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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra merupakan hasil kreativitas seorang sastrawan sebagai bentuk 

seni. Karya sastra bersumber dari kehidupan yang dipadukan dengan imajinasi 

pengarangnya. Hal ini wajar terjadi mengingat pengarang tidak lepas dari ikatan-

ikatan status sosial tertentu dalam masyarakat, karya sastra merupakan salah satu 

hasil seni. 

Pengarang menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh 

kesungguhan yang kemudian diungkapkan kembali setelah melalui sarana fiksi 

sesuai dengan pandangannya. Fiksi menceritakan berbagai masalah kehidupan 

manusia dan interaksinya dengan lingkungan dan sesama. Fiksi merupakan hasil 

dialog kontempelasi dan reaksi pengarang serta lingkungan dan kehidupan, 

sehingga pengarang akan  mengajak pembaca memasuki pengalaman 

imajinasinya melalui tokoh-tokoh dalam karya sastra.  

Karya sastra merupakan gambaran kehidupan hasil rekaan seseorang yang 

sering kali karya sastra itu menghadirkan kehidupan yang diwarnai oleh sikap 

latar belakang dan keyakinan pengarang. Novel sebagai salah satu produk sastra 

memegang peranan penting dalam memberikan pandangan untuk menyikapi 

hidup secara artistik imajinatif. Hal ini dimungkinkan karena persoalan yang 

dibicarakan dalam novel adalah persoalan tentang manusia dan kemanusiaan.  
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Isi sebuah karya sastra memuat perilaku manusia melalui karakter tokoh-

tokoh cerita. Perilaku manusia yang terdapat dalam cerita sangat beragam, jika 

diamati secara cermat seringkali terjadi perulangan peristiwa. Pola atau 

keterulangan inilah yang ditangkap sebagai fenomena dan seterusnya 

diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu seperti gejala kejiwaan, sosial, dan 

masyarakat. 

Dalam perkembangan novel di Indonesia dari zaman dahulu sampai 

sekarang, banyak bermunculan novel yang bertemakan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan perempuan. Permasalahan itu terjadi karena perempuan 

cenderung dianggap lemah oleh laki-laki. Banyaknya permasalahan yang dihadapi 

perempuan sekarang ini maka muncul gerakan gender yang bertujuan 

memperjuangkan hak perempuan agar sejajar dengan laki-laki. Dengan adanya 

kesejajaran tersebut maka perempuan tidak akan lagi dipandang lemah oleh laki-

laki.   

Dalam dua darsa warsa terakhir kita menyaksikan suatu proses perubahan 

paradigma melalui perdebatan yang cukup panjang dalam gerakan feminisme 

yakni antara pemikiran yang  lebih memfokuskan “masalah perempuan” 

berhadapan dengan pemikiran yang memfokuskan sistem dan struktur masyarakat 

dan didasarkan pada analisis gender. Dari berbagai gugatan terhadap suatu  

ketidakadilan tersebut terhadap suatu analisis yang mempertanyakan 

ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antara jenis laki-laki dan perempuan. 

Analisis gender membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem 

dan struktur yang tidak adil. Perempuan maupun laki-laki menjadi korban dan 
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mengalami dehumanisasi akibat ketidakadilan gender tersebut. Kaum perempuan 

mengalami dehumanisasi akibat ketidakadilan gender sementara kaum laki-laki 

mengalami dehumanisasi karena melanggengkan penindasan gender (Handayani 

dan Sugiarti, 2002:3). 

Dari pemikiran Culler, (dalam Sofia, 2009:43-66), menawarkan konsep 

reading as a women sebagai bentuk kritik sastra feminis. Konsep ini dilakukan 

melalui sebuah pendekatan yang berusaha membuat pembaca menjadi kritis 

sehingga menghasilkan penilaian terhadap makna teks, yaitu dengan menganalisis 

ideologi kekuasaan laki-laki yang patriarkal yang diasumsikan terhadap dalam 

penulisan dan pembacaan sastra. Selanjutnya, dalam reading as a women 

dimaksudkan agar seorang penganalisis dalam menghadapi suatu karya dengan 

berpijak pada kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang berbeda yang 

mempengaruhi dan banyak berhubungan dengan budaya, sastra dan kehidupan. 

Dalam  ilmu sosial dengan paradigma baru diharapkan dapat menciptakan 

ketertampakan eksistensi perempuan. Sesama dalam penelitian perempuan 

diikutsertakan sebagai informan dan dalam analisis, sehingga secara implisit 

terlihat hubungan gender dan terwujud penelitian yang sadar gender. Apabila 

dalam penelitian secara ekspilit dimasukkan pengalaman perempuan dan 

hubungan gender sebagai isu pokok, hal ini berarti telah berbicara penelitian 

dengan fokus gender.  

Kaum laki-laki dan kapitalisme adalah hubungan inti yang menentukan 

penindasan kaum perempuan. Ia menggambarkan bahwa masyarakat melihat dari 

satu sisi, proses kerja kapitalis eksploitasi berlangsung dan di sisi lain, hirarkis 



4 

 

seksual patriarkal perempuan menjadi ibu pekerja domestik dan konsumen dan di 

sinilah berlangsung penindasan perempuan (Zillah Eisenstein dalam Bhasin 

Khamla, 1996:40). 

Apapun perbedaan dalam kelompok feminis, mereka bersatu dalam 

pemberontakan melawan hubungan hirarkis antara kaum laki-laki dengan kaum 

perempuan yang tidak lagi diterima sebagai takdir biologis. Penyelidikan mereka 

tentang landasan sosial ketimpangan dan ketidak-sederajatan ini adalah akibat 

tidak terelakkan dari pemberontakan mereka (Maria Mies dalam Bhasin Khamla, 

1996:42). 

Dalam novel Tirai Menurun ini mempunyai kelebihan tersendiri 

dibandingkan dengan novel-novel lainnya. Dalam novel ini menggambarkan 

tokoh-tokoh perempuan dalam pewayangan yang menggambarkan bahwa adanya 

relasi gender antara laki-laki dan pria dalam kehidupan masyarakat sampai saat 

ini. Relasi gender ini menjadi masalah menarik yang diungkapkan pengarang 

melalui tokoh-tokoh dan menjadi peristiwa yang diceritakan.  

Masalah relasi gender yang terdapat dalam novel Tirai Menurun ini, salah 

satunya ditunjukkan oleh tokoh Kedasih dan Sumirat sebagai sosok perempuan 

yang telah didorong oleh rasa keinginan untuk mengikuti keinginannya menjadi 

pemain wayang. Relasi gender ini diungkapkan karena semestinya perempuan ini 

tidak diperbolehkan untuk mengikuti seni pewayangan karena hal itu hanya 

ditujukan oleh laki-laki saja. Relasi gender ini hanya direpresentasikan dalam 

novel Tirai Menurun yang meliputi relasi intra gender (perempuan dengan 

perempuan) dan relasi lintas gender (perempuan dengan laki-laki).   
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Alasan pemilihan judul tersebut karena sesungguhnya ketidakadilan dalam 

gender ini masih saja terjadi di dalam masyarakat sampai sekarang ini. Misalnya 

saja dalam berumah tangga wanita masih saja dihadapkan oleh masalah yang 

harus mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan lain sebagainya dibandingkan 

dengan laki-laki yang diharuskan untuk bekerja. Tetapi relasi gender ini 

dimaksudkan agar adanya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan agar 

tidak adanya ketimpangan dalam gender baik dalam identitas, kedudukan, peran, 

ruang dan tingkah laku baik yang setara maupun yang tidak setara.   

Sehubungan dengan masalah yang diteliti ada beberapa penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Lieza Dewi Atumsari (2006) dengan judul 

skripsinya “ Dimensi Gender Novel Bibir Merah karya Achmad Munif: Tinjauan 

Sastra Feminis”. Penelitian ini membahas mengenai lima dimensi antara lain (a). 

Wanita dalam mengembalikan harga diri, (b). Wanita menjadi tulang punggung 

keluarga, ( c). Wanita dalam kehidupan sosial, (d). Wanita sebagai pemimpin, (e) 

wanita sebagai objek pelecehan seksual. Yang lebih ditekankan dalam penelitian 

ini adalah ingin mengembalikan harga diri seorang perempuan sebagai tulang 

punggung yang sekaligus menjadi pemimpin di dalam keluarganya. 

Lina Azizah (2008) dalam skripsinya “Perspektif Gender dalam Novel 

Perempuan di Titik Nol menjelaskan mengenai struktur novel meliputi tema, alur, 

tokoh, dan latar. Selain itu, peneliti tersebut lebih menakankan pada  masalah 

kesetaraan gender dan ketidakadilan gender. Kesetaraan gender meliputi peran 

perempuan dalam dunia pendidikan. Tokoh perempuan dalam novel tersebut 
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digambarkan memiliki hak dan kesempatan untuk menempuh dan menyelesaikan 

pendidikan di perguruan tinggi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dipaparkan 

tersebut terletak pada objek yang diteliti dan mengenai relasi gender, antara lain 

relasi intra gender (perempuan dengan perempuan) dan  relasi lintas gender 

(perempuan dengan laki-laki) yang berhubungan dengan identitas, kedudukan, 

peran dan tingkah laku baik yang setara maupun yang tidak setara. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakaan tinjauan 

sastra feminis dalam mengkaji lebih detail mengenai keadaan sosial 

masyarakatnya.      

1.2 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dimaksudkan agar penelitian ini dapat diarahkan serta 

mengenai pada sasaran yang diinginkan. Sebuah penelitian perlu dibatasi ruang 

lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas, yang dapat berakibat 

penelitiannya menjadi tidak fokus. Dalam penelitian ini akan menganalisis 

mengenai bentuk relasi gender antara tokoh utama dengan tokoh lain dalam novel 

Tirai Menurun karya NH. Dini serta dampak terjadinya relasi gender antara tokoh 

utama dengan tokoh lain dalam novel Tirai Menurun karya NH. Dini. 

1.3 Rumusan masalah 

1) Bagaimana bentuk relasi gender antara tokoh utama dengan tokoh lain 

dalam novel Tirai Menurun karya NH. Dini? 

2) Bagaimana dampak relasi gender antara tokoh utama dengan tokoh lain 

dalam novel Tirai Menurun karya NH. Dini? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mendeskripsikan bentuk relasi gender antara tokoh utama dengan 

tokoh lain dalam novel Tirai Menurun karya NH. Dini. 

2) Untuk mendeskripsikan dampak relasi gender antara tokoh utama dengan 

tokoh lain dalam novel Tirai Menurun karya NH. Dini. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

karya sastra. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat menganalisis novel Tirai Menurun ini sebagai 

berikut: 

a. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah penerapan teori 

feminisme. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan modal penelitian sosiologi sastra 

terhadap kajian karya sastra yang lain. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan tentang 

relasi gender dalam sebuah karya sastra. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan kontribusi bagi pembaca dalam memahami sebuah 

makna karya sastra, terutama mengenai perkembangan kesadaran 

kaum wanita terhadap kemampuannya dalam mengisi dan bertanggung 

jawab terhadap hidupnya. 
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b. Diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dalam 

pengembangan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

1.6  Penegasan istilah 

a. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural yang 

cukup panjang ( Fakih, 2001:7). 

b. Relasi Gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dengan perempuan 

yang bersifat saling membantu atau sebaliknya, serta memiliki banyak 

perbedaan dan ketidaksetaraan. (http://puslit.petra.ac.id/journals/design/, 

diakses pada Rabu 03 November 2010.) 

c. Tokoh utama adalah tokoh yang mempunyai peranan penting di dalam 

cerita, lebih sering muncul dan juga sering dibicarakan oleh pengarangnya 

(Aminuddin, 2002:79). 

d. Feminisme adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu 

yang dimarginalkan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan 

dominan, baik dalam politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada 

umumnya (Ratna, 2008:184). 
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ketidakadilan tersebut terhadap suatu analisis yang mempertanyakan 

ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antara jenis laki-laki dan perempuan. 

Analisis gender membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem 

dan struktur yang tidak adil. Perempuan maupun laki-laki menjadi korban dan 
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mengalami dehumanisasi akibat ketidakadilan gender tersebut. Kaum perempuan 

mengalami dehumanisasi akibat ketidakadilan gender sementara kaum laki-laki 

mengalami dehumanisasi karena melanggengkan penindasan gender (Handayani 

dan Sugiarti, 2002:3). 

Dari pemikiran Culler, (dalam Sofia, 2009:43-66), menawarkan konsep 

reading as a women sebagai bentuk kritik sastra feminis. Konsep ini dilakukan 

melalui sebuah pendekatan yang berusaha membuat pembaca menjadi kritis 

sehingga menghasilkan penilaian terhadap makna teks, yaitu dengan menganalisis 

ideologi kekuasaan laki-laki yang patriarkal yang diasumsikan terhadap dalam 

penulisan dan pembacaan sastra. Selanjutnya, dalam reading as a women 

dimaksudkan agar seorang penganalisis dalam menghadapi suatu karya dengan 

berpijak pada kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang berbeda yang 

mempengaruhi dan banyak berhubungan dengan budaya, sastra dan kehidupan. 

Dalam  ilmu sosial dengan paradigma baru diharapkan dapat menciptakan 

ketertampakan eksistensi perempuan. Sesama dalam penelitian perempuan 

diikutsertakan sebagai informan dan dalam analisis, sehingga secara implisit 

terlihat hubungan gender dan terwujud penelitian yang sadar gender. Apabila 

dalam penelitian secara ekspilit dimasukkan pengalaman perempuan dan 

hubungan gender sebagai isu pokok, hal ini berarti telah berbicara penelitian 

dengan fokus gender.  

Kaum laki-laki dan kapitalisme adalah hubungan inti yang menentukan 

penindasan kaum perempuan. Ia menggambarkan bahwa masyarakat melihat dari 

satu sisi, proses kerja kapitalis eksploitasi berlangsung dan di sisi lain, hirarkis 
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seksual patriarkal perempuan menjadi ibu pekerja domestik dan konsumen dan di 

sinilah berlangsung penindasan perempuan (Zillah Eisenstein dalam Bhasin 

Khamla, 1996:40). 

Apapun perbedaan dalam kelompok feminis, mereka bersatu dalam 

pemberontakan melawan hubungan hirarkis antara kaum laki-laki dengan kaum 

perempuan yang tidak lagi diterima sebagai takdir biologis. Penyelidikan mereka 

tentang landasan sosial ketimpangan dan ketidak-sederajatan ini adalah akibat 

tidak terelakkan dari pemberontakan mereka (Maria Mies dalam Bhasin Khamla, 

1996:42). 

Dalam novel Tirai Menurun ini mempunyai kelebihan tersendiri 

dibandingkan dengan novel-novel lainnya. Dalam novel ini menggambarkan 

tokoh-tokoh perempuan dalam pewayangan yang menggambarkan bahwa adanya 

relasi gender antara laki-laki dan pria dalam kehidupan masyarakat sampai saat 

ini. Relasi gender ini menjadi masalah menarik yang diungkapkan pengarang 

melalui tokoh-tokoh dan menjadi peristiwa yang diceritakan.  

Masalah relasi gender yang terdapat dalam novel Tirai Menurun ini, salah 

satunya ditunjukkan oleh tokoh Kedasih dan Sumirat sebagai sosok perempuan 

yang telah didorong oleh rasa keinginan untuk mengikuti keinginannya menjadi 

pemain wayang. Relasi gender ini diungkapkan karena semestinya perempuan ini 

tidak diperbolehkan untuk mengikuti seni pewayangan karena hal itu hanya 

ditujukan oleh laki-laki saja. Relasi gender ini hanya direpresentasikan dalam 

novel Tirai Menurun yang meliputi relasi intra gender (perempuan dengan 

perempuan) dan relasi lintas gender (perempuan dengan laki-laki).   
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digambarkan memiliki hak dan kesempatan untuk menempuh dan menyelesaikan 

pendidikan di perguruan tinggi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dipaparkan 

tersebut terletak pada objek yang diteliti dan mengenai relasi gender, antara lain 

relasi intra gender (perempuan dengan perempuan) dan  relasi lintas gender 

(perempuan dengan laki-laki) yang berhubungan dengan identitas, kedudukan, 

peran dan tingkah laku baik yang setara maupun yang tidak setara. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakaan tinjauan 

sastra feminis dalam mengkaji lebih detail mengenai keadaan sosial 

masyarakatnya.      

1.2 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dimaksudkan agar penelitian ini dapat diarahkan serta 

mengenai pada sasaran yang diinginkan. Sebuah penelitian perlu dibatasi ruang 

lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas, yang dapat berakibat 

penelitiannya menjadi tidak fokus. Dalam penelitian ini akan menganalisis 

mengenai bentuk relasi gender antara tokoh utama dengan tokoh lain dalam novel 

Tirai Menurun karya NH. Dini serta dampak terjadinya relasi gender antara tokoh 

utama dengan tokoh lain dalam novel Tirai Menurun karya NH. Dini. 

1.3 Rumusan masalah 

1) Bagaimana bentuk relasi gender antara tokoh utama dengan tokoh lain 

dalam novel Tirai Menurun karya NH. Dini? 

2) Bagaimana dampak relasi gender antara tokoh utama dengan tokoh lain 

dalam novel Tirai Menurun karya NH. Dini? 
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1.4 Tujuan Penelitian 
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tokoh lain dalam novel Tirai Menurun karya NH. Dini. 
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karya sastra. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat menganalisis novel Tirai Menurun ini sebagai 

berikut: 

a. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah penerapan teori 

feminisme. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan modal penelitian sosiologi sastra 

terhadap kajian karya sastra yang lain. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan tentang 

relasi gender dalam sebuah karya sastra. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan kontribusi bagi pembaca dalam memahami sebuah 

makna karya sastra, terutama mengenai perkembangan kesadaran 

kaum wanita terhadap kemampuannya dalam mengisi dan bertanggung 

jawab terhadap hidupnya. 
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b. Diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dalam 

pengembangan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

1.6  Penegasan istilah 

a. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural yang 

cukup panjang ( Fakih, 2001:7). 

b. Relasi Gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dengan perempuan 

yang bersifat saling membantu atau sebaliknya, serta memiliki banyak 

perbedaan dan ketidaksetaraan. (http://puslit.petra.ac.id/journals/design/, 

diakses pada Rabu 03 November 2010.) 

c. Tokoh utama adalah tokoh yang mempunyai peranan penting di dalam 

cerita, lebih sering muncul dan juga sering dibicarakan oleh pengarangnya 

(Aminuddin, 2002:79). 

d. Feminisme adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu 

yang dimarginalkan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan 

dominan, baik dalam politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada 

umumnya (Ratna, 2008:184). 

 


