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ABSTRAK 

 

Nelvia Syafnita, 2014. “Citra Perempuan Minangkabau dalam Novel Aku Tak 

Membeli Cintamu Karya Desni Intan Suri”. Skripsi. Program Studi Sastra 

Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan citra perempuan Minangkabau 

dalam Novel Aku Tak Membeli Cintamu Karya Desni Intan Suri. Teori yang 

digunakan untuk mencapai tujuan ini mencakup: (1) hakikat novel, (2) struktur novel, 

(3) pendekatan analisis fiksi, (4) pengertian citra perempuan, (5) citra perempuan 

Minangkabau sebagai pribadi, (6) citra perempua Minangkabau sebagai anggota 

masyarakat. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif 

teknik analisis isi. Data penelitian ini adalah tuturan atau kalimat yang dapat 

dirumuskan sebagai citra perempuan Minangkabau yang terdapat dalam novel Aku 

Tak Membeli Cintamu Karya Desni Intan Suri yang diterbitkan oleh Penerbit Jendela, 

Jakarta, tahun 2012. Data ditelusuri melalui usur tokoh dan penokohan. Data 

dikumpulkan dengan tahapan sebagai berikut: (1) membaca dan memahami novel 

Aku Tak Membeli Cintamu Karya Desni Intan Suri, (2) menetapkan tokoh utama 

dalam novel Aku Tak Membeli Cintamu Karya Desni Intan Suri, (3) mencatat tuturan 

dan tindakan tokoh utama yang diabstraksikan sebagai data perempuan Minangkabau, 

dan (4) membuat kesimpulan. 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

tokoh utama dalam novel Aku Tak Membeli Cintamu karya Desni Intan Suriadalah 

tokoh Suci dan tokoh Bundo. Data mengenai citra perempuan pada tokoh utama, 

ditemukan dua aspek citra perempuan. Kedua aspek tersebut yaitu, citra perempuan 

sebagai pribadi dan citra perempuan sebagai anggota masyarakat. Citra perempuan 

sebagai pribadi dalam penelitian ini ditemukan ada lima buah, yaitu: (1) citra 

perempuan yang bersifat benar, (2) citra perempuan yang bersifat cerdik, (3) citra 

perempuan yang pandai berbicara, (4) citra perempuan memilki rasa malu, (5) citra 

perempuan penyabar, dan (6)  citra perempuan yang memiliki orientasi hidup. Citra 

perempuan sebagai anggota masyarakat dalam penelitian ini ditemukan ada dua buah, 

yaitu (1) memiliki hubungan dengan lingkungan/orang lain, dan (2) memiliki 

kepedulian terhadap lingkungan/orang lain. 

 

 

 


