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Novel merupakan salah satu bentuk refleksi dari kesadaran mental 
pengarang terhadap nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah 
masyarakat karena novel tidak pernah lepas dari sistem sosial budaya yang 
melingkupinya. Dengan demikian, suatu fenomena sosial dapat menjadi 
salah satu unsur sebuah novel. Setiap novel sebagai cipta sastra pada 
umumnya mempunyai kandungan amanat tertentu. Artinya, pengarang 
berusaha mengaktifkan pembaca untuk menerima gagasan-gagasannya 
tentang berbagai segi kehidupan. Begitu juga cara pengarang memandang 
tokoh perempuan sebagai salah satu bentuk konkretisasi dari aspirasi, 
gagasan, pandangan dan nilai-nilai tentang perempuan itu sendiri. 
Perempuan sebagai makhluk sosial dan individu diciptakan dengan 
kedudukan dan peranan yang sejajar dengan pria. Perkembangan 
selanjutnya perempuan lebih rendah dari pria yang menimbulkan adanya 
eksistensi perempuan sebagai wujud dari adanya nilai feminisme. 

Eksistensi merupakan sebuah filsafat yang memandang segala gejala 
berpangkal pada keberadaan (eksistensi) dan titik sentralnya adalah 
manusia. Novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer 
merefleksikan adanya eksistensi pribadi perempuan dalam menjalankan 
peran dan kedudukannya di dalam keluarga dan masyarakatnya melalui 
sikap, tindakan, perilaku, ucapan, jalan pikiran dan rencana hidup tokoh 
perempuan.  

Penelitian ini secara umum bertujuan memperoleh deskripsi tentang 
eksistensi perempuan dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta 
Toer. Adapun tujuan khusus penelitian ini, yakni mendeskripsikan (1) 
eksistensi pribadi perempuan, (2) eksistensi perempuan dalam keluarga, dan 
(3) eksistensi perempuan dalam masyarakat berdasarkan strata sosial 
masyarakat yang terkandung dalam novel.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan feminisme. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah teks novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Data 
berupa unit-unit teks yang berisi deskripsi eksistensi pribadi perempuan, 
deskripsi eksistensi perempuan dalam keluarga, dan deskripsi eksistensi 
perempuan dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan 
membaca sumber data dan peneliti berperan sebagai instrument (human 
instrument). Peneliti melakukan identifikasi, klasifikasi, dan kodifikasi data 
berdasarkan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data penelitian 
ini menggunakan teknik dokumentasi atau studi kepustakaan. Analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menyeleksi, mengklasifikasi, 
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menafsirkan, dan memaknai data kemudian mengambil kesimpulan. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh beberapa kesimpulan, 

Pertama  eksistensi pribadi perempuan dalam novel Bumi Manusia karya 
Pramoedya Ananta Toer, terefleksi melalui sikap, tindakan, jalan pikiran, 
rencana hidup serta ucapan tokoh perempuan yang memiliki ciri-ciri: (1) 
tokoh sebagai perempuan yang memiliki ciri seperti perempuan terpelajar 
dan cerdas, (2) tokoh sebagai perempuan yang kuat dan berkuasa, (3) tokoh 
sebagai perempuan yang berani mengambil keputusan, dan (4) tokoh sebagai 
perempuan yang pendendam dan mandiri. Tokoh perempuan sebagai 
perempuan yang memiliki ciri seperti perempuan terpelajar dan cerdas 
terlihat dari pelafalan bahasa Belanda tokoh  yang fasih, menguasai banyak 
istilah-istilah Eropa, gemar membaca buku-buku Eropa, memiliki 
pengetahuan dan keterampilan dalam berdagang dan mampu menerangkan 
layaknya seorang guru-guru di sekolah. Tokoh perempuan yang memiliki 
ciri-ciri sebagai perempuan yang kuat dan berkuasa terbukti dari 
kemampuan tokoh perempuan dalam mengurus semua kepentingannya 
(dirinya, keluarga, dan perusahaan) sendiri, tokoh  memiliki kekuatan dalam 
mengetahui dan mengendalikan pedalaman orang lain, tokoh  yang berani 
menghadapi kekuasaan Eropa dan pengendali seluruh perusahaan. Tokoh 
perempuan memiliki ciri sebagai perempuan yang berani mengambil 
keputusan terlihat dari berani mengambil keputusan untuk tidak mengakui 
orangtuanya, mempunyai keberanian dalam mengambil keputusan untuk 
tetap dipanggil dengan sebutan Nyai bukan Mevrouw. Tokoh sebagai 
perempuan yang memiliki ciri sebagai perempuan pendendam dan mandiri 
terlihat dari sikap yang menaruh dendam yang dalam kepada orangtuanya 
dan tuannya, tokoh perempuan tidak bergantung dengan suaminya, tokoh 
yang dapat melakukan semua pekerjaan kantor dan perusahaan dengan 
tangannya sendiri, serta mampu mengurusi kepentingan dirinya, keluarga 
dan perusahaan dengan tangannya sendiri. 

Kedua  eksistensi perempuan dalam keluarga yang terdapat dalam 
novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, terefleksi dari tokoh 
perempuan yang berperan sebagai seorang istri, seorang ibu dan ibu mertua 
dalam keluarganya. 

Ketiga eksistensi perempuan dalam lingkungan masyarakat yang 
terdapat dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, 
terefleksi dari tokoh perempuan yang berkedudukan sebagai majikan dalam 
perusahaan, tokoh sebagai warga negara dari sistem pemerintah kolonial 
atau sebagai perempuan pribumi, dan sebagai  perempuan yang berstatus 
sebagai gundik. 

Saran-saran yang dapat disimpulkan berdasarkan kesimpulan tersebut, 
yakni (1) peneliti berikutnya yang melakukan penelitian yang sejenis, 
diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi penelitian 
dan  disertai pengembangan masalah dari sudut pandang yang berbeda, (2) 
hasil penelitian ini hendaknya bagi pemerhati sastra sebagai salah satu 
referensi dalam memahami karya-karya sastra Pramoedya, dan (3) para guru 
SMP dan SMA/MA/SMK, penelitian ini disarankan dapat memanfaatkan 
hasil penelitian ini sebagai referensi dalam pengembangan bahan ajar.  
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