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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Sastra merupakan ekspresi kreatif untuk menuangkan ide, gagasan, 

ataupun perasaan seseorang dari apa yang dialaminya. Ekspresi kreatif tersebut 

akan  senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pada satu sisi 

sastra merupakan bentuk refleksi sikap seseorang terhadap gejala yang muncul di 

masyarakat. bentuk tersebut dapat berupa sastra lisan, tulis, dan bentuk sastra 

lainnya. Selain itu sastra juga menjadi bentuk hiburan bagi sebagian penikmat 

sastra. Salah satu karya sastra yang banyak dinikmati di era globalisasi sekarang 

adalah cerpen. Hal tersebut terjadi karena cerpen merupakan karya sastra yang 

mudah didapatkan dan ditemui dalam kehidupan sehari-hari.  

Sumardjo  (1999:19)  mengemukakan  bahwa  cerpen  adalah cerita  yang 

membatasi  diri  dalam  membahas  salah  satu  unsur  fisiknya dalam obyek 

terkecil. Sehingga arti pendek bukan terletak pada pendek atau panjang 

halamannya tetapi pada lingkup  masalahnya. Ruang lingkup masalah sangat 

dibatasi, maka masalah tersebut harus digambarkan dengan jelas sehingga mampu 

mengesankan pembaca. Oleh karena itu yang ditampilkan oleh cerpen hanyalah 

sebagian saja dari kehidupan  yang dialami  oleh  tokoh  cerita. 

Ciri sebuah cerpen di antaranya adalah singkat dan padu. Selain itu cerpen 

memiliki unsur utama berupa adegan, tokoh, bahasanya tajam, serta menarik 

perhatian pembacanya. Banyak hal yang disampaikan secara implisit maupun 

eksplisit.  Pesan yang disampaikan dalam sebuah cerpen salah satunya diwakili 
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oleh tokoh utama. Porsi yang diberikan oleh pengarang mengenai penyampaian 

pesan lebih banyak terletak pada tokoh utama karena dalam hal ini kesatuan cerita 

terletak pada tokoh utama.  

Tokoh utama tidak akan terlepas dari sebuah konflik. Salah satu unsur 

pembangun karya sastra adalah konflik yang terjadi antara tokoh yang satu dengan 

yang lainnya. Tokoh utama juga tidak terlepas dari sebuah konflik dengan antar 

tokoh. Melalui konflik inilah cerita yang disampaiakan oleh pengarang memiliki 

warna tersendiri. Dapat dikatakan bahwa menarik atau tidaknya sebuah cerita 

tergantung dari bagaimana pengarang mengambarkan konflik tersebut dari cerita 

yang dibuat. Hal ini akan menimbulkan perasaan emosional pembaca sehingga 

pembaca tersebut seolah-olah mengalami konflik dan terlibat dalam cerita. 

Salah satu konflik yang diangkat dalam cerpen yaitu mengenai kedudukan 

perempuan atau lebih dikenal dengan feminisme. Feminisme secara umum dapat 

terbagi menjadi beberapa jenis yaitu feminisme radikal, feminisme sosial, 

feminisme marxisme, dan lain sebagainya. Tema yang mengangkat permasalahan 

tersebut merupakan salah satu gambaran  keadaan di masyarakat yang dituangkan 

oleh pengarang ke dalam cerpen. Salah satu cerpen yang mengangkat tema 

feminisme radikal yaitu cerpen Mereka Bilang Saya Monyet karya Djenar Maesa 

Ayu. 

Ratna (2007:220) feminis dari kata famme, berarti  perempuan. Kemudian  

timbul gerakan feminis yang secara khusus menyediakan konsep dan teori dalam   

kaitannya dengan analisis kaum perempuan. Feminisme yaitu suatu hal yang 

mengungkapkan harga diri pribadi dan harga diri semua perempuan. Hal tersebut 

berarti bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Struktur 
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feminisme tokoh dalam cerpen tercermin dari pola kehidupannya setiap hari. 

Wujud perilaku tersebut pengarang gambarkan melalui sikap dan perbuatan tokoh 

utama. oleh karena hal itu dalam sebuah cerpen tokoh utama memiliki peranan 

penting dalam menyampaiakan pesan mengenai kesetaraan jender. 

Fakih (2008:8) konsep seks merupakan penyifatan atau pembagian dua 

jenis kelamin manusia yang ditentukan  secara  biologis  yang  melekat  pada  jenis  

kelamin  tertentu. Pembagian ini secara  permanen  tidak  berubah  dan  merupakan  

ketentuan biologis.  Sedangkan konsep gender merupakan sifat yang melekat pada  

kaum laki-laki maupun perempuanyang dikontruksi secara sosial dan kultural. 

Sifat ini dapat dipertukarkan, misalnya perempuan yang bersifat  keibuan, lemah  

lembut,  irasional,  emosional, dapat  dimiliki oleh sebagian laki-laki. Feminisme 

radikal beranggapan bahwa penguasaan fisik perempuan cenderung dikuasai oleh 

laki-laki. Hal ini berarti bahwa kaum laki-laki dipandang memiliki kekuatan penuh 

atas wanita. Sebagai contoh hubungan seksual adalah bentuk penindasan terhadap 

kaum perempuan. Bagi penganut feminisme radikal, patriarki adalah dasar dari 

ideologi penindasan yang merupakan sistem hierarki seksual. Hal ini berarti laki-

laki memiliki kekuasaan superior dan hak istimewa. Feminisme radikal tersebut 

muncul karena adanya permasalahan hidup yang dialami tokoh utama dalam 

kehidupannya. Melalui feminisme radikal itulah pengarang menyampaikan pesan 

kepada pembaca. Pesan tersebut merupakan sebuah bentuk pengetahuan bagi 

pembaca mengenai permasalahan jender di Indonesia. Pengarang dalam 

menyampaikan pesan tersebut dapat melalui tokoh dalam certita, salah satunya 

adalah tokoh utama. 
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Tokoh utama dalam sebuah cerpen tidak akan pernah terlepas dari sebuah 

konflik. Melalui konflik itulah pengarang dapat memberikan pesan kepada 

pembaca mengenai kesetaraan jender, perihal ekonomi, keadaan sosial politik, dan 

lain sebagainya. Dapat diketahui bahwa dalam sebuah cerpen pengarang akan 

memberikan porsi yang lebih banyak dalam menyampaikan pesan. Oleh karena itu 

dapat dikatakan bahwa menarik atau tidaknya sebuah cerpen terletak pada tokoh 

utama. Salah satu bentuk tema yang mendasari pesan pengarang adalah mengenai 

feminisme. Pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak perempuan yang 

menginginkan keseteraan jenis kelamin dengan laki-laki. Keseteraan tersebut yaitu 

bahwa kaum perempuan juga dapat melakukan berbagai bentuk aktivitas seperti 

yang dilakukan oleh laki-laki.  

Pada cerpen Mereka Bilang Saya Monyet penulis berusaha menyampaikan 

pesan moral kepada pembaca mengenai keadaan yang dialami tokoh utama. Nalya 

seorang anak yang masih sangat remaja yang tidak pernah mendapatkan 

kebahagiaan karena kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang 

tua.  Selain hal tersebut tokoh utama juga mendapatkan berbagai macam bentuk 

konflik kehidupan. Salah satu bentuk konflik yang didapatkan oleh tokoh utama 

dalam cerpen ini adalah tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh pacar 

ibunya.  

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian dengan objek analisis tokoh 

utama pada kumpulan cerpen Mereka Bilang Saya Monyet belum pernah 

dilakukan. Adapun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai 

berikut.  
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Dewi Mayangsari (2006) mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan UNS dalam skripsinya berjudul Analisis Gaya Bahasa Kumpulan 

Cerpen Mereka Bilang Saya Monyet Karya Djenar Maesa Ayu (Kajian Stilistika). 

Adapun yang analisis sebagai berikut. (1)Pemakaian gaya bahasa dalam kumpulan 

cerpen Mereka Bilang Saya Monyet karya Djenar Maesa Ayu meliputi 20 jenis 

gaya bahasa, yaitu bahasa anaphora; hiperbola; epitet; personifikasi; sarkasme; 

epizeukis; antithesis; epanalepsis; klimaks; antiklimaks; pleonasme; anadiplosis; 

anadiplosis; simile; metonimia; litotes; ironi; paradoks; erotesis; sinedoke; dan 

eponym, (2) Gaya bahasa yang paling banyak digunakan dalam kumpulan cerpen 

Mereka Bilang Saya Monyet adalah gaya anaphora yaitu repetisi yang berwujud 

pengulangan kata. 

 Berdasarkan pelacakan penulis, penelitian dengan membandingkan kedua 

objek yaitu feminisme radikal tokoh utama Nalya dalam novel Mereka Bilang 

Saya Monyet karya Djenar Maesa Ayu belum pernah dilakukan. Oleh karena hal 

tersebut peneliti menetapkan judul penelitian yaitu, “Gagasan Kuasa Patriarkid 

dalam Kumpulan Cerpen Mereka Bilang Saya Monyet Karya Djenar Maesa Ayu”. 

 

1.2  Batasan Masalah 

 Pada penelitian ini peneliti memberikan batasan masalah dengan tujuan 

agar penelitian yang dilakukan terarah dan tidak ke luar dari konteks dan teori 

yang sudah ditetapkan. Hal ini dirasa penting karena dengan adanya batasan 

masalah peneliti akan lebih fokus dengan data yang sudah ada. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1) Sistem patriarki dalam cerpen Mereka Bilang Saya Monyet karya Djenar 

Maesa Ayu. 

2) Relasi gender dalam cerpen Mereka Bilang Saya Monyet karya Djenar 

Maesa Ayu. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari  latar  belakang  masalah  di  atas,  dapat  dirumuskan  permasalahan 

terlebih  dahulu  agar  lebih  jelas  dan  terarah.  Adapun  perumusan  masalah 

dalam penelitian ini adalah. 

1) Bagaimana sistem patriarki dalam cerpen Mereka Bilang Saya Monyet 

karya Djenar Maesa Ayu? 

2) Bagaimana relasi gender dalam cerpen Mereka Bilang Saya Monyet karya 

Djenar Maesa Ayu? 

 

1.4      Tujuan Penelitian 

Agar tujuan penelitian dapat jelas dan terarah memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1)  Mendeskripsikan sistem patriarki dalam cerpen Mereka Bilang Saya 

Monyet karya Djenar Maesa Ayu. 

2)  Mendeskripsikan relasi gender dalam cerpen Mereka Bilang Saya Monyet 

karya Djenar Maesa Ayu. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  dan  menambah  wawasan 

dalam bidang kesustraan bagi pembaca karya sastra. Manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah. 

1) Manfaat Teoretis 

Memberikan sumbangan informasi kepada khalayak umum khususnya para 

peneliti sastra dan menambah wawasan memahami teori-teori yang berhubungan 

dengan kesustraan khususnya Sitem patriarki dan Relasi gender. 

2) Manfaat Praktis  

a) Peneliti 

Melalui penelitian ini peneliti mampu menambah pengalaman dan 

pengetahuan mengenai kajian Sitem patriarki dan Relasi gender pada tokoh 

utama dalam kumpula cerpen Mereka Bilang Saya Monyet. 

b) Penikmat Sastra 

Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan bagi penikmat sastra bahwa 

Sitem patriarki dan Relasi gender dapat dijadikan teori untuk mengkaji cerpen 

yang menceritakan mengenai permasalahan wanita. 

c) Peneliti lain 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti lain yang akan mengkaji 

kumpulan cerpen Mereka Bilang Saya Monyet dengan menggunakan teori 

yang berbeda atau menambahkan teori yang sudah ada. 
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1.6 Definisi Operasional 

Untuk menhindari kesalah pahaman dalam mengartikan, istilah maka 

peneliti mendaftar beberapa istilah yg disertai dengan pengertiannya. Istilah-

istilah yang dimaksut sebagai berikut. 

1) Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun wanita 

yang dikuntruksikan secara social maupun cultural (Fakih, 1996:9). 

2) Cerpen adalah suatu ragam fiksi atau cerita rekaan yang sering disebut 

kisahan prosa pendek (Sugiarti, 2001:120). 

3) Sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, 

perasaan, ide, semangat, kayakinan, dalam suatu bentuk gambar konkret yang 

membangkitkan pesona dengan alat bahasa (Sumarjo dan Saini, 1997:6).  

4) Sistem Patriarki patriarki atau “Patriarkat” merujuk pada susunan masyarakat 

menurut garis bapak. Hal ini adalah  istilah yang menunjukkan ciri-ciri tertentu 

pada keluarga atau kumpulan keluarga manusia yang diatur, dipimpin, dan 

diperintah oleh kaum bapak atau laki-laki tertua (Bhasin, 1996:18). 

5) Relasi Gender adalah pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang  

dikonstuksi secara sosial. Dalam relasi gender kelompok gender tertentu dianggap 

memiliki kedudukan yang lebih tinggi (mendominasi), yang didominasi, dan   

yang setara (Fakih, 2006:16). 

 

 

 

 

 


