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ABSTRACT    

 

 

 

 Penulis dalam tugas akhir ini membahas novel Catherine Lim berjudul The 

Song of Silver Frond (2003). Catherine Lim adalah seorang pengarang terkenal 

berkebangsaan Singapura yang telah menghasilkan banyak karya dalam bentuk 

puisi, cerita pendek, dan novel. Catherine Lim juga merupakan salah seorang 

pengarang produktif yang telah menghasilkan karya-karya terlaris di Singapura. 

 Penulis membahas aspek penokohan Silver Frond sebagai tokoh utama 

wanita dalam novel The Song of Silver Frond karya Catherine Lim. Dalam 

menganalisis novel ini, penulis menemukan bahwa tokoh wanita utama dalam 

novel ini sangat kompleks dan berbeda dengan wanita-wanita Cina pada 

umumnya.   

 Silver Frond digambarkan sebagai seorang wanita yang berani melawan 

tradisi dan dominasi pria dalam mewujudkan ambisi, impian, dan keberadaannya 

sebagai seorang wanita di tengah-tengah masyarakat patriakal dalam masyarakat 

Cina di Singapura pada akhir Perang Dunia Kedua. Dalam dunia patriakal, wanita 

sering menjadi pihak yang lemah dan posisinya lebih rendah daripada pria, 

sedangkan pria merupakan pihak yang memiliki kekuasaan dan kedudukan yang 

dapat mewakili wanita dalam masyarakat. Para wanita akan sangat sulit 

mengembangkan diri mereka dan mendapat pengakuan sebagai wanita dengan 

adanya tekanan dari dunia patriakal yang telah membatasi ruang gerak mereka 
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sebagai wanita. Silver Frond digambarkan sebagai wanita yang berusaha 

menunjukkan dirinya sebagai wanita, bukan sebagai “boneka” milik pria. Silver 

Frond berusaha hidup mandiri dalam proses pencarian jati diri dan impiannya 

walaupun ia mendapat tekanan dari sistem patriakal masyarakat pada saat itu. 

Silver Frond dapat mengatasi tekanan yang ada dan ia dapat mewujudkan 

impiannya. Tetapi karena rasa cinta dan kebaikan hatinya terhadap suaminya, 

pada akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan impiannya dan kembali kepada 

suaminya
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