahir dari keluarga she Oei. Sebelum mengganti nama Susanti akibat tekanan politik Orde Baru yang menyejajarkan Cina sebagai komunis, nama lama Cik Susanti adalah Suzanne Oei Ay Lien. (KMK, 2002:203)

	 Selanjutnya, dimensi sosiologis menunjukkan latar belakang kedudukan tokoh tersebut dalam masyarakat dan hubungannya dengan tokoh lainnya misalnya status sosial, pekerjaan, pandangan hidup, aktivitas sosial, suku (bangsa dan keturunan). Setiap dimensi sosiologis memberikan konsekuensi, misalnya dalam melukiskan watak, pakaian, latar belakang, kebiasaan, bahasa yang digunakan, dan sebagainya (1987:171-172).


	Dela adalah wanita masakini, wanita yang mampu memberikan perlawanan kepada citra perempuan yang lemah. 
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Dela adalah perempuan yang tidak sama dengan wanita kebanyakan di Indonesia. Kelak orang akan mengenalnya lebih rinci. Dia orang Yogya, berasal dari keluarga darah bitu, tapi sengaja atas mau sendiri membuang diri dari istiadat dan ikatan-ikatan susila jawa. Dalam kehidupannya yang puntang-cerenang, karena langkahnya yang dipenuhi oleh semboyan-semboyan kebebasan individual yang diserapnya di Eropa Barat selama kuliah disana, dan menyebabkan pendirianya sama dengan pendukung feminis umumnya di Barat, toh anehnya dia masih menempatkan diri sebagai orang yang menaruh minat penuh pada sastra arab, mencakup Palestina, Suriah, Lebanon, Maroko, Libia, Irak, Mesir, termasuk juga Persia, khususnya puisi-puisinya. (KMK, 2002:21)

Penokohan adalah cara atau teknik penampilkan tokoh. Secara umum ada dua macam yaitu analitik atau teknik langsung, dan dramatik atau tidak langsung. Teknik analitik pencerita memaparkan keadaan tokoh secara langsung atau tersurat sehingga pembaca tidak perlu lagi menafsirkan watak tokoh cerita. Sedangkan teknik dramatik dipaparkan melalui cakapan, melalui kutipan, melalui pendapat tokoh lain, melalui reaksi tokoh, dan melalui penulisan lingkungan. 
Dalam novel KMK, cara yang digunakan untuk menampilkan tokoh adalah teknik campuran yaitu penggabungan penggambaran tokoh secara bergantian. Kadang dimunculkan penggambaran tokoh dengan teknik analitik, kadang pula dimunculkan penggambaran tokoh secara teknik dramatik. Hal ini menyebabkan novel ini lebih mudah untuk dicerna oleh pembaca. 
 Latar 
Dijelaskan lebih lanjut mengenai Unsur – unsur latar yang terdapat dalam novel KMK  yaitu : 
Latar tempat 

 Secara garis besar dalam novel KMK ini, tempat yang digunakan untuk menjadi latar dari cerita ini adalah kota Jakarta dan Bali di negara Indonesia, cerita ini diawali dengan latar kota Jakarta dan diakhiri di kota Jakarta pula. Namun secara lebih detail penulis dapat menjelaskan latar-latar yang digunakan oleh pencerita : 
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	Rumah Myrna 
Seperti Lazimnya rumah kontrakan. Rumah di lorong dekat Prapatan Bubur itu juga kusam. Dalamnya telamburan. Tapi sertamerta tampak yang menempatinya punya selera terhadap sentuhan budaya. Di kamar tamu terpampang bukan foto berukuran besar melainkan lukisan ekspresinistis. Di dalam buffet terlihat bukan cangkir-cangkir gelas melainkan buku-buku. Di atasnya ada jam duduk dalam patung tiruan Aphrodite yang telanjang. (KMK, 2002:11)

Launge tempat Myrna bekerja
Myrna cepat-cepat membuka pintu mobil, cepat-cepat berlari masuk ke dalam gedung, dan cepat-cepat pula naik ke atas panggung. Di panggung telah bermain sebuah kombo menyajikan nomer instrumental jazz. Myrna mengambil mikrofon, menunggu lagu menyelesaikan kuplet terakhir, lalu dia meneruskan dengan vokalnya. (KMK, 2002:15)

	Rumah Luc Sondak di Bali

Telepon bordering di rumah Prof. Dr. Luc Sondak di Sanur. (KMK, 2002:20)

	Ruangan Oom Sam


Ruang kantornya ini amat besar. Barangkali ini ruang kantor terbesar dari seorang gelojoh, ditata dindingnya dengan berbagai lukisan, sekitar 50 buah, semuanya cat minyak, lukisan-lukisan itu selain karya anak negeri, antara Srihadi, Sadali, Affandi, Bagong Kussudiardjo, Barli, Jeihan, juga jagoan-jagoan dunia antara Klee, Mondrian, Chagal, Kokoschka, Pechstein. Masih ada ruang lain yang lebih kecil dibalik dinding ruang yang besar ini. Ruang itu kedap suara, digunakan untuk hal-hal rahasia. Di situ hanya ada satu lukisan, yaitu potret Oom Sam yang dilukis oleh pelukis Pasar Seni Ancol. (KMK, 2002:30)
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	Pesawat Garuda
Pesawat Garuda dari Melbourne ke Jakarta transit Denpasar. Penerbangan lebih satu jam ini cukup banyak menjalinkan percakapan. (KMK 2002:25)
	Hotel berbintang di kawasan Senayan, Jakarta

Berbicara soal ketidakadilan, ternyata pada esok harinya Luc membahasnya pula dalam talk show yang diliput oleh TV di Hotel berbintang di kawasan Senayan. (KMK, 2002:28)
	Kapal Feri

Sebuah feri sedang berlayar di Selat Badung dari Nusa Penida ke Padangbai. Di atas kapal penyeberang itu Emha Isa Ismail berdiri di buritan, terborgol di tangan petugas, Sersan Waskita, penegak hokum yang bisa tidak tegak demi uang, menjaga dengan ketat. (KMK, 2002:45)
	Laut lepas 

Emha melepas pitingannya, tapi secepat itu menggunakan tangannya itu untuk memukul muka Waskita. Waskita beraduh-aduh seraya membuka sepatunya dan mengambil kunci itu. Setelah tangannya terbuka, Emha mengambil borgol itu mengikatkan tangan Waskita di pagar besi, lantas dia pun meloncat ke laut. Dibawah sana ada tiga perahu nelayan yang masing-masing membawa petromaks digantungkan di tiang. Emha berenang ke jarak sekitar 30 kaki sampai ke salah satu perahu. (KMK, 2002:47)
	Rumah milik Shinta di Ciputat

Setiba dirumahnya/rumah milik Shinta di Ciputat itu/dia tidak bisa langsung tidur, betapapun letihnya. Dia mulai mengantuk dan menaruh kepalanya di atas bantal, apakala suara dari mikrofon mesjid dekat rumah itu menyeru umat untuk sembahyang. (KMK, 2002:84)
	Pemakaman Tanah Kusir

Hari belum Minggu tapi Myrna sudah memakai kerudung merah kirmizi itu. Dia memakai kerudung itu di Tanah Kusir. Disana dia duduk seorang diri di tembok pusara, menerawang, sambil tak sadar menaburkan bunga di atasnya. Diam. Tidak berkata apa-apa. (KMK, 2002:198)
Latar waktu
Menerangkan latar waktu jam/menit.
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	Jam duduk itu bordering tujuh kali. Bersamaan dengan itu, di luar terdemgar klakson berbunyi dua kali. Ketika klakson itu berbunyi, Myrna sedang menggores alis dengan pensil khusus, dan sekonyong rumah jadi padam. Myrna berteriak. Gregetan. Jengkel. (KMK, 2002:11)

	Jam 12.30 mobil BMW E39 warna perak milik Dela keluar dari garasi di Pulung, melewati jalanan menurun ke Ubud lalu ke Batubulan, dan selanjutnya melaju di jalan kea rah Sanur, tiba di halaman rumah Luc pada 30 menit kemudian. (KMK, 2002:22)

Lima belas menit kemudian Oom Sam tiba di hotel tempat diskusi itu diselenggarakan. (KMK, 2002:31)
Menjelang Jam 14.00 Bu Purwo menggedor pintu tempat tinggal Myrna dan anak-anaknya. (KMK, 2002:37)
Sekitar jam 22.00, pada saat Luc Sondak siap-siap hendak ke Lounge di hotel tempat dia menginap di Jakarta, anjing-anjing yang menjaga rumah peristirahatannya di Bali ini ramai menggonggong, entah mengapa. Suara gonggong itu terbawa sampai ke atas pohon yang di pakai tempat tidur Emha. (KMK, 2002:53)
	Pagi jam 09.00 Myrna belum bangun. Tadi malam dia pulang jam 02.30. (KMK, 2002:84)


	Menerangkan waktu yang berkaitan dengan dekade atau sejarah.


Cerita  dalam novel KMK ini berada pada masa pemerintahan reformasi, masa pergantian dari Orde baru. Dapat dikatakan cerita ini terjadi pada tahun 1998-2002an.
3. Latar Sosial
Novel KMK merupakan cerminisasi dari kehidupan masyarakat Indonesia, segala hal yang diceritakan dalam novel ini memiliki kemiripan atas kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari permasalahan budaya patriarkat yang sangat kental, hingga kemerosotan masalah ekonomi, serta pola pikir masyarakat Indonesia.  
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	 Alur dan pengaluran
Alur adalah penceritaan rentetan peristiwa yang penekanannya ditumpukan kepada sebab-akibat. Dalam novel KMK alur yang digunakan adalah maju atau jalan progresif, yaitu dari awal, tengah, hingga akhir. Diceritakan dari awal kehidupan Myrna selama menjadi janda, lalu perkenalannya dengan Luc, hingga adanya rentetan konflik yang dialami Myrna dengan tokoh-tokoh yang lain dimana cerita itu menjadi adegan tengah, dan terlaksanannya penikahan Myrna dan Luc, sebagai akhir cerita. Pengaluran dalam novel KMK secara kuantitas menggunakan teknik alur erat, sehingga tidak memungkinkan adanya pencabangan cerita. Sedangkan secara kualitas alur tunggal digunakan karena dalam novel ini hanya mengunakan satu alur saja. Jika dilihat dari segi waktu menggunakan alur lurus, melukiskan peristiwa secara berurutan dari awal sampai akhir cerita. 
Sudut Pandang atau Pusat Pengisahan
	Sudut Pandang atau ialah cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkan. Sudut Pandang merupakan hasil karya seorang pengarang sehingga terdapat pertalian yang erat antara pengarang dengan karyanya. Novel KMK diawali dengan prolog dari tokoh Myrna, pada saat ini sudut pandang yang digunakan adalah akuan atau orang pertama, pengarang seolah-olah menjadi tokoh aku. Namun setelah prolog selesai, sudut pandang pencerita berganti menjadi orang ketiga, dimana pengarang hanya berfungsi sebagai pengamat.
Analisis Judul

	Penulis mengambil judul Melawan Represi Budaya Patriarkat dan Perubahan Psikologis Tokoh dalam Novel Kerudung Merah Kirmizi Karya Remy Sylado. Kata represi memiliki arti adanya penekanan atau penindasan, budaya patriarkat adalah sebuah kondisi di mana laki-laki menjadi pedoman dan titik tolak bagi perempuan. Kerudung merah kirmizi adalah kerudung berwarna merah darah yang dikenakan oleh tokoh utama. Dalam Novel KMK Kerudung ini merupakan simbol kesucian yang harus tetap dijaga oleh perempuan hingga perempuan menemukan orang yang tepat untuk menyerahkan segala jiwa dan raganya.
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BAB IV
GENDER, PERLAWANAN BUDAYA PATRIARKAT DAN PERUBAHAN PSIKOLOGIS TOKOH DALAM NOVEL KMK
Gender
Menurut KBBI, gender adalah jenis kelamin. Namun, dapat dijelaskan lebih detail bahwa gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berfikir. Misalnya pandangan bahwa seorang perempuan ideal harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk yang sensitif, emosional, selalu memakai perasaan. Sebaliknya, laki-laki sering dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional, tegas dan sebagainya. Singkatnya, gender adalah jenis kelamin sosial yang dibuat masyarakat, yang belum tentu benar. Berbeda dengan sex yang merupakan jenis kelamin biologis ciptaan Tuhan, sepertinya perempuan memiliki vagina, payudara, rahim, bisa melahirkan dan menyusui sementara laki-laki memiliki jakun, penis, dan sperma, yang sudah ada sejak dahulu kala.
Penjelasan lebih lanjut mengenai adanya ketidakadilan gender dalam novel KMK diperlihatkan dari permasalahan para tokohnya, antara lain sebagai berikut:
	Gender dan Marginalisasi Perempuan
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Marginalisasi perempuan terjadi pada tokoh utama Myrna yang hak pribadinya dieksploitasi oleh pejabat pada masa Orde Baru yang menyebabkan dia mengalami kemiskinan, tidak adanya kekuatan dari laki-laki dalam kehidupan Myrna dikarenakan meninggalnya suami Myrna menjadikan lebih mudahnya pejabat-pejabat itu merenggut hak Myrna dengan mengatasnamakan kepentingan umum. Perempuan yang tidak mendapat pengawalan dari laki-laki dianggap sebagai perempuan lemah dan tidak memiliki sokongan yang kuat sehingga mudah untuk dilemahkan. Sikap ini tercermin dari ketidakberdayaan Myrna melakukan perlawanan apa pun, di novel ini Myrna mampu merebut kembali haknya justru bukan dari sebuah perlawanan individu, melainkan secara tidak langsung dibantu oleh tangan-tangan laki-laki yang menjadi tokoh tambahan dalam novel KMK. Perjuangan patriarkat tidak ditampakkan pada tokoh Myrna sebagai tokoh utama.
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	Gender dan Subordinasi
Dalam Novel KMK, subordinasi dimunculkan oleh tokoh Shinta yang mengajak Myrna ke peramal bernama Cik Susianti, untuk meramalkan mimpi-mimpinya yang hadir disetiap tidur Myrna. Kepercayaan Myrna terhadap ramalan Cik Susianti membuktikan bahwa pola pikir tokoh perempuan dalam novel KMK masih emosional dan masih percaya hal-hal mistik. Myrna yang pada awalnya juga berusaha untuk tidak percaya hal mistik tersebut akhirnya manut  juga pada kehendak Shinta, tentu saja hal ini didasari dari konsep perempuan yang tidak dapat lepas dari perasaan. Kadang bagi perempuan naluri perasaan menjadi pemenang, mengalahkan logika. Inilah yang menjadi pembuktian bahwa perempuan terutama tokoh utama dalam KMK menjadi salah satu penyebab subordinasi gender itu sendiri. 
	Gender dan Stereotipe


Stereotipe dalam novel KMK ditampilkan dengan adanya citra para tokoh perempuan yang tidak ada yang menjadi pemimpin dalam cerita ini, semua tokoh perempuan dihadirkan sebagai sosok yang masih memandang dirinya butuh untuk dilihat laki-laki. Pencitraan sebagai perempuan lemah, emosional terlihat dalam karakter masing-masing tokoh. Hampir semua tokoh perempuan dalam novel ini memiliki sifat yang menjadikan laki-laki memandang rendah mereka.  Menjadikan laki-laki bebas untuk menguasai perempuan baik dalam bentuk eksploitasi secara kasar atau halus.
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	Gender dan Kekerasan
Kekerasan fisik dan non fisik dalam bentuk pornografi di mana perempuan dijadikan obyek untuk kekerasan seksual terhadap perempuan juga menghiasi novel ini, terjadi pada tokoh Oom Sam pada Dela. Terjadi kekerasan nonfisik pada tokoh Dela yang setiap harinya di paksa untuk melayani nafsu Oom Sam. Pada awal cerita Dela tidak mampu melakukan perlawanan apapun, karena adanya ancaman oleh Oom Sam. Dela juga merupakan keponakan Oom Sam, di sini di tunjukkan betapa tidak bermoralnya tokoh antagonis dalam novel KMK ini, yang tentu saja pasti juga ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Sedangkan kekerasan fisik tidak dihadirkan dalam novel KMK. Sebuah kekerasan fisik atau non fisik mampu menjadikan perubahan psikologi dalam diri tokoh yang pada akhirnya mampu merubah pola pikir untuk melawan ketidakadilan yang terjadi pada tokoh, Dela juga mengalami perubahan tersebut. Dela mampu melawan kesewenangan yang terjadi pada dirinya. Perlawanan itu diperlihatkan dengan melakukan serangan balik, untuk tidak lagi membantu Oom Sam melakukan kejahatan, dan mampu mengakhiri sepak terjang Oom Sam. Hal itu dilakukan oleh Dela bersama tokoh lain yang membela Myrna, antara lain, Luc Sondak, Winata, Emha, Shinta, Laksmi, dan Bujel.
	Gender dan Beban Kerja


Anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat rajin, maka berakibat pekerjaan domestik rumah tangga dibebankan dan menjadi tanggung jawab perempuan. Etty dalam novel KMK  menjadi simbol adannya ketimpangan gender pada perempuan dalam hal beban kerja, Etty hanya diperbolehkan oleh Enos untuk mengurusi rumah tangga dan anaknya, semua pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab Etty, apabila hal itu tidak dilakukan, Etty dikategorikan wanita yang tidak becus  mengurusi masalah rumah tangga.
38
	Perlawanan Terhadap Budaya Patriarkat
Dalam novel KMK, perlawanan budaya patriarkat muncul akibat adanya kekuasaan kesewenang-wenangan tokoh Oom Sam. Perlawanan ini dilakukan oleh tokoh Dela sebagai korban terdekat Oom Sam, Dela yang diperlakukan sebagai penekan nya Oom Sam memberontak dengan munculnya kesadaran akan dirinya telah diperlakukan yang tidak semena-mena. Perlawanan ini dibantu secara moril oleh adek Dela, Bujel.

Myrna juga menjadi salah satu korban budaya patriarkat, sejak suaminya meninggal, Myrna dipandang sebagai sosok lemah yang bebas dikuasai dengan mudah oleh tangan-tangan kekar penguasa. Namun dengan berjalannya waktu Myrna berusaha untuk tetap meminta haknya untuk dikembalikan. Perlawanan ini muncul karena adanya kesempatan, dengan munculnya tokoh Luc, mempermudah Myrna melakukan pemberontakan, serta didukung oleh beberapa tokoh yang dibuat sengaja oleh pengarang untuk membantu kemenangan tokoh Myrna. Perlawanan yang dilakukan adalah dengan menaklukkan Oom Sam yang dalam novel ini menjadi tokoh utama antagonis, dan memegang kendali para peran tokoh antagonis yang lain. Perlawanan ini dibuat secara berkesinambungan, terjadi rentetan cerita yang continue yang tersisip dari sikap para tokoh-tokoh protagonisnya. Perlawanan ini diawali oleh tokoh Dela yang menjadi kunci awal terjadinya perlawanan budaya secara utuh, perlawanan Dela terhadap kesewenangan Oom Sam. Dela menjadikan tanda adanya perlawanan budaya patriarkat yang membelenggu kaum perempuan.  
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Dikatakan sebagai sebuah perlawanan budaya patriarkat karena terjadi beberapa gejolak pemberontakan dalam diri para tokoh yang sebagian besar mengalami kesewenangan kekuasaan yang diwakili oleh tokoh Oom San sebagai icon kekuasaan yang patriarkat.
Kehidupan Masyarakat Indonesia dalam Novel KMK
	Dalam novel  KMK  ini diceritakan kembali tentang sisi kehidupan masyarakat Indonesia, kesemenangan kekuasaan adalah menjadi musuh atau halangan besar bagi masyarakat yang mengerti kebenaran, dan kekuasaan juga menjadi jalan paling mulus untuk menguasai semua hal bagi mereka yang tidak mengerti arti kebenaran dan kehalalan. Masyarakat Indonesia masih sangat menganut budaya patriarki, budaya ABS (Asal Bapak Senang), kesewenangan kekuasaan menjadi menu utama. Myrna merupakan contoh ketimpangan gender, kesewenangan terhadap perempuan. Tokoh Myrna menjadi contoh nyata keadaan wanita Indonesia, banyak wanita diIndonesia yang telah menjadi janda, memiliki predikat tidak baik di mata masyarakat. Keadaan ini didasari dari pola pikir masyarakat Indonesia yang mengganggap perempuan yang bercerai atau diceraikan adalah perempuan yang tidak becus mengurus rumah tangga. Kemudian Dela, sebagai tokoh perempuan yang belum memiliki memiliki pasangan hidup. Dianggap sebagai aib keluarga, karena diusianya yang sudah matang seharusnya dia sudah menjadi seorang istri dan memiliki anak. Keadaan ini juga ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia, banyak nya perempuan lajang yang lebih mementingkan karier daripada mencari pasangan hidup.
Psikologi Tokoh
Perubahan  psikologi tokoh dalam novel KMK : 
	Myrna Andriono

Myrna yang pada awalnya adalah wanita yang gigih mempertahankan prinsip hidupnya untuk tidak melanggar ketentuan hukum moral, akhirnya terpatahkan. 
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Myrna mengangguk, “Ya, itulah yang pak Luc lakukan pada saya, membuat saya kelabakan, dan melanggar rambu-rambu yang pernah saya buat. (KMK, 2002:116)

 Myrna mengenakan kerudung merah kirimizi untuk memasuki tahap penyucian diri bahwa kelak merah kirmizi akan menjadi seputih salju. Kemudian kerudung itu kemudian diserahkannya kepada Luc Sondak (bagian ini tak secara rinci dipaparkan) sebagai tanda dia telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada lelaki itu dan mengandung bayi Luc. Hal ini disebabkan adanya dorongan kepercayaan bahwa Luc adalah laki-laki bertanggung jawab dan telah mampu menggantikan posisi Andriano suaminya yang telah meninggal.
Keadaan ini memberikan gambaran terjadinya perubahan psikologis tokoh secara 
	 Bu Purwo

Bu Purwo pemilik kontrakan Myrna adalah salah satu tokoh penting dalam novel ini, peran antagonisnya selalu mengiringi kehidupan Myrna di manapun Myrna tinggal. Selalu mengganggu Myrna dengan berbagai cara liciknya, namun pada klimak nya Bu purwo justru menjadi baik setelah hutang budi dengan Myrna. Perubahan Psikologi pada tokoh Bu Purwo, dikarenakan beban hidupnya yang mengalami kegagalan menikah, tujuh kali menikah, hanya tiga pernikahan yang ada surat resminya. Hal ini tentu saja menimbulkan kecemburuan secara psikologis pada diri Bu Purwo, yang mana Myrna menjadi janda yang lebih terhormat.
Akhirnya harus dikatakan, Bu Purwo itu tidak bersuami. Tapi dia bukanlah janda terhormat seperti Myrna. Dia justru gagal menjaga kehormatannya. Dia janda tujuh kali. Dan hanya tiga diantara tujuh lelaki itu yang nikah dengan surat., sementara yang selebihnya adalah semata-mata, katakanlah, nikah dengan urat. Belum lagi dihitung zinah yang dilakukannya dengan sembarang lelaki. (KMK, 2002:70) 
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	Etty 
Tetangga Myrna di rumah baru, pada awal mula sikapnya kepada Myrna baik-baik saja, ramah. Ketika dia berkenalan dengan Bu Purwo dan dipengaruhi pandangannya tentang sosok Myrna, sikapnya menjadi berubah, menjadi orang yang sering menggunjingkan kelemahan orang lain. Etty sempat sadar dari kesalahannya sebelum ajal menjemputnya, Etty mati setelah dibunuh oleh kawanan bandar narkoba, komplotan suaminya, Enos. 
	Kartika dan Satria

Kartika dan Satria pada awalnya adalah anak-anak Myrna yang penurut, tidak pernah membantah, tidak pernah bertengkar dan berkelahi. Perubahan psikologis terjadi pada saat seringnya mereka dihina oleh teman-teman di perumahan tempat tinggalnya yang baru. Teman-temannya sering menghina bahwa Myrna adalah seorang Cabo, yang pekerjaannya melayani laki-laki hidung belang. Sedangkan Kartika dan Satria merasa bahwa pekerjaan ibunya adalah sebagai seorang penyanyi, bukan Cabo. Keadaan seperti itu menjadikan Kartika dan Satria menjadi berubah tekanan mentalnya. Penghinaan itu juga berimbas pada kondisi psikologis Kartika, saat itu kartika menjadi anak yang sering tidak pulang kerumah, bergaul dengan anak seusianya yang member pengaruh buruk terhadap perilakunya.
	Dela


Dela mengalami perubahan psikologis pada saat dia merasa malu kepada Bujel, adek kandungnya yang berada di jalan yang benar, membela Myrna. Dela pada awal cerita adalah sekretaris Oom Sam sekaligus keponakan Oom Sam, tokoh hitam dalam novel ini, pada suatu saat akhirnya dia menyadari kesalahannya selama ini, dan berbalik arah membela Bujel untuk melawan kekejaman Oom Sam. Perlawanan ini menunjukkaan adanya keinginan untuk melawan budaya patriarkat yang telah membelenggunya selama bertahun-tahun oleh Oom Sam.
BAB V 
SIMPULAN

Berdasarkan uraian  bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa simpulan antara lain;
Struktural:
Tema utama dalam novel KMK adalah percintaan, yang diwakili oleh tokoh Myrna dan Oom Sam. Tema tambahan dalam novel ini adalah moralitas dan perlawanan budaya patriarkat, tokoh Dela menjadi salah satu petunjuk adanya perlawanan budaya patriarkat. Perlawanan budaya patriarkat di wakili dengan adanya pemberontakan Dela sebagai tokoh yang menjadi korban ketimpangan gender.
	Tokoh dan penokohan, terdapat beberapa tokoh yang mengalami perubahan karakter, yaitu Dela dan Esti. Dela awalanya adalah seorang yang independent, merupakan perempuan yang mampu melakukan perlawanan terhadap citra perempuan yang lemah. Dela pada awal peran menjadi tokoh antagonis, kemudian mengalami perubahan pola pikir sehingga berubah peran menjadi peran protogonis. Karakter tersebut berubah akibat adanya dorongan dari lingkungan sekkitarnya yang membuat Dela berubah. 
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	Latar keseluruhan cerita yang digunakan adalah daerah Bali dan Jakarta. Sedangkan latar sejarah yang digunakan adalah pemerintahan masa Reformasi.
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	Novel KMK menjadi cermin nyata kehidupan masyarakat Indonesia. Di Indonesia budaya patriarkat menjadi budaya paten, dan hal ini diceritakan di dalam novel KMK.
 2. Gender dan Budaya Patriarkat
Dalam Novel KMK terjadi banyak ketimpangan gender, adanya marginalisasi perempuan, terjadi pada tokoh Myrna yang hak pribadinya dieksploitasi oleh pejabat tinggi negara yang berkuasa pada saat Orde Baru. Stereotipe menghiasi hampir di setiap tokoh perempuan yang ada dalam novel KMK, perempuan dihadirkan dalam kondisi lemah, kondisi sifat caper kepada laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan terjadi pada tokoh Dela, kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik, di mana Dela diserang secara mental. Bentuk ketimpangan gender yang lain adalah perempuan dijadikan objek beban kerja.
Sedangkan bentuk perlawanan budaya patriarkat diperlihatkan dengan adanya tokoh Dela yang melawan diri dari belenggu kekuasaan laki-laki yang mengontrol dirinya, yaitu Oom Sam. Perlawanan Dela menjadi perlawanan ini menjadi perlawanan budaya karena dari tokoh dela menunjukkan adanya perlawanan budaya patriarkat secara utuh.
3. Perubahan Psikologi

	Dalam novel KMK tokoh yang mengalami perubahan psikologi adalah tokoh Myrna, Bu Purwo, Kartika, Satria, dan Dela. Perubahan sifat terjadi karena adanya represi atau tekanan yang tanpa sadar merubah pola pikir tokoh. Para tokoh novel KMK mengalami perubahan psikologis akibat tekanan kehidupan dan keadaan lingkungan sekitar. Adanya penekanan tersebut menjadikan para tokoh mencari jati diri masing-masing. Para tokoh tersebut mengalami perubahan psikologis  ke arah negatif, karena lebih mengarah pada ketidakbenaran, mengarah pada tingkah laku negatif. Terkecuali pada tokoh Dela, Dela mengalami perubahan psikologis ke arah positif. Karena Dela mampu merubah dirinya untuk menjadi perempuan yang lebih berguna  dan mampu mengarahkan dirinya dengan perilaku yang lebih positif.
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SINOPSIS
Myrna, seorang janda pilot yang meninggal dalam kecelakaan pesawat, yang terpaksa menyanyi di lounge sebuah hotel berbintang untuk menghidupi dirinya dengan dua orang anaknya bernama Kartika dan Satria. Oleh Myrna disebutkan beberapa nama yang mempengaruhi perjalanan kehidupannya, Penyebutan awal tokoh-tohoh yang terlibat. Myrna adalah gambaran wanita yang ideal. Dirinya adalah sosok yang memiliki kharisma dengan perasaan cinta yang sangat agung, terhadap anak-anaknya, suaminya bahkan orang-orang disekitarnya. Myrna berprofesi sebagai penyanyi malam di Jakarta dengan jam kerja hingga dini hari serta dalam lingkungan kerja yang identik dengan kehidupan malam yang kurang bagus di mata masyarakat. Dia masih bisa mempertahankan harkat dan matabatnya di tengah himpitan hidup di Jakarta bahkan semenjak dia terusir dari rumahnya karena kekuasan semena-mena seorang pengusaha bernama Sampoerno (Oom Sam) yang menggunakan kekuatan penguasa rezim Orde Baru.

Bermula dari keinginan yang menggebu Oom Sam untuk memiliki sebidang tanah di Bali yang akuinya akan didirikan home stay. Namun, ada rahasia terselubung di balik keinginannya itu. Dokumen dari Miyahira, cucu serdadu Jepang yang menyatakan disana tertimbun harta jarahan dari berbagai daerah Indonesia Timur termasuk Bali telah membangkitkan ketamakkan akan kekayaan dalam dirinya, dan tanah itu berada di kawasan rumah itu. Dengan berbagai cara yang licik dan keji serta menggunakan kekuatan oknum penguasa sebagai alat, Oom Sam menghalalkan segala cara untuk dapat menguasai tanah berharga yang dimiliki Laksmi, putri Prof. Luc Sondak. Tapi keinginan itu terganjal oleh seorang aktifis reformasi bernama Emha Isa Ibrahim yang dikejar-kejar aparat karena fitnah dari skenario cerita yang didalangi oleh Oom Sam. Emha ini jugalah yang menyelamatkan nyawa Luc Sondak ketika Luc mencoba dibunuh oleh orang-orang Oom Sam, sehingga dia dapat mempersatukan kembali ikatan cinta Luc dan Myrna yang hampir pupus. Sehingga pada akhirnya mereka dapat melangsungkan pernikahan.
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Lampiran 2

BIOGRAFI PENGARANG
Remy Sylado mempunyai nama asli adalah Yapi Tambayong. Nama Remy Sylado diambil untuk mengingat keberaniannya mencium perempuan untuk pertama kali pada tanggal 23 bulan 7 tahun 1961. Remy adalah pelopor gerakan puisi mbeling pada 1970-an lewat majalah Aktuil.  Novel-novel nya yang lain adalah novel Ca Bau Kan (1999), Kerudung Merah Kirmizi (2002), dan Parijs van Java (2003), Kembang Jepun. Yang kesemua novel ini telah diterbitkan sebelumnya sebagai cerita bersambun Remy memang piawai dalam mempresentasikan referensi historis yang dimilikinya. Sedikitnya, untuk sebuah novel Remy membutuhkan 30 referensi tua alias kuno yang diperolehnya dari pelosok Tanah Air dan dunia. Hal yang menarik dari sejumlah novel karya Remy, sebelum diterbitkan dalam sebuah buku terlebih dahulu dimuat di surat kabar lokal yang menjadi tempat sejarah tersebut lahir dan berkembang. Ca-Bau -Kan sebelumnya menjadi cerita bersambung di Harian Republika, Parijs van Java berseri di Koran Tempo, dan Kembang Jepun juga sempat menjadi cerita bersambung di Harian Surya Surabaya. Proses kreatif dan produktivitas Remy mengolah imajinasi, fakta, dan kata-kata memang tidak diragukan lagi. Tulisan-tulisannya kaya dengan warna lantaran Remy termasuk seniman serba bisa., selain dikenal sebagai munsyi ia juga pekerja teater, film, perupa, teolog, dan pengamat musik. Bahkan Remy Sylado baru saja menerbitkan novel terbarunya Sam Po Kong setebal 1.128 halaman. Ini baru buku pertama dari rencana enam seri. Seperti novel-novel sebelumnya, Sam Po Kong (Laksamana Cheng Ho) juga dimuat terlebih dahulu di media tempat sejarah itu berkisah, Suara Merdeka Semarang di koran lokal tempat latar novel tersebut.




