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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perempuan dan laki-laki merupakan dua makhluk hidup yang diciptakan 

Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Perempuan pada dasarnya 

merupakan sosok makhluk yang lemah lembut, penuh kasih sayang dan memiliki 

perasaan yang halus. Masyarakat pada umumnya menganggap laki-laki sebagai 

makhluk yang kuat dan perempuan sebagai mahluk yang lemah, oleh karena itu 

diyakini bahwa perempuan membutuhkan perlindungan dari semua orang. 

Perlindungan tersebut diperlukan oleh perempuan untuk melindungi dirinya dari 

segala jenis kekerasan. Sampai saat ini, masih ada perempuan yang mengalami 

kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan mental.  

Kekerasan terhadap perempuan sering mengakibatkan perempuan 

mengalami penderitaan yang amat mendalam sehingga berdampak pada 

psikologis mereka. Kasus kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi 

diberbagai negara, khususnya kaum Afrika-Amerika yang mana perempuan 

banyak mengalami kekerasan dan diskriminasi terutama perempuan kulit hitam. 

Fenomena kekerasan terhadap wanita kulit hitam diambil dari situs 

blackburncenter.org, Black Woman and Domestic Violence (2020), kisah 

kekerasan terhadap wanita kulit hitam jumlahnya lebih mencolok. 

The statistics on domestic violence in the United States are 

disturbing.  1 in 3 women and 1 in 10 men will experience domestic 

violence in their lifetime.  Each year, domestic violence is estimated to 

affect 10 million people in the United States.  Yet for Black women, the 

numbers are even more stark.  More than 40% of Black women will 

experience domestic violence in their lifetime, according to the Institute of 
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Women’s Policy Research’s Status of Black Women in the United States. In 

comparison, 31.5% of all women will experience domestic violence.report from 

the National Center for Victims of Crime found that 53.8% of Black women had 

experienced psychological abuse, while 41.2% of Black women had experienced 

physical abuse. 

Dilansir dalam blackburncenter.org, statistik kekerasan dalam rumah 

tangga di Amerika Serikat setiap tahunnya mempengaruhi 10 juta orang, akan 

tetapi lain halnya bagi wanita kulit hitam. Jumlah kekerasan yang dialami wanita 

kulit hitam lebih banyak. Lebih dari 40% wanita kulit hitam akan mengalami 

kekerasan dalam rumah tangga dalam hidup mereka. Bahkan terdapat laporan dari 

National Center for Victims of Crime  terkait kasus kekerasan yang dialami wanita 

kulit hitam ditemukan bahwa 53,8% perempuan kulit hitam pernah mengalami 

pelecehan psikologis dan 41,2% perempuan kulit hitam pernah mengalami 

pelecehan fisik. Lebih kronisnya lagi, wanita kulit hitam 2,5 kali lebih mungkin 

dibunuh oleh pria dari pada wanita kulit putih.  

Fenomena kekerasan terhadap perempuan kulit hitam ini juga tergambar 

dalam novel The Colour Purple Karya Alice Walker. Novel ini mengisahkan 

penderitaan tokoh utama wanita yang harus berada dalam tatanan kasta terbawah 

pada saat itu. Sehingga Celie sebagai tokoh utama wanita dalam novel itu selalu 

mengalami penderitaan akibat dari kekerasan dalam rumah tangganya. 

Berikut contoh data yang menggambarkan penderitaan Celie yakni: 

“The girls have separate rest rooms, I said, on their own, connected to the 

house by a small boardwalk ... She was also a little nervous, but I didn't 

know why, until she applied me and stuffed me tween her legs. I hurt me, 

you know, I said. I was only fourteen years old”. ( Walker, 2003:113) 

Berdasarkan data di atas pengarang menggambarkan Celie yang 

mengalami penderitaan sejak kecil. Sebagai seorang perempuan berkulit hitam 
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tokoh Celie mengalami penderitaan yang bersifat kompleks karena dia mengalami 

kekerasan baik bersifat fisik maupun mental. Atas dasar permasalahan tersebut 

penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul penderitaan tokoh Celie 

dalam novel The Colour Purple karya Alice Walker.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Bagaimanakah gambaran penderitaan Tokoh Celie dalam novel The Colour 

Purple Karya Alice Walker? 

2) Bagaimana dampak penderitaan terhadap psikologi tokoh Celie dalam novel 

The Colour Purple Karya Alice Walker? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan mengkaji novel yang berjudul The Colour Purple Karya Alice 

Walker adalah sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan penderitaan yang dialami oleh tokoh Celie dalam novel The 

Colour Purple Karya Alice Walker. 

2) Mendeskripsikan dampak penderitaan terhadap psikologi tokoh Celie dalam 

novel The Colour Purple Karya Alice Walker 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi 

semua orang baik itu manfaat teoretis maupun manfaat praktis. 
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1) Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca  tentang 

penelitian sastra yang mengangkat penderitaan dan dampak penderitaan itu sendiri 

terahadap tokoh, selain itu diharpkan penelitian ini dapat menambah khasnah ilmu 

pengetahuan terutama dalam unsur intrinsik tokoh, penokohan dan alur. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran mengenai 

kehidupan dimana suatu permasalahan yang mendatangkan penderitaan akan 

selalu ada hikmah dibalik penderitaan tersebut, selain itu penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sudut pandang lain bagaimana seseorang bisa bangkit untuk 

mengatasi segala penderitaan yang datang dalam kehidupan. 

1.5 Kritik Sastra 

Novel yang berjudul The Colour Purple Karya Alice Walker ini, memiliki 

cerita yang sangat menarik. Selain penyampaian isi cerita menggunakan teknik 

epistolary novel atau novel surat. Tanpa memerhatikan penyampaian cerita dari 

segi ketata bahasaan yang baik atas nama tokoh Celie yang digambarkan kurang 

berpendidikanpun, novel ini punya warna tersendiri. Tentunya hal ini yang 

membuat para pembaca merasa terhibur dan semakin penasaran karena pengarang 

memiliki penyampaian penceritaan yang unik. Namun, tentunya agar sebuah 

karya sastra bisa berkembang menjadi lebih baik lagi diperlukan adanya suatu 

kritik. 

Pertama Antezha Poe menjelaskan dalam goodreads.com (2016), 

“Alice Walker uses crafting gestures such as bad grammar, colloquial 

language, and short sentences. The grammar used by the characters shows 
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how functionally illiterate people were, even at an older age. this indicates 

a lack of grammatical education. Is this a wise choice on behalf of the 

author?” 

Pendapat tersebut menjelaskan dan mempertanyakan bahwa apakah 

pilihan yang bijak bahwa Alice Walker selaku pengarang menggunakan bahasa 

yang buruk dan bahasa sehari-hari dalam penulisan sebuah novel. 

Kedua Stef Rozitis menjelaskan dalam goodreads.com (2017), 

“This is a wise choice because it describes the world best. It is a wise 

choice because the feelings and soul truth of the book are feelings that 

challenge the superiority of our culture because we have nothing but 

grammar and style to maintain the affinity of truth. "Grammar 

education"? The women in the book will like some as a luxury. Witness 

Nettie who is so happy to be allowed to go to school but Celie has been 

withdrawn from school around the age of 14 and has never been given the 

time or freedom to get an education. But through poor grammar and 

functional illiteracy, the story and the purity of love shine. That is part of 

the amazing senior Walker, he does not tell us about the world of Celie, he 

shows us in every broken sentence about a life that was originally broken. 

And then it glowed! Wise yes, because he shows us stupid delusions of 

excellence in this and makes us cry.” 

Pendapat yang kedua menjelaskan bahwa meskipun penceritaan tidak 

menggunakan tata bahasa yang baik, tetapi pengarang mampu menyampaikan 

makna cerita tersebut bahwasannya lewat penceritaan oleh tokoh Celie yang 

menggambarkan bahwa dirinya kurang berpendidikan dan bisa disebut rusak 

tetapi tokoh tersebut mampu mengubah pola pikir pembaca. Meskipun dia 

memiliki keterbatasan dalam pendidikan tetapi dia mamapu mengubah 

kehidupannyanya yang digambarkan awalnya rusak menjadi bersinar terang 

artinya menjadi lebih baik, yang membuat pembaca ikut dalam emosi yang 

dirasakan Celie.  
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Ketiga Martin menjelaskan dalam goodreadS.com (2017).  

“I actually think it's one of the best things about the book--which is one of 

my favorites. Obviously it wouldn't be as strong and important without 

"bad grammar, colloquial language, and short sentences." These 

techniques not only help us connect with their character and cultural 

environment on a more personal level; it also reminds us that literature - 

and art in general - is about expression, not new. Without using 

sophisticated language or following the rules, Walker manages to create a 

masterpiece that evokes the strongest emotions, develops far-reaching 

ideas, and raises important intellectual questions. This is a bold move, and 

has more meaning than clinging to the characters' actual words or 

showing their lack of education.” 

Pendapat di atas menjelaskan bahwa pembaca sangat menyukai novel tersebut, dia 

menjelaskan bahwa penyampaian isi cerita dengan tata bahsa sehari-hari bisa 

membuat pembaca merasakan sendiri atau terhubung dengan karakter dan 

lingkungan budaya dalam novel tersebut. Pembaca juga menjelaskan bahwa karya 

sastra adalah sebuah ekspresi bukan pedoman. Pembaca mengatakan bahwa tanpa 

menggunakan bahasa yang tertata secara ketatabahasaan pun pengarang mempu 

membangkitkan emosi para pembacanya dengan penceritaan dia sendiri.  


