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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sastra adalah bagian dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di 

kalangan masyarakat. Isi dari karya sastra merupakan wujud dari proses 

kreatifitas yang meliputi lima hal yaitu, imajinasi, interpretasi, asosiasi, invensi 

dan kon  templasi. Sastrawan sebagai pencipta sastra dan bagian dari masyarakat 

mencipta karya sastra dengan mengambil pengalaman hidupnya yaitu berupa 

pemikiran-pemikiran tentang ajaran moral kehidupan dan memberikannya 

kembali kepada masyarakat. 

Sebagai seni kreatif yang menggunakan manusia dan segala macam segi 

kehidupannya, maka sastra tidak saja merupakan suatu media untuk 

menyampaikan ide, teori, atau sistem berpikir manusia. Sastra dapat dibahas 

berdasarkan dua hal, yaitu isi dan bentuk. Dari segi isi, sastra membahas tentang 

hal yang terkandung di dalamnya, sedangkan bentuk sastra membahas cara 

penyampaiannya. Ditinjau dari isinya, sastra merupakan karangan fiksi. Apabila 

dikaji melalui bentuk atau cara pengungkapannya, sastra dapat dianalisis melalui 

genre sastra itu sendiri, yaitu puisi, novel, dan drama. Karya sastra pun digunakan 

pengarang untuk menyampaikan pikirannya tentang sesuatu yang ada dalam 

realitas yang dihadapinya. Realitas ini merupakan salah satu faktor penyebab 

pengarang menciptakan karya, di samping unsur imajinasi. 

Karya sastra merupakan sebuah fenomena dan produk sosial sehingga yang 

terlihat dalam karya sastra adalah sebuah entitas masyarakat yang bergerak, baik 
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yang berkaitan dengan pola, struktur, fungsi, maupun aktivitas dan kondisi sosial 

budaya sebagai latar belakang kehidupan masyarakat pada saat karya sastra itu 

diciptakan. 

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 tersebut dimungkinkan karena persoalan yang 

dibicarakan dalam novel adalah persoalan tentang manusia dan kemanusiaan. 

Dari hasil karya sastra yang telah diciptakan pembaca dapat melihat 

gambaran kehidupan yang dituangkan oleh sastrawan dan menjadikannya sebagai 

pelajaran hidup. Oleh karena itu sastra dapat dikatakan memberi manfaat bagi 

pembacanya karena secara tidak langsung dapat menjadi pedoman dalam 

kehidupan. 

Novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang menyajikan cerita fiksi 

dalam bentuk tulisan atau kata-kata, yang mempunyai unsur intrinsik dan 

ekstrensik. Sebuah novel biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia 

bermacam-macam masalah dalam interaksinya dengan lingkungan dan 

sesamanya. Seorang pengarang berusaha semaksimal mungkin mengarahkan 

pembaca kepada gambaran-gambaran realita kehidupan lewat cerita yang ada 

dalam novel tersebut. 

Penelitian dengan judul “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Novel 

Biru Karya Fira Basuki” ini membahas kekerasan yang dialami oleh tokoh-tokoh 
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perempuan yang terdapat dalam novel Biru karya Fira Basuki. Pembahasan 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan feminisme sastra. Pendekatan 

feminisme sastra merupakan cara pandang atau model pengkajian yang 

memfokuskan penelitian kepada wanita. 

Kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan seorang atau kelompok 

orang yang menyebabkan cedera dan kerusakan fisik atau mental yang terjadi. 

Kekerasan terhadap perempuan memiliki pengertian bahwa yang menjadi obyek 

kekerasan adalah perempuan. Perempuan sebagai kunci keberhasilan bangsa 

untuk mencetak generasi berkualitas harus diselamatkan. 

Pandangan mengenai urusan domestik menempatkan bahwa perempuan 

merupakan figur sentral yang secara kodrati memenuhi sifat-sifat yang 

diejawantahkan dalam bentuk kasih sayang. Jadi, peran perempuan sebagai ibu 

dalam membina keluarga sangat penting dan selalu didambakan terlebih lagi 

dalam kaitan pembentukan karakter anak bangsa. Kegiatan ini dimulai dari 

institusi keluarga sebagai wadah pendidikan pertama dan utama dalam konteks 

peradaban manusia. 

Peneliti memilih novel Biru karya Fira Basuki karena pembahasan 

mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dalam Novel Biru penting dilakukan 

untuk mengetahui relevansinya dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. 

Penggambaran mengenai perempuan dalam karya sastra akan membawa 

pembenaran stereotipe dalam masyarakat. 

 Dalam karya sastra, perempuan seringkali digambarkan sebagai sosok yang 

anggun bak bunga, lemah lembut, gemulai, menjadi pemandangan yang indah 
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bagi kaum laki-laki (Endraswara, 2011: 144). Fira Basuki menggambarkan 

perempuan secara kompleks. Perempuan dalam novel Biru, tidak hanya 

digambarkan sebagaimana sosok perempuan pada umumnya, lemah gemulai, 

lembut dan sebagainya. Perempuan juga digambarkan sebagaimana sosok yang 

kuat, garang, berani memerintah dan sebagainya. Meskipun demikian ternyata 

perempuan masih menjadi obyek kekerasan oleh kaum laki-laki. Kekerasan, 

apapun bentuknya tidak pernah lepas dari kehidupan sosok perempuan, mulai dari 

yang lembut tutur katanya, baik perangainya sampai perempuan yang mengikuti 

gaya hidup luar negeri. 

Beranjak dari permasalahan di atas pengusul termotivasi untuk meneliti 

kekerasan terhadap perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami 

perempuan, faktor yang mendorong adanya kekerasan dan pengungkapan 

kekerasan dalam novel Biru karya Fira Basuki. Selain itu untuk mengetahui 

persoalan apa yang membuat Fira Basuki menggambarkan perempuan sedemikian 

rupa, menjadikan perempuan sebagai obyek kekerasan. 

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri 

Semarang dengan judul, Kekerasan pada Anak dalam Kumpulan Cerpen Mereka 

Bilang, Saya Monyet! Karya Djenar Maesa Ayu oleh Galuh Sulistyowati. Dari 

hasil analisis dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan anak yang 

terdapat dalam kumpulan cerpen Mereka Bilang Saya Monyet! adalah kekerasan 

emosional, kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Adapun 

faktor-faktor yang menjadi penyebabnya adalah faktor sosial, faktor budaya, 

faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor agama.  Hubungan kekerasan pada anak 
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yang terdapat dalam kumpulan cerpen dengan realitas sosial masyarakat bahwa 

kekerasan yang ada dalam teks-teks cerpen juga terdapat dalam realitas 

masyarakat. 

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam 

hal  kajian, yakni kekerasan. Perbedaannya terletak pada obyek kekerasan dan 

genre prosa fiksi yang diteliti. Kajian terdahulu yang menjadi sasaran kekerasan 

adalah anak dalam rumah tangga (child abuse) dalam kumpulan cerpen Mereka 

Bilang Saya Monyet karya Djenar Maesa Ayu, sedangkan dalam penelitian ini 

obyek kekerasan adalah perempuan secara umum dalam novel Biru karya Fira 

Basuki. Kekerasan terhadap perempuan ini terjadi dalam hubungan rumah tangga, 

pertemanan, pekerjaan, dan percintaan. Kekerasan terhadap perempuan dalam 

novel ini belum pernah diteliti sebelumnya baik di program studi Bahasa, Sastra 

Indonesia dan Daerah, Universitas Muhammadiyah Malang maupun universitas 

lain. 

1.2 Rumusan Masalah 

Agar permasalahan yang akan dibahas menjadi terarah dan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan, diperlukan adanya perumusan masalah. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan yang terdapat dalam 

novel Biru karya Fira Basuki? 

2) Apa saja faktor-faktor penyebab kekerasan pada perempuan dalam novel 

Biru karya Fira Basuki? 
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3) Bagaimanakah pengungkapan kekerasan di dalam novel Biru karya Fira 

Basuki? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mendeskripsikan dan menjelaskan tentang kekerasan perempuan yang ada 

dalam karya sastra. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam 

novel Biru karya Fira Basuki. 

2) Mendeskripsikan faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dalam 

novel Biru karya Fira Basuki. 

3) Mendeskripsikan pengungkapan kekerasan dalam novel Biru karya Fira 

Basuki. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Novel Biru karya 

Fira Basuki ini dapat dimanfaatkan secara teoritis dan praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Untuk mengembangkan ilmu Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 

Daerah khususnya dalam bidang kesusastraan. 
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2) Mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep atau teori di 

bidang Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya mengenai kekerasan 

terhadap perempuan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan apresiasi sastra Indonesia bagi 

masyarakat 

2) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah perbendaharaan kajian-kajian 

tentang sastra secara khusus dalam permasalahan sastra dan sebagai bahan 

kajian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan dalam karya sastra 

Indonesia. 

1.5 Penegasan Istilah 

1) Kekerasan 

Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau 

matinya orang lain atau meyebabkan kerusakan fisik maupun mental-psikologis 

orang dan hal tersebut menekan potensialnya untuk dapat berkembang. 

2) Kekerasan terhadap Perempuan 

 Setiap perbuatan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang 

mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, 

atau psikologis. Termasuk tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun 

kehidupan pribadi. 
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3) Novel 

Karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita 

kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan 

watak dan sifat setiap pelaku. 

4) Gender 

Pengertian gender perlu dibedakan dengan seks. Seks mengandung arti 

perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang 

secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Laki-laki memiliki 

jakun, bersuara berat, memiliki penis, testis, sperma yang berfungsi sebagai alat 

reproduksi. Perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran-saluran 

untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, mempunyai alat 

menyusui, dan sebagainya. Alat biologis tersebut fungsinya tidak dapat 

dipertukarkan. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan 

perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural yang cukup 

panjang dan sifat ini dapat saling dipertukarkan. 

5) Feminisme 

Tujuan feminis adalah keseimbangan atau interaksi gender. Feminis dalam 

pengertian yang luas adalah gerakan kaum perempuan untuk menolak segala 

sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh 

kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan 

sosial pada umumnya. 

 


