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Kedudukan Wanita dalam Karya Masuri S.N. 

Roksana Bibi Abdullah 
lnstitut Pendidikan Nasional, Singapura 

Dalam karya-karya yang dihasilkan oleh para sasterawan, kedudukan wanita dapat ditinjau 
dari pelbagai sudut dan peranan. Wanita boleh dipaparkan sebagai mendukung nilai-nilai 
luhur dan menyumbang dalam kesejahteraan kehidupan duniawi dan ukhrawi; atau sebagai 
sampah masyarakat yang jijik dan menjadi punca kepada kerosakan moral serta nilai-nilai 
kemanusiaan. Apa pun gambaran yang dilukiskan untuk wanita dalam karya-karya sastera, 
mengikut arus plot, tema, latar dan tujuan penulisan itu, kewajaran huraian sangatlah penting 
dipertimbangkan. Pemilihan kosa kata yang tepat, bentuk bahasa yang tidak berbau seksis, 
gambaran yang tidak berlebih-lebihan terhadap unsur-unsur tabu dan kejayaan penyampaian 
berdasarkan kesantunan budaya masayarakat adalah ciri-ciri penting yang sering menjadi 
pertimbangan penulis-penulis yang disanjungi. Faktor-faktor inilah yang akan dianalisis 
dalam cerpen-cerpen Masuri S.N., agar dapat dipaparkan di manakah kedudukan wanita dari 
kaca mata sasterawan unggul ini. 

Masuri S.N. merupakan seorang tokoh negara yang membuat sumbangan yang sangat 
besar dalam bidang kesusasteraan. Beliau telah melahirkan karya-karya agung dari 
pelabagai genre yang kini menjadi khazanah yang berharga dalam dunia ilmu dan 
kesusasteraan. Masuri telah dilahirkan pada 11 Jun 1927 di Singapura. Beliau telah 
memulakan kerjaya guru dalam tahun 1941 dan kemudiannya telah memegang jawatan 
sebagai pengetua sekolah pada tahun 1971, sehinggalah beliau bersara pada 12 Jun tahun 
1981. Beliau telah mula menulis sejak kemasukan Jepun ke Tanah Melayu dan menjadi salah 
seorang dari pengasas pertubuhan yang unggul iaitu Asas '50. Masuri S.N. telah 
menghasilkan banyak sekali karya yang telah menjadi karya-karya agung yang disanjungi 
oleh setiap penggemar sastera Melayu. Usaha murni beliau ini telah mendapat pengiktirafan 
dari pelbagai pihak melalui penganugerahan pingat dari dalam dan luar negara, seperti 
Bintang Bakti Masyarakat (1963), S.E.A Write Award (1980), Anugerah Tun Seri Lanang 
(1995), Literary Award Mont Blanc (1996), Anugerah Suluh Budiman UPSI (2002) dan 
banyak lagi. Dalam tahun 2002 juga beliau telah dikurniakan Ijazah Kehormat Doktor 
Pendidikan UPSI. Sebagai seorang yang kaya ilmu dan tajam fikiran, beliau mengabdikan 
diri dalam dunia penulisan sehingga khazanah sastera Melayu di Singapura telah sampai ke 
tahap yang sangat membanggakan. 

Di antara karya Masuri yang pelbagai, kajian ini akan ditumpukan kepada kumpulan 
cerpen yang telah beliau hasilkan di antara tahun 1948 hingga 1997. Cerpen-cerpen tersebut 
telah diterbitkan dalam akhbar-akhbar dan majalah Dewan Sastera serta Mastika dan 
kemudian telah dikumpulkan dalam bentuk buku yang bertajuk 'Di Luar Dugaan' (1999) 
atas penyelenggaraan Othman Puteh. Dalam menyajikan cerpen-cerpen Masuri ini, Othman 
Puteh menyanjung usaha Masuri sebagai "memiliki keupayaan berkarya secara konsisten; 
di sam ping hay at kepengarangan a tau kepenyairan yang relatif panjang dan berterusan". 
Walaupun dalam bidang kecerpenan Masuri agak kurang dibicarakan berbanding karya
karyanya dari genre puisi, menurut Othman Puteh, kajian dan penelitian terhadap cerpen
cerpennya, terbukti pula Masuri S.N. mempunyai tempatnya yang tersendiri dalam peta 
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kesusasteraan Melayu yang wujud kesignifikannya. Kajian lain mengenai cerpen-cerpennya 
yang terhimpun dalam Lukisan Rasa (1960) telah menegaskan sensitiviti dan persepsi 
Masuri yang agak tajam terhadap " .... beberapa perlakuan pemuda kota dan desa dengan 
perjuangan dan kegagalan mereka serta perbuatan mereka memburu hiburan sebagai 
pelepas emosi dalam menghadapi penderitaan hidup yang penuh mencabar kesabaran dan 
keimanan .... " (Othman Puteh, 1994: 10). 

Di samping isu-isu kemasyarakatan, Masuri S.N. juga telah menyentuh isu-isu 
feminisme seperti yang disingkap dari pemerhatian Othman Puteh (1999): 

Terkadang-kadang pengarang kawakan ini mengusik nakal golongan feminin 
dengan caranya yang unik, bersahaja tetapi kekritisannya tetap menyerlah. 
Umpamanya, citra dan keegoan Normah menjadi sasarannya dalam cerpen 
"Pendirian". Semen tara dalam cerpennya "Sebuah Sepi di tengah hari" pengarang 
mengusik isteri berijazah yang tidak mahu bekerja dan tidak bersedia menghadapi 
hakikat hidup berkeluarga. (Othman Puteh, 1999: xviii). 

Isu-isu yang bersangkut paut dengan wanitalah yang akan menjadi pokok perbicaraan 
kertas kerja ini. Dari tiga puluh cerpen karya Masuri S.N. yang dikaji, penulis cuba menyorot 
di manakah kedudukan wanita dari kaca mata sasterawan unggul ini. Dalam karya-karya 
beliau, wanita pernah dipaparkan sebagai memegang pelbagai watak seperti watak gadis 
kampung, gadis bandar, isteri orang kaya atau isteri orang yang tak berkemampuan, janda, 
ibu dan nenek. Dalam pemaparan watak yang pelbagai ini, wanita-wanita telah 
diketengahkan dari pelbagai sudut, sama ada negatif, positif, tak bermoral, dah sebagainya, 
namun sejauh manakah pujian diberi kepada pendukung watak positif itu dan serendah 
manakah cacian dan hinaan kepada wanita yang memegang watak yang negatif itu? 
Persoalan ini akan disingkap dalam cerpen-cerpen Masuri dan dianalisis di samping 
meninjau bentuk atau kosa kata yang dipilih bagi menghuraikan sikap dan peribadi wanita
wanita dalam karya-karya tersebut. 

Setelah meninjau sebanyak tiga puluh karya cerpen Masuri S.N., rumusari bagi 
kedudukan wanita dari sudut positif dapat disimpulkan sebagai: 

1 WANITA SEBAGAIIBU YANG PENYAYANG DAN LEMAH LEMBUT 

1.1 lngin Jadi Jutawan 

Dalam cerpen ini, Mak Jah diketengahkan sebagai ibu yang penyayang yang sentiasa 
terbuka pintu rumahnya untuk melayani rakan-rakan anaknya Sani. Unsur ini dapat dilihat 
dalam petikan cerpen Ingin Jadi Jutawan di bawah ini: 

... Mak fah, ibu Sani tidak merasa luar biasa kerana memang diketahuinya Sani banyak kawan. 
Kadang-kadang sampai sepuluh orang datang ke rumahnya berbual-bual, bergurau-gurau 
sampai jauh malam. Bagi Mak Jah, semua hal ini menambahkan suka hatinya, kerana itu 
bererti anaknya Sani tidak menjadi kera sumbang, dan mempunyai ternan yang ramai. 

Di samping itu, dari segi tutur kata juga, kelihatan Mak Jah dipaparkan sebagai orang 
yang lembut tutur katanya, contohnya: 

"fadi engkau membuang kawan, nak! Mengapa sampai begitu nak? ...... Tapi sikapmu begitu 
kan tak baik nak?" 
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1.2 Pesanan Sahabatku 

Dalam cerpen ini juga, sifat pengasih dan lemah lembut seorang ibu dipaparkan oleh 
Masuri dalam konteks apabila seorang anak sedang nazak, wanita yang bergelar ibu 
dideskripsi dengan : 

... Ibunya dengan tangis yang sudah masak direbus dalam hatinya tergesa-gesa membawakan 
air ... Aku dan ibunya Mak Yam tunduk mengeluarkan air mata. 

1.3 Sebelah Kaki Terangkat 

Rosnah duduk bertimpuh memerhatikanku dengan mata sayu dan penuh simpati, sementara 
ibuku mengusap-usap kepalaku. "Macam mana sekarang nak? Sudah sedar?" Ibuku bersuara. 

1.4 Jatuh 

Baru sebentar tadi, seorang kanak-kanak yang pandai berjalan jatuh, kerana terlalu berani, 
lalu cuba berlari. Ibunya dengan cemas melompat sahaja dari tempat duduknya. Dia pun 
jatuh lebih teruk lagi . 

. . .. "Sudahlah, jangan diikutkan panas darah awak tu. Kita patut mencari dia, Pak Bohari. 
Dia satu-satunya anak kita. Pujuklah dia supaya mahu balik. Awak memang terlalu keras." 

1.5 Kudus 

Wanita baik hati itu mempelawa Kudus minum, bahkan diberi makan nasi berlauk ketam 
masak lemak. Habis dua pinggan penuh nasi dimakannya. Minum pun dua gelas air batu 
sirap. Nikmat yang tidak pernah dirasainya selama ini. 

Ibu Mail memujuk Kudus tanpa menyalahkan sesiapa dengan berkata "Malang tidak berbau, 
Ini semua bukan salah Kudus." 

. . . Apabila makcik itu ban gun mengusap-usap rambutnya menyuruhnya segera pulang, 
barulah Kudus tersedar keadaan dirinya yang sebenar. Sudah lebih lima tahun, iaitu sejak . 
ketiadaan ibunya sendiri, ketika dia berusia lima tahun. Kudus tidak lagi berasakan belaian 
dan sentuhan tangan perempuan. Inilah sekarang, ibu kawannya Ismail mengusap-usap dan 
menyentuhnya dengan penuh kemesraan. Dia berasa terharu dan tidak disedari airmatanya 
berlelehan. Dia menangis tersedu-sedu. 

2 WANITA SANGGUP BERKORBAN DAN BERDIKARI 

2.1 Kak Maimun 

Wanita juga dipaparkan sebagai srikandi yang bersemangat waja, berhati besi dalam 
menelusuri kehidupan sebagai janda yang khususnya dapat dilihat dalam cerpen Kak 
Maimun. Pengkaji dapati bahawa kemuncak penghormatan Masuri terhadap wanita telah 
dipaparkan dalam karyanya ini, iaitu mengenai seorang wanita yang kematian suami dan 
terpaksa membanting tulang membesarkan dua orang anaknya. Beberapa nilai positif 
dipaparkan dalam cerpen tersebut adalah seperti usaha gigih yang dipandu oleh semangat 
waja, kecekalan hati dan kejituan tekadnya di samping pengorbanan yang tidak mengenal 
erti tewas. Contoh petikan yang memaparkan tekad yang utuh dan pengorbanan jiwa dan 
raga seorang wanita adalah: 
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... tetapi lepas itu berbunyi balik. Ini tandanya kerana Kak Maimun sudah terlalu mengantuk. 
Matanya sudah kuyu, kantuknya semakin hebat menyerang walaupun kopi pahit sudah dua 
cawan diminumnya ..... tetapi menjahit sudah menjadi pekerjaannya yang mesti dikerjakan. 
Bukan baru satu malam, tapi tiap-tiap malam dia mesti menjahit tahan bercengkang mata, 
memerhati jarum dan benang bersatu menyelam ke dalam kain. Sudah biasa jarinya kena 
jarum mesin apabila menjahit waktu malam itu, tetapi Kak Maimun tetap memandang satu, 
memandang itu - untuk itu, dia sanggup menanggung derita dan apa sahaja. Pandanglah 
dua orang anaknya yang sedang tidur terbaring dengan lenyaknya. Dahlan dan ~ohani, buah 
hatinya yang tidak ada tandingnya. 

2.2 Kisah Seorang Warga 

Kisah seorang wanita berumur tujuh puluh tahun ( Nek Som) yang berdikari, membina 
rumah hasil wang gratuitinya . 

. . . Dia suka mendisiplinkan diri sejak masa mudanya. Dia yang tidak mahu minta bantuan 
daripada sesiapa pun. Dia yang tidak mahu menyusahkan orang lain, biarpun dia tidak 
berdaya. 

3 WANITA BERPENDIRIAN TEGAS 

3.1 Kak Maimun 

Cerpen Kak Maimun juga memaparkan ketegasan pendirian wanita, khususnya apabila 
suami Kak Maimun meninggal dunia, Kak Maimun tidak menghiraukan desak~n ibu bapa 
dan masyarakat kampung dan terus dengan pendiriannya yang tegas untuk hidup berdikari. 
Faktor ini dapat dilihat apabila ibu bapa Kak Maimun memintanya pulang ke rumah orang 
tuanya mengikut kelaziman pada waktu itu . 

.... lbu bapanya mula naik darah melihatkan anaknya tidak makan nasihat. Mengikut faham 
orang tua kak Maimun, yang meninggal sudah tentu, kita yang hidup jangan pula jadi 
korban kerana itu. Kan sudah menjadi perkara perkara biasa- suami mati, isteri yang tinggal 
kahwin baru supaya ada yang memberi makan pakai. lbu bapa kak Maimun berpendapat 
anak perempuan apabila apabila sudah berumah tangga, kerjanya cuma memasak dan 
menjaga rumah tangga sahaja. Untuk mencari makan dan membeli pakaian itu semuanya 
dicari oleh orang lelaki. Jadi fikirnya orang perempuan tidak perlu mesti keluar rumah 
mencari najkah sendiri. Itu sebabnya apabila kak Maimun,anaknya sendiri tidak mahu 
kahwin lagi dan berura-ura mahu mencari makan sendiri, ibu bapanya tidak dapat menahan 
sabar". 
" ... apa kata orang bila melihat engkau tinggal sendiri dengan bertemankan Dahlan dan 
Rohani sahaja di rumahmu itu? Bukankah lebih baik kalau engkau terima sahaja pinangan 
Roslan itu? Apa kurangnya dia, pendapatannya, bagus, keturunan, anak orang baik-baik 
pula." 

Jelas di sini bahawa Kak Maimun merupakan wanita yang menentang arus dalam 
zamannya itu dan sanggup berkorban di samping mengenepikan kepentingan diri sendiri 
demi anak-anak. Walaupun terpaksa menentang badai cemuhan orang kampung dan 
kemarahan orang tuanya, Kak Maimun tetap dengan pendirian yang tegas dan sebagai 
wanita yang berfikiran moden dan lebih maju dari zamannya sendiri serta tidak 
menghiraukan "apa kata orang" dalam menetukan hal kehidupannya dan anak-anaknya. Di 
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samping itu, pendirian tegas Kak Maimun untuk tidak mahu berumah tangga lagi demi 
masa depan anak-anaknya juga telah diolah dengan begitu murni oleh Masuri, contohnya: 

Dalam hal ini, hampir rata-rata orang di tempatnya tahu , meskipun cubaan-cubaan sudah 
kerap dibuat untuk memikatnya, tetapi hasilnya kosong .... Kerana itu, perlahan-lahan, 
orang-orang mula mula tahu siapa kak Maimun apa tujuan kak Maimun. Dan paling akhir 
mereka semua tidak lagi mengganggu-ganggu, bahkan sebaliknya menaruh simpati kepada 
kakMaimun .... 

4 WANITA SEBAGAIISTERI YANG SETIA 

4.1 Besar Pasak dari Tiang 

Cerpen yang memaparkan kisah keborosan seorang isteri sehingga membawa suaminya 
ke lembah pencurian, tetap menunjukkan kesetiaan apabila suaminya tertangkap dan 
dihukum penjara. Nilai ini dapat dilihat dalam petikan di bawah ini: 

"Tidak bang tidak. Percayalah walau lima tahun, walau sepuluh tahun, Nun tetap menunggu, 
kerana semuanya ini adalah kesalahan Nun." 

4.2 Masih Ada yang Mengenang 

Pada beberapa bulan antara tiga hingga enam bulan di penjara, isterinya Masitah sentiasa 
datang melawatnya. Tetapi entah bagaimana, dia berasa tidak enak lagi ditemui isterinya. Dia 
berasakan hidup di dalam penjara bertambah pedih apabila tiap kali isterinya datang sekadar 
berbicara dalam waktu yang terbatas. Pun tidak dalam suasana yang menyenangkan. Ketika 
isterinya datang menemuinmya pada akhir bulan yang kedelapan, dia berkata: 

"Abang tidak boleh membiarkan kau menderita begini. Anak kita juga turut terlibat, abang 
fikir .. .. "Isterinya segera menutup mulutnya "Sudahlah bang, Masitah tahu apa yang abang 
hendak cakapkan. Tak usah bang. Masitah masih sanggup menunggu. Masitah bekerja bang, 
untuk menanggung hidup anak kita. Ibu menjaga anak kita bang .... " 

5 WANITA MEMATUHI KATA-KATA DAN PERINTAH ORANG TUA 

Selaras dengan waktu penulisan cerpen ini dihasilkan, Masuri juga telah memaparkan 
naluri wanita yang mencintai ibu bapa dan suami dalam hal-hal tertentu seperti yang 
terpapar dalam beberapa cerpennya, contohnya: 

5.1 Salahnya Sendiri 

Apabila Noraini, kekasih Osman mengirim surat untuk memutusakan hubungan kerana 
orangtuanya telah menerima pinangan orang lain, Osman telah terfikir-fikir siapakah yang 
bersalah. Mengapa Noraini menerima sahaja pinangan Husin itu? Namun Osman berfikir .... 
Menurut adat kebiasaan Melayu, anak dara tidak berhak memilih jodohnya sendiri. Dia 
hanya disuruh menerima apa sahaja yang dimajukan oleh orang tuanya. Sebab itu waktu 
Husin meminang dan pinangannya diterima, tentulah Noraini tidak dapat berbuat apa-apa, 
walaupun dengan sebab itu hatinya akan han cur luluh. " ... Adat Melayu yang kolot inilah 
yang bersalah ... " kata Osman .... 
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5.2 Kisah Seorang Warga 

Banyak pemuda zamannya yang meminatinya. Berpuluh-puluh surat asmara diterimanya. 
Tidak satupun yang menyentuh hatinya. 

"Kalthum, ayah dan ibumu sudah sepakat untuk menerima pinangan anak Encik Abas." 

"Kalthum menu rut saja bu ... " Dia tunduk menatap jari-jari tangannya ... 

6 WANITA MEMATUHI BIMBINGAN DAN NASIHAT SUAMI 

6.1 Kak Maimun 

Dalam cerpen Kak Maimun, apabila suaminya Mokhtar masih hidup beliau telah 
menasihati Kak Maimun untuk memenuhi masa lapangnya dengan berfaedah. Mokhtar 
menegur isterinya yang suka berbual-bual kosong pada waktu lapangnya. Contohnya: 

Mokhtar dengan separuh bersungut berkata, "Apalah gunanya kau saban hari berbual-bual 
sahaja kerjanya dengan tidak tentu tujuan. Bukankah lebih baik kalau kau pergi belajar 
menjahit daripada membuang masa dengan percuma." 

Walaupun Kak Maimun pada mulanya tidak bersetuju dengan berkata: 

"Belajar menjahit? Apa fikir bang, Mun yang sudah berumur 22 tahun ini dan mempunyai 
dua orang anak, abang suruh bela jar lagi? Sampai hati abang." 

Namun akhirnya setelah dinasihati, Ka Maimun mematuhi saranan suaminya dan 
mengambil kursus menjahit sehingga beliau sendiri pandai menjahit dan akhirnya menjadi 
guru mengajar menjahit pula. Kak Maimun sendiri insaf dan bersyukur kerana mematuhi 
usulan suaminya seperti dalam petikan: 

... Kalau tidak kerana nasihat suaminya yang menyuruh dia bel ajar menjahit, entah apa 
jadinya dia sekarang dengan anak-anaknya .... Untunglah Kak Maimun menurut nasihat 
suaminya belajar menjahit sampai pandai betul, walaupun pada mula-mulanya terasa seperti 
di paksa-paksa ..... 

7 DESKRIPSI TENTANG WANITA 

Dalam mendiskripsi aspek fizikal wanita, cerpen-cerpen Masuri menunjukkan 
kesederhanaan di mana kerap sekali Masuri setakat mendiskripsi aspek fizikal dari sudut 
wajah pendukung watak sahaja, contohnya: 

7.1 Pesan Sahabatku 

Adnan berharap supaya aku menikah dengan Ruslinah, adiknya yang manis itu. 

7.2 Persoalan 

Puan Bibah ..... orangnya separuh bay a, tetapi kelihatan masih segar. Mukanya bundar, 
kulitnya putih kemerah-merahan. Dia tidak menyapa Encik Sahid, melainkan tersenyum 
ikhlas. 
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7.3 Kudus 

... Dari balik tingkap yang sebelah daunnya tertutup, menjongol muka seorang perempuan 
setengah umur. Air mukanya redup, tersenyum sahaja memerhatikan gerak geri Kudus yang 
kelihatan terpinga-pinga ... 

7.4 Kak Maimun 

... Umurnya baru 26 tahun, paras mukanya menarik senyumnya masih memikat, tetapi dia 
tidak mudah masuk perangkap. 

7.5 Sebuah Dunia Bukan Olok-Oiok 

"Encik ada buat appointment?" Badrul disapa oleh seorang gadis berhidung pesek, tetapi 
menarik, ketika dia hendak terus masuk ... 
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Jelas dari petikan-petikan di atas, Masuri tidak mendeskripsi wanita baik yang bergelar 
ibu mahupun janda itu dari segi susuk tubuh yang seksi, sebaliknya hanya mendiskripsi 
wajah atau senyuman atau raut muka mereka. Namun begitu, dalam beberapa cerpen yang 
lain, beliau yang mengisahkan wanita simpanan dan corak pemakaian wanita moden, beliau 
memuatkan sedikit bentuk tubuh dan perasaan tidak berkenan terhadap corak berpakaian 
yang tidak rapi seperti dalam petikan-petikan berikut: 

7.6 Persoalan 

"Hai, dah lama benar Bang Sahid tak datang. Ros rindulah." Perempuan berumur kira-kira 
30 tahun itu menyapa dengan suara manja ..... potongan badannya jelas menampakkan 
kesuburannya. Punggungnya penuh melambut dan pinggangnya secekak. Roswati seperti 
kucing jinak merapatinya. 

7.7 Nafas 

... Seorang wan ita muda dengan peluh berlelehan, berseluar terlalu sendat dan ketat sehingga 
membonjolkan sesuatu yang sepatutnya disembunyikannya. 

7.8 Dunia di Sebalik Dunia 

.. . Habibah sekarang berubah benar. Pakaiannya skirt fesyen terbaru berwarna coklat lembut 
tanpa bunga-bunga .. Blausnya berwarna kuning air, tetapi bertangan kontot sehingga bulu 
ketiaknya jelas tertangkap oleh mataku. Nampaknya dia tidak berasakan sesuatu yang ganjil 
daripada penglihatanku. Aku sahaja sendiri berasakan sesuatu yang kurang enak kerena serta 
merta membayangkan yang bukan-bukan . .. ... Rambutnya disikat naik ke atas sehingga 
terkumpul semacam siput yang segera mengingatkanku kepada ibuku di rumah. Ke mana 
semua kesederhanaannya yang lalu? Dahulu pakaiannya, gelung rambutnya san gat kemas. 
Tapi yang ku hadapi sekarang ini adalah Habibah yang sangat serembah serembih berpakaian, 
dengan rambutnya yang walaupun disisir tetapi kelihatan di sana sini berjurai-jurai seperti 
bunga lalang ditiup angin. 

7.9 Sebelah Kaki Terangkat 

.... Tanganku disentuh dan ditarik oleh suatu tangan lain. Ah! Lembut, hal us dan berdaging 
penuh. Bau minyak wangi Topaz menusuk hidungku hingga sengal aku dibuatnya. ]amilah 
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rupanya. "Marilah naik ke atas. Aku menurut sahaja perlahan-lahan. Di bilik tamu 
rumahnya sudah tersedia teman-teman lain mengelilingi meja . 
. . . Nampaknya ]amilah bergaya benar. Wajahnya berseri-seri oleh mekap nipis yang 
meliputinya. Kerana cahaya lampu yang demikian gemilang, kulihat wajah ]amilah bagai 
bin tang filem kesayangan ku, Emilia Contessa. 

7.10 Perjalanan Pincang 

.... Isterinya pun tidak menampakkan kegirangan hid up. Seperti ada sesuatu tanda soal besar 
yang belum lagi terjawab . ..... isterinya keluar dari bilik tidur. Rambutnya yang kusut 
dengan pakaian tidur yang tidak berbutang bahagian dadanya mengingatkan dia kepada 
novel The American Dream, karangan Norman Mailer yang pernah dibacanya. 

8 WANITA BERSOPAN SANTUN, BERBUDI BAHASA 

Masuri juga telah memaparkan nilai sopan santun dan budi bahasa yang tinggi di 
kalangan beberapa watak wanita yang diberikannya seperti dalam cerpen: 

8.1 Pesan Sahabatku 

.. . Ruslinah, adik sahabatku datang berlari-lari dari dapur duduk bertimpuh di belakang 
ibunya .. .. (dalam latar Adnan, abang Ruslinah yang sedang nazak) 

8.2 Gara-gara Kenduri 

.. . buktinya orang-orang tetangganya semuanya memuji, pun orang-orang yang suka kritik 
turut memuji fasal kerajinan Nor lela ..... . 

8.3 Nona 

"Eh Nona, apa halnya ni? Macam menteri saja. Sampai mengadakan press conference hal 
begitu".Nona memang selamanya menyayangi dan menghormati ayahnya. "Saya malu ayah. 
Nama saya dibuat main-mainan begitu. Dia tunduk". 

8.4 Besar Pasak daripada Tiang 

.... Zainun berkeras juga mahu menonton wayang, walaupun suaminya menerangkan dia 
tidak ada masa untuk membeli tiketnya. 
"Kalau abang tak hendak pergi, benarkanlah Nun pergi dengan Rosmah." 

Dalam hal ini, walaupun kelihatan Zainun mendesak suaminya untuk menonton 
wayang, tetapi sebagai seorang wanita Melayu Islam, penulis tetap memberi nilai murni 
terhadap watak Zainun kerana masih menerapkan ajaran Islam, iaitu dengan meminta izin 
suami sebelum keluar ke mana-mana. 

9 WANITA SEBAGAI ORANG YANG BERJIMAT CERMAT 

Nilai jimat cermat juga diberi kepada watak wanita dalam cerpen beliau: 

9.1 Kak Maimun 

" ... sekarang pun kehidupan kita cukup juga. Mun bukan tidak mengumpulkan wang untuk 
sakit pening kita nanti. Gaji abang bukan Mun habiskan semua." 
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9.2 Sebuah Sepi di Tengah Hari 

.... Isteriku juga keperluannya menakjubkan. Sekadar makan minum dan berpakaian yang 
cukup sederhana. 
Isterinya yang diajak melancong juga enggan kerana "Buat apa ke sana? Membuang-buang 
masa dan duit sahaja. "Aku hairan melihat sikapnya yang yang begitu betah di rumah. 

10 WANITA MEMILIKI SIFAT "BAlK SANGKA" 
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Sifat baik sangka yang diberikan pada watak wanita ini jelas dapat dilihat dalam cerpen
cerpen Masuri di bawah ini: 

10.1 Persoalan 

"Ah, awak ini betul-betullah memeranjatkan saya saja. Di pejabat banyak kerja sekarang 
tau!". "Tapi ini hal anak kita Muis tak mustahakkah?" 
Bibah kehampaan ditinggalkan suaminya. Dia masih tidak faham mengapa suaminya kelam 
kabut, tanpa minum air walau seteguk pun. Agaknya betullah dia sibuk. Sengaja aku yang 
tidak bertimbang rasa." Dia merungut send irian. 

10.2 Masih Ada yang Mengenang 

" ... Tak ada apa-apa. Mas tidurlah. Abang sedang menghabiskan kira-kira perusahaan kita." 
Isterinya masih kurang percaya, tetapi masuk tidur semula. 

10.3 lngin Jadi Jutawan 

Apakah teman-teman anaknya itu hanya akan membawa anaknya ke jalan seribu bencana, 
semuanya itu bagi Mak Jah tidak menjadi fikirannya. Sebab Sani sudah berumur 25 tahun 
lebih, ertinya tentu Sani sudah menjadi pemuda yang dapat menguruskan halnya sendiri. 
Jadi Mak Jah berfikir, dia tidak harus mengganggu berat hal orang muda-muda. Pun selama 
ini Sani tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda akan tumbang seluruh peribadinya. 

11 WANITAAKTIF DALAM KERJA-KERJA KEMASYARAKATAN 

Masuri juga telah menggambarkan wanita sebagai individu yang aktif dalam persatuan. 
Ini jelas dapat dilihat dalam cerpen: 

11.1 Nona 

Persatuan wanita bekas pelajar (alumni) yang mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan 
dan sifat murah hati ahli-ahli persatuan itu dapat dilihat dalam petikan berikut. 

" .... Saya harap cadangan saya untuk menambahkan derma kepada teman-teman kita yang 
kebetulan ditimpa kemalangan dengan mendadak itu diberi prioriti sebagai rangka kerja kita 
tahun hadapan" 

12 WANITA BERANI MEMPERJUANGKAN HAKNYA 

Unsur keberanian mengadakan 'press conference' untuk menerangkan perkara sebenar 
ini dapat dilihat dalam cerpen Nona. 
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12.1 Nona 

"Tengoklah bang, bolehkan saya sabar lagi? Saya mesti jumpa pemberita surat khabar." .... 
"Biar, saya hendak cakap habis-habisan. Nona mengadakan 'press conference'. 
Orang-orang yang mengikuti peristiwa itu sejak dari mulanya menggeleng-geleng kepala 
masing-masing. Mereka tidak menyangka sedikit pun Nona sampai bertindak begitu drastik 
sekali. 

13 WANITA PANDAI MEMUJUK 

Dalarn cerpen Perjalanan Pincang, wanita digarnbarkan oleh Masuri sebagai rnernpunyai 
satu kuasa ajaib yang boleh rnernujuk atau rnenyabarkan suarninya serta rnengawal keadaan 
seperti: 

13.1 Perjalanan Pincang 

Kemudian, di coffee house sedang minum kopi sendirian, dia terlihat isterinya bersama lelaki 
lain. "Kau memang betina .. .. " 
"Betina apa?" 
"Jalang". 
Selepas seketika, isterinya berkata "Sudahlah bang. Kita pulang saja" Lembut, halus dan 
manja. Dia mengikut begitu sahaja. Isterinya berjalan dahulu. 

Dalarn cerpen ini, Raji yang digarnbarkan sebagai seorang suarni yang rnasih 
rnenyirnpan ternan wanita akhirnya rnengetahui bahawa isterinya juga rnernpt.inyai ternan 
lelaki dan apabila Raji rnengetahui hakikat ini, tidak tirnbul satu pertelingkahan yang hebat, 
sebaliknya Raji dapat dikawal dengan rnudah oleh isterinya. 

14 KEPEKAAN WANITA TERHADAP CEMUHAN DAN UMPATAN ORANG 

14.1 lngin Jadi Jutawan 

Baiklah, fasal orang tua Marliah ibu boleh uruskan, tetapi bagaimana dengan orang kiri 
kanan yang mengata kita tidak mampu untuk mengadakan peralatan kahwin itu?" 
"Biarkanlah ibu hal itu semua. Mereka akan tutup mulut sendiri bila merasa penat," Ibunya 
diam, segan membahasa lagi. Dan Sani berasa lega dengan terhentinya perbualan pahit itu. 
(ms. 67) 

15 AIR MATA SEBAGAI SENJATA WANITA 

Kepercayaan bahawa airrnata rnerupakan senjata bagi wanita ini juga telah dibuktikan 
oleh Masuri dalarn beberapa cerpennya seperti: 

15.1 Nona 

Encik Rustam masih dapat mendengar esakan isterinya. Benar-benar menggelisahkan hatinya. 
Dia terhenyak di kerusi. 

15.2 Besar Pasak daripada Tiang 

.. .. walaupun tadi hatinya mula-mula keras, benci dan jijik memandang Zainun, tetapi 
sekarang timbul juga kasihan belasnya kepada isterinya yang menangis .. .. 



Kedudukan Wanita dalam Karya Masuri S.N. 303 

Di samping nilai-nilai positif yang dipaparkan dalam beberapa cerpen Masuri yang 
dibincangkan di atas, terdapat juga beberapa nilai yang negatif, sesuai dengan latar yang 
diutarakan dirumuskan dalam beberapa kategori di bawah ini. 

16 WANITA BAGAI BARANGAN- MUDAH DICARI GANTI 

16.1 Gara-gara Kenduri 

Wanita dipaparkan sebagai mudah dicari ganti, contohnya ketika Am_an risau jika 
Norlela membencinya jika mengetahui kes pergaduhannya, Salim, rakan Aman berkata: 

"Sudah Man, Kalau Nor lela betul-betul cintakan engkau tentu hatinya tak berubah." 
"Kalau berubah?" 
"Cari lain!" 
"Tapi yang seperti hati Nor lela takkan berjumpa, Lim". 

17 WANITA MUDAH DIGULA-GULAKAN AGAR TIDAK 'MELENTING' 

17.1 Cerpen Perkara Biasa 

Apabila Bakar yang pulang lewat setelah lewat dua pagi beliau menulis: 

... Bakar terus menerkam ke kedai mi dan rojak. Satu bungkusan besar dibimbitnya pulang 
untuk menyukakan hati ibunya. Memang Bakar pandai dalam hal ini. lbunya selalu diabui 
dengan oleh-oleh, apabila balik daripada berjalan. 

18 WANITA SEBAGAI ALAT UNTUK MENARIK PELANGGAN 

18.1 Cerita Dua Buah Kedai Kopi 

Kedai kopi 'A' pasang pelayan yang manis-manis, juga kedai kopi 'B' tidak mahu kalah 
dengan memasang pelayan yang genit-genit 

19 STEREOTAIP TENTANG WANITA WAJIB BERUMAH TANGGA PADA USIA MUDA 

19.1 lngin Jadi Jutawan 

Mengikut zaman tersebut, Masuri juga telah mengungkapkan peri stereotaip masyarakat 
terhadap anak gadis yang tidak boleh lambat berkahwin kerana akan diperli dengan 
pelbagai cemuhan, seperti dalam petikan berikut: 

... Tetapi bagaimana dengan pertunanganmu dengan Marliah itu? Bukankah sudah hampir 
tiga tahun kau bertunangan dengannya? Sedang ibubapa Marliah sudah beberapa kali 
mendesak ibu supaya Lekas-lekas dilangsungkan pekerjaan itu. Pun khabarnya Marliah sudah 
berasa malu kerana selalu digiat-giat oleh teman-temannya, dikatakan Marliah anak dara tua, 
menunggu buah tak jatuh. Bagaimana Sani, tidakkah kau kasihan kepada Marliah, 
tunanganmu itu nak? 
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20 WANITA SEBAGAI PENCABAR (MEMINTA CERAI) 

20.1 Perjalanan Pincang 

Dalam cerpen ini, watak Raji sebagai seorang kerani kecil dengan gaji mati 500 dolar 
yang berasa kekosongan kerana banyak keperluannya tidak kesampaian, tidak bahagia 
dalam perkahwinannya, namun ada menyimpan ternan wanita walaupun telah 
berumahtangga selama 8 tahun. Ini dapat dilihat dalam petikan berikut: 

" ... Kalau begini, kita boleh buat hal masing-masing. II Dia pernah menutup cakapnya kepada 
isterinya dalam suatu pertengkaran beberapa bulan yang lalu. "Hai suka hati abanglah. 
Berapa kali sudah saya katakan. II "Katakan apa?ll "Kalau abang tak suka?ll "Kenapa?ll 
"Kenapa tanya saya?ll Tetapi dia tidak pernah meneruskan perbincangan dan pertengkaran 
itu. Dia tahu ke mana kesudahannya. "Pengecut! Cakap saja besarll Isterinya merungut di 
belakangnya. 

21 WANITA BOROS BERBELANJA I MATA DUITAN 

21.1 Besar Pasak daripada Tiang 

.. . Zainal yang tidak kuasa berbantah lagi memberikan wang kepada isterinya (wang belanja 
rokoknya yang dihematnya betul-betul). 
Zainal terpaksa menjual kebanyakan barang-barangnya semasa bujang untuk memenuhi 
kemahuan isterinya. Hutangnya pun semakin banyak . 
. . . Zainun tetap seperti biasa, malah semakin boros. Zainal maklum Zainun isterirJ-ya sudah 
mula luntur kasihnya terhadap dirinya. Sebabnya kerana Zainal tidak mampu menanggung 
isterinya seperti orang-orang lain yang hidupnya mewah. Zainun telah menyindir menyebut 
kawan-kawannya, seperti Rosmah umpamanya, selalu menonton wayang, beli barang-barang 
emas, beli pakaian baru, tetapi dia hanya terperuk di ceruk dapur sahaja. 

21.2 Jatuh 

"Minta maaf sajalah kerana keterlanjuranmu tadi, Bolehkan? Salbiah terus membujuk. 
Tidak, saya tidak mahu menarik balik kata-kata yang telah terucap. fadi Johar tetap hendak 
berhenti juga. Nampaknya perhubungan kita .... Tidak sempat hendak dihabiskan kata-kata ini 
segera dipotong oleh Johar. "Maksud Sal, kita putuskan hubungan perhubungan ini kerana 
bas yang angkuh itu? II Salbiah tidak menjawab tetapi berlalu melengos dan meninggalkan 
Johar terpinga-pinga. 
Johar ternampak Salbiah di seberang jalan berwajah riang dan berpimpin tangan dengan 
seorang Eropah. 

22 STEREOTAIP KEWAJIPAN WANITA DALAM RUMAH TANGGA 

22.1 Besar Pasak daripada Tiang 

Stereotaip terhadap wanita sebagai surirumah yang 'wajib' menyediakan air apabila 
suami pulang, juga dipaparkan dalam cerpen Besar Pasak daripada Tiang seperti yang 
terlihat dalam petikan ini: 

.. . Malam ini cerita Bathing Beauty ditayangkan di Capitol kanda. Tidakkah kita pergi 
menan ton? II Inilah sebutan awal yang diucapkan oleh Zainun ketika Zainal baru pulang dari 
pekerjaannya. Zainal yang masih mandi peluh sehari-harian penat bekerja diam sahaja tidak 
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menjawab. Kepanasan hatinya mula naik, tetapi sengaja mukanya dimaniskan .. ... Zainun 
duduk di hadapannya dengan ketawa manja sambil berkata," bagaimana bang, menonton tidak 
kita malam ini?" Zainal hilang sabarnya . .... "Mengapa begini kelakuanmu sekarang Nun? 
Aku kan baru balik dari kerja. Sepatutnya pertanyaan begitu tidak patut kauucapkan 
sekarang." ... Sepatutnya bila aku balik ambilkanlah segelas air sejuk untuk minumanku, 
itukan lebih baik. 
Dengan bersungut-sungut dan tersenyum masam, Zainun bangkit pergi mengambilkan air 
minuman, diletakkannya dengan keras di hadapan suaminya .. 

23 WANITA SEBAGAI PENGHASUT/PENDENDAM 

23.1 Pendirian 

Watak Norjan yang dipaparkan dalam cerpen ini disifatkan sebagai tidak 
berperikemanusiaan, menghasut berdasarkan pada kehendak hati dan perasaan. Contohnya 
kerana sakit hati terhadap isteri kepada pengurus perniagaan milik bapanya, Norjan 
menghasut suaminya Mubarak supaya menurunkan pangkat Rais daripada jawatan 
pengurus kepada setiausaha sahaja . 

... Dia tahu Rais bekerja dengan taat hingga ke bulu-bulu romanya. Kira-kiranya semua beres, 
catatannya lengkap, dan sentiasa menjaga keselamatan dan kebajikan perusahaannya. Tetapi 
sebaik sahaja dia meletakkan kaki ke tanah airnya, isterinya melaporkan sesuatu yang kurang 
enak di dengar. 
"Abang tidak tahu selama abang di Jerman, Si Rais itu bukan main lagaknya. Perusahadn itu 
dia buat macam miliknya." 

Apabila Mubarak tidak dapat dipengaruhi oleh isterinya, maka isterinya menyatakan 
sebab sebenar dia ingin Mubarak menurunkan pangkat Rais. 

"Bukan fasal itulah, Rais memang kuat bekerja. Tapi si isterinya yang kurus macam lidi · 
itulah yang mengada-ngada sangat." 
"Itu apa ada kena mengena dengan pekerjaan Encik Rais?" 
"tapi Jasal Rais jadi managerlah. Si Normah tu melebih-lebih betul. Ai, saya tegur pun dia 
buat tak tahu. Bukan sekali dua dia berbuat begitu." 
"Biar Normah tahu langit itu tinggi." 

24 WANITA TIDAK MEMPUNYAI MOTIVASI BAGI PENINGKATAN DIRI 

24.1 Sebuah Sepi di Tengah Hari 

Sudah berkali-kali seorang suami menyuruh isterinya yang berkelulusan ijazah disiplin 
ilmu sejarah kelas satu untuk bekerja tetapi isterinya tetap tidak mahu bekerja: 

... "Ah ! Katanya gajiku besar 8000 dolar sebulan di tam bah dengan macam-macam wang 
tambahan lainnya, kan sudah lebih daripada cukup untuk dua mulut .... " 
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PEMILIHAN KOSA KATA 

Dalam pemilihan kosa kata bagi menghurai sifat atau sikap wanita juga telah disingkap 
dalam penulisan cerpen Masuri yang mana beberapa kekata yang agak berkonotasi negatif 
telah dijumpai dan dipetik dari karya-karya beliau. Contohnya: 

a. Kak Maimun 

.. . Akhirnya kerana kak Maimun tetap berkepala batu dengan pendidiriannya itu, bapanya 
pun mengalah, pulang dengan menasihatkan supaya kak Maimun menjaga dirinya baik-baik 
dan nama keluarga seluruhnya. ( 76) 

b. Besar Pasak daripada Tiang 

.. . Rupa-rupanya kelakuan Zainun sebelum dia berumah tangga dengannya dahulu hanya 
topeng sahaja ... .. 
. . . Barulah jelas sekarang Nampak kelakuan Zainun yang sebenarnya. Zainun perempuan 
yang keras hati , pantang kemahuannya digalang. Zainun perempuan yang hanya tahu ada 
sahaja, gila pelesir, mabuk barang- barang perhiasan. 

c. Nona 

" .. . Apa yang tak betulnya?" Encik Rustam khuatir kalau tidak diberatkan nanti pula 
dianggap tidak dipedulikan hal isterinya. Padahal sebenarnya dia sudah mulai bosan 
tentang perkara remeh temeh yang berulang-ulang kali menjadi tajuk perbualan isterinya 
itu. 

d. Keluarga Pak Hassan 

"Kenapa selalu saja black out pak? Keluh Martini anak gadis Pak Hasan. Anak lelaki Pak 
Hasan tidak membuang tempoh, terus mencari-cari lampu minyak dari ruang tengah ke 
dapur, dari dapur ke ruang ke ruang tengah. Mak Munah terus berleter, habis segala apa 
yang terasa dan terfikir olehnya menjadi bahan omelannya. · 

PENUTUP 

Dengan melihat kedudukan wanita dalam cerpen-cerpen Masuri S.N. dapat kita 
bayangkan bagaimana pandangan dan rasa hormat beliau terhadap wanita seperti yang 
dipaparkannya dalam watak-watak yang pelbagai. Dalam cerpen 'Ingin Jadi Jutawan' 
contohnya, watak Mak Jah yang prihatin dan memahami jiwa anaknya Sani, telah disusun 
dengan begitu indah. Ibu yang bersifat positit mempunyai minda terbuka, baik sangka, serta 
mempunyai kepercayaan terhadap anak-anak, dan berkebolehan menganalisis sikap anak 
sehingga mampu membuat kesimpulan yang munasabah. 

Cerpen Kak Maimun pula merupakan suatu penghormatan yang besar terhadap wanita 
yang bergelar janda di mana Kak Maimun digambarkan sebagai seorang srikandi, 
menyongsang arus menegakkan haknya mengikut fikirannya sendiri. Wanita digambarkan 
tidak terus menerima arahan, bagai lembu dicucuk hidung mematuhi segalanya tanpa usul 
periksa. Ada kalanya mematuhi setelah diberikan rasionalnya seperti apabila Mokhtar, 
suami Maimun menasihatinya supaya tidak membuang waktu dengan berbual-bual kosong 
tetapi belajar menjahit atau membuat sesuatu yang berfaedah untuk masa hadapan. Ini 
dipatuhi Kak Maimun dan akhirnya apabila Mokhtar meninggal dunia akibat demam panas, 
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Kak Maimun dapat meneruskan kehidupannya dengan mencari rezeki melalui 
kemahirannya menjahit. 

Masuri S.N. juga telah bersikap adil terhadap wanita dalam penulisannya, di mana 
walaupun ada ketika wanita dipaparkan sebagai wanita yang boros seperti dalam cerpen 
Besar pasak daripada Tiang, dan seorang janda yang menjadi simpanan orang dalam cerpen 
Persoalan, namun Masuri telah membela perbuatan mereka dengan tidak meletakkan 
kesemua kesalahan di bahu mereka. Beliau telah membuka minda masyarakat untuk tidak 
terus membuat tomahan melulu terhadap wanita sedemikian. Contohnya beli~u memberi 
kewajaran pada sikap yang negatif itu dengan alasan-alasan: 

"Tapi abang tak marah Nun, bukan salahmu. Cuma silap ibu bapamu yang memanjakan 
Nun terlalu san gat. ( dalam 'Besar Pasak daripada Tiang') 

... Tetapi men gap a ketenteraman rumah tangganya terasa semakin tipis akhirnya menjadi 
kosong? Sesudah penat bekerja, dia tidak lagi dapat merasakan nikmat duduk di rumah. 
Wangnya semakin kuat, keretanya dapat berganti setiap dua tahun sekali dengan model 
paling baru, Rumahnya sekarang yang lapan tahun dahului berharga 250 000 telah pun 
dijelaskan ansurannya pada tahun lalu. Isterinya masih macam biasa, melayaninya 
sepenuhnya, tetapi dia sendiri berfikir itu sudah mendatangkan kemualan yang tidak 
tertahankan ... "Ah Roswati sama sekali tidak bersalah. Akulah sendiri yang menggelepar tak 
tentu arah. Ya. Aku sendiri yang memancing janda muda itu dengan berbagai-bagai taktik 
dan helah. Akulah yang sengaja mencari-cari peluang supaya dia menumpang keretaku. Aku 
yang mengumpannya dengan hadiah-hadiah baju, kain-kain baru yang mahal-mahal. Ba~kan 
kujerat sekali dengan wang pemberianku sesuka hati sahaja. Ya, akulah yang berfikir dengan 
berbuat begitu, fikiranku boleh tenteram." 

Jelas dalam petikan-petikan cerpen di atas, Masuri S.N. merupakan seorang sasterawan 
agung yang tajam daya fikirannya. Beliau telah membuat pertimbangan yang adil bagi 
segala peristiwa dalam karya-karyanya, yang sebenamya merupakan realiti kehidupa~ 
masyarakat pada waktu tersebut. 
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