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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan pada kehidupan sering kali terjadi didunia ini bahkan disekitar 

masyarakat yang sedang kita jalani ini. Pada dasarnya kita ingin ini tenang tanpa 

adanya konflik yang terjadi, akan tetapi konflik ini tidak bisa terhindarkan seperti 

yang dikatakan Karl Marx filsuf asal Jerman dalam studiobelajar.com/konflik-

sosial/, menurut dia konflik pada kehidupan sosial terjadi karena adanya perbedaan 

kelas sosial dari sanalah menurut Marx permasalahan kehidupan terjadi.  Konflik 

bisa terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. 

Kehidupan perempuan akan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas 

karena dapat dikaji dari berbagai aspek. Perannya yang dinamis, memungkinkan 

perempuan dapat bermain diranah manapun tanpa adanya keharusan untuk 

memikirkan pantas atau tidak ia berada dalam ranah tesebut. Pada dasarnya 

perempuan itu fleksibel hingga dengan sendirinya ia mampu bergerak, baik di 

dalam maupun di luar dirinya. Tentu saja, pada kenyataannya penjelasan ini 

tidaklah dapat dipahami sesederhana itu karena bagaimanapun juga selalu saja 

identitas perempuan bergantung pada siapa yang memainkan peranan tersebut dan 

kedalam kelompok mana perempuan ini dikategorikan. Akibatnya, fleksibilitas 

yang dimiliki kaum perempuan sejak lahir hanyalah statis. Perempuan tidak 

dihadapkan lagi pada pilihan-pilihan hidup, melainkan dihadapkan pada tidak 
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adanya pilihan hidup selain hanya menjalankan apa yang telah digariskan atau 

dianggap sebagai “kodrat perempuan”, yang mengkibatkan banyaknya konflik 

yang terjadi. 

 Konflik merupakan permasalahan yang biasanya muncul dalam kehidupan 

sehari-hari pada masyarakat secara internal maupun eksternal. Begitu pula pada 

kehidupam perempuan, konlik yang terjadi akan selalu ada unsur penyebab dan 

akibat yang terjadi. 

Seperti yang dilansir media seleb.tempo.com Woolf memiliki tiga saudara 

kandung dan empat saudara tirinya, mereka berdelapan hidup satu atap. 

Pengalaman buruk dan traumatic mulai terjadi saat ia mengalami pelecehan seksual 

oleh saudara tirinya yaitu George dan Gerald Duckwort. Ia juga harus kehilangan 

ibunya yang meninggal akibat demam rematik. Setelah itu ia pun harus kehilangan 

stella, saudara tirinya. Guna mengobati kehilanggan, Woolf melanjutlan studinya 

di Jerman, Yunani dan Latin. Empat tahun studinya mengenalkannya pada beberapa 

feminis radikal.pada tahun 1904, ayahnya meningeal karena kanker peru, kembali 

membuatnya terpuruk. Hidup Virgia Woolf dikelilingi oleh kehilangan dan 

traumatik pelecehan dari anggota keluarganya.  

Konflik adalah suatu unsur permasalahan dalam sebuah karya sastra yang 

membuat cerita itu sendiri menjadi menarik untuk dibaca, jika didalam buku bacaan 

tidak ada konflik bisa dipastikan buku bacaan tersebut tidak menarik untuk dibaca. 

Konflik yg dihadirkan oleh penulis tidak luput dari kenyataan permasalahan didunia 

nyata. Sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Alwi, dkk (2005:587) 
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konflik yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih, atau keinginan yang 

saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. 

Novel The Hours karya Michael Cunningham menurut peneliti sangat kaya 

dengan konflik.  Konflik kehidupan pada 3 tokoh utama dapat ditemukan dalam 

novel The Hours. Dalam novel ini mengisahkan 3 perempuan yang berbeda zaman 

dan kronologisnya, Virginia Woolf,”Ricmond England 1923” perempuan yang 

memiliki masalah pada psikologisnya dia dikisahkan mengalami kehidupan yang 

tidak menyenangkan dan memutuskan untuk mengahbisi nyawanya sendiri dengan 

cara menenggelamkan diri ke sungai. Hari-harinya disibukkan dengan menulis 

buku yang diberi judul Mrs. Dalloway yang menggambarkan refleksi dari 

kehidupannya.  

Peneliti tertarik untuk menganalisis Permasalahan Kehidupan Pada Tokoh 

Utama Perempuan karena perempuan selama ini selalu lekat dengan persoalan 

identitas dan representasi yang dibangun oleh komponen - komponen di luar dirinya 

baik itu perempuan yang hidup dalam konteks zaman dulu maupun perempuan yang 

hidup dalam konteks zaman sekarang. Atas dasar itulah penulis mengambil judul 

penelitian “Permasalahan Kehidupan Pada Tokoh Utama Perempuan dalam novel 

The Hours karya Michael Cunningham”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu: 
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1) Bagaimana latar belakang munculnya konflik yang terjadi pada tokoh 

utama perempuan yang terdapat dalam novel The Hours karya Michael 

Cunningham?  

2) Bagaimana gambaran konflik pada tokoh utama perempuan dalam novel 

The Hours karya Michael Cunningham? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Peneliti akan memaparkan tujuan dilaksanakannya penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1) Untuk mendeskripsikan latar belakang konflik dari tokoh utama 

perempuan yang terdapat dalam novel The Hours karya Michael 

Cunningham. 

2) Untuk mendeskripsikan gambaran konflik kehidupan dari tokoh utama 

perempuan dalam mewujudkan feminisme dalam novel The Hours karya 

Michael Cunningham. 

 

1.4 Manfat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis : 

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

sastra khususnya dalam kajian tentang konflik, sehingga bisa menjadi referensi bagi 

siapapun yang akan meneliti tentang konflik. 
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1.4.2 Manfaat Praktis : 

1) Sebagai bahan rujuk penelitian 

2) Penelitian ini dapat memberikan gambaran konflik. Pembaca dapat belajar 

dari konflik-konflik yang diuraikan serta lebih bijak dalam menghadapi 

permasalahan dalam kehidupan. 

Peneliti dapat memberikan gambaran konflik serta dapat meningkatkan 

kemampuan peneliti untuk menganalisi sebuah karya khususnya pada 

Permasalahan Konflik pada 3 tokoh utama dalam Novel The Hours Karya Michael 

Cunningham. 

 

1.5 Kritik Sastra  

Dalam novel “The Hours” karya Michael Cunningham memiliki pesan yang 

sangat mendalam terutama pada pesan tentang kesetaraan gender yang ingin 

disampaikan oleh penulis buku. Sehingga muncul pendapat-pendapat tentang karya 

ini. Inilah beberapa pendapat para ahli tentang “The Hours” karya Michael 

Cunningham yang diambil pada website yang kerap me review 

www.goodreads.com mengungkapkan: 

1) Barry Pierce (2019) 

“I don’t have much to say about this. The words refuse to dislodge from the 

cobwebs of my mind. I love this book”. 

 

Menurut Barry Pierce buku ini sangat bagus hingga ia tidak bisa berkata lebih 

banyak lagi dan ia sangat menyukai karya sastra yang menakjubkan ini. 
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2) Michael (2018) 

 

“A quick piece of postmodern kitsch, The hours juxtapose what amount to 

be three fairly conventional plots against each other, hastily trying them all 

together in the final chapter. The first plot focuses on Clarissa Vaughan, a 

book editor planning a party in honor of her friend Richard’s receiving a 

prestigious literary award; the second on Laura brown, housewife 

dissatisfied with the limitations of her life; the third on Woolf herself, a writer 

struggling to begin her latest book. The novel lacks the insight and subtlety 

of its source material, Mrs. Dalloway, and Cunningham’s clichéd portrayal 

of Woolf as defined by mental instability is careless at best, exploitative at 

worst. It introduces the common reader to Woolf’s work, though, and it 

rewrites one of her most famous novels in ways that are interesting, if not 

especially profound”. 

 

Menurut Michael cerita singkat yang menyandingkan 3 plot yang sangat 

konroversial satu sama lain dan mengikat semuanya dibab terakhir. Plot pertama 

berfokus kepada Clarissa Vaughan, editor buku yang merencanakan pesta untuk 

menghormati temannya Richard yang menerima penghargaan sastra bergengsi. 

Yang kedua tentang Laura Brown, seorang ibu rumah tangga yang tidak puas 

dengan keterbatasan hidupnya dan yang ketiga tentang Virginia Woolf, seorang 

penulis yang berjuang untuk memulai buku terbarunya.Cunningham 

memperkenalkan pembaca umum pada pada karya Woolf, novelnya yang paling 

terkenal dengan cara yang menarik, jika tidak mendalam. 

3) Ameera (2017) 

“Three stories complicated I feel like doesn’t understand anything blow my 

mind but still was something beautiful about it”. 

 

Menurut ameera 3 cerita yang sulit dipahami hingga ia tidak dapat memahami 

apa yang penulis sampaikan tetapi menurutnya ini tetap cerita yang sangat cantik. 

  



 

 

 

 

 


