
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang: 

Perempuan Indonesia merupakan bukti refleksi otentik yang menguatkan masih 

adanya budaya patriarki dalam nilai diri yang diembannya. Pengaruh penjajahan 

kolonialisasi memberi dampak adanya budaya patriarki yang masih mengakar. Budaya 

patriarki merupakan produk warisan budaya kolonialisme, dimana budaya ini 

cenderung memapankan posisi perempuan dalam posisi second class, pihak yang 

dinomorduakan.Tak hanya menempati posisi inferior dalam relasi keseharian 

perempuan juga sarat sebagai simbol kehalusan, baik dalam ranah ucapan, etika, 

hingga tindakan. Pengaruh budaya patriarki in juga turut memberikan andil  pemberian 

beberapa label(penamaan) maupun stereotipe yang melekat pada perempuan. 

Tak hanya itu saja kekuasaan budaya patriarki juga menampilkan beberapa 

perwajahan kesenjangan gender seperti (1) marjinalisasi perempuan, marjinalisasi 

perempuan adalah menempatkan atau menggeser peran perempuan, (2) subordianasi 

adalah anggapan posisi yang pada salah satu pihak berada di bawah atau menjadi tidak 

penting dibanding pihak lain, (3) beban kerja yang berlebihan, dan (4)  stereotipe pada 

perempuan.1 Berbagai perwajahan kesenjangan gender ini pada satu titik tumbuh 

1 Sugiarti. (2010). Utilitas Bahasa dalam Mengkontruksi Kekuasaan pada Novel 

Ronggeng Dukuh Paruk. Diperoleh dari https://publikasiilmiah.ums.ac.id/, p. 3 

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/
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begitu mapan di dalam relasi sosial. Dominasi kekuasaan yang ditimbulkan budaya 

patriarki ini juga turut memberikan apa yang khas pada diri perempuan dan laki-laki 

sehingga terciptalah konsep gender yang demikian khas dalam relasi sosial. Terutama 

pembentukan konsep gender, dimana menempatkan laki-laki pada posisi superior dan 

perempuan sebagai pihak yang berada di posisi inferior. Melihat perwajahan 

kesenjangan gender yang menempati posisi mapan dalam relasi sosial masyarakat 

beberapa pihak mencoba mengurai kekuatan dominasi yang dihasilkan budaya 

patriarkat ini, salah satunya sastrawan yang menggunakan novel sebagai media untuk 

melawan kesenjangan gender ini. Dimana bentuk perlawanan lebih mengarah pada 

perlawanan yang bersifat simbolis 

Sebagai salah satu bagian dari kebudayaan manusia, sebuah novel sastra 

diciptakan bukan untuk tujuan estetis semata, seperti diyakni oleh teori struktural 

objektif atau sebagai refleksi dari struktur kelas ekonomi atau infrastruktur  yang 

bersifat material, seperti diyakni oleh teori Marxis. Sebagai bagian dari kebudayaan, 

novel memiliki posisi yang cukup penting, yaitu mengemban fungsi  sosial sebagai 

salah satu sarana untuk membantu mengkontruksi masyarakat yang diidealkan 

seringkali harus melakukan perlawanan terhadap nilai-nilai mapan dan dominan yang 

telah mengakar kuat dalam masyarakat2. 

                                                             
2 Wiyatmi, Suryaman, M. (2013). Perbandingan Kesadaran Feminis dalam Novel-

Novel Indonesia Karya Sastrawan Perempuan dengan Sastrawan Laki-Laki. 

Diperoleh dari http://www.staffuny/ac.id, p. 4 
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Perlawanan yang dilakukan melalui sebuah karya sastra (novel) merupakan 

perlawanan yang bersifat simbolis. Hal ini karena perlawanan tersebut dilakukan 

melalui kata-kata dan gagasan yang diungkapkan dalam sebuah novel.Sebagai mana 

dikemukakan oleh Damono bahwa sastra mencerminkan persoalan sosial yang ada 

dalam masyarakat3. Dalam hal ini, jika pengarang memiliki taraf kepekaan yang tinggi, 

karya sastra yang dihasilkannya juga mencerminkan kritik sosial yang (barangkali 

tersembunyi) ada di dalam masyarakat. Kepekaan semacam itu telah dimiliki oleh 

sejumlah sastrawan zaman lampau sampai sekarang. Dalam hal ini, Damono 

mencontohkan bagaimana pujangga Ronggowarsito, telah mengkritik kebobrokan  

masyarakatnya pada abad kesembilan belas. Fungsi novel dalam hal ini dianggap 

sebagai arena untuk menggambarkan ketimpangan sosial dan untuk menyampaikan 

perlawanan terhadap ketimpangan tersebut.  

Novel Indonesia yang mengusung ideologi kesetaraan gender dianggap sebagai 

sarana perlawanan simbolis terhadap berbagai ketidakadilan gender yang ada dalam 

masyarakat akibat hegemoni patriarkat.  Perlawanan simbolis ini dipelopori adanya 

kesadaran feminis pada diri penulis.Tak hanya penulis perempuan yang notabene-nya 

sebagai pihak yang dirugikan, perlawanan simbolis berbasis isu kesetaraan gender ini 

juga disuarakan oleh penulis berjenis kelamin laki-laki. 

Kesadaran mengenai pentingnya keadilan dan kesetaraan gender (feminisme) 

timbul dalam masyarakat yang memiliki anggapan bahwa salah satu jenis kelamin, 

                                                             
3Wiyatmi.(2013). Menjadi Perempuan Terdidik. UNY Press:Yogyakarta, p. 4 
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khususnya laki-laki, dianggap lebih unggul dan utama dari pada jenis kelamin 

perempuan. Masyarakat tersebut menganut ideologi patriarkat, termasuk masyarakat 

Indonesia. Akibatnya, terjadi ketidakadilan gender. Keadaan tersebut meresahkan bagi 

sejumlah orang, termasuk para sastrawan yang kemudian menuangkan keresahan dan 

kritikannya dalam karya-karya tulisnya. 

Perlawanan  simbolis ternyata  tidak hanya ditemukan dalam karya-karya 

(sastra novel) yang ditulis oleh sastrawan perempuan, sebagai pihak yang dirugikan 

dalam kultur patriarkat. Karya-karya yang mencitrakan perlawanan simbolis ini 

ternyata juga ditemukan dalam novel yang ditulis oleh sastrawan laki-laki, meskipun 

mereka berada di pihak yang diuntungkan.Oleh karena itu tampaknya menarik untuk 

mengkaji citraan perlawanan simbolis dalam novel yang ditulis oleh sastrawan laki-

laki. Perbedaan jenis kelamin, yang menyebabkan adanya perbedaan posisi, kedudukan 

maupun pandangan masyarakat antara perempuan dengan laki-laki, diduga 

memberikan penyajian maupun subtansi citraan perlawanan simbolis terhadap ideologi 

patriarki itu sendiri. Hipotesisnya, bentuk citraan perlawanan simbolis yang disajikan 

dalam novel yang ditulis oleh sastrawan laki-laki mungkin akan berbeda dengan yang 

disajikan dalam novel yang ditulis oleh sastrawan perempuan. 

Penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian mengenai bentuk citraan 

perlawanan simbolis pada novel yang dihasilkan oleh satrawan laki-laki. Penulis 

memilih dua  novel yang nantinya akan dikaji lebih dalam mengenai citraan perlawanan 

simbolis yang terkandung didalamnya  dalam perspektif  analisis  wacana kritis. Alasan 

penulis memilih dua novel yakni Rara Mendut  karya Y B Mangunwijaya dan 
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Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari karena para sastrawan laki-laki ini 

sebagian besar karyanya menuangkan sosok perempuan sebagai pelaku utama dalam 

ceritanya. Kedua novel ini dalam kacamata penulis dapat mewakili potret perempuan 

yang dalam perspektif kesadaran feminis mampu mewakili keseteraan gender yang 

menjadi polemik. Dimana dalam kedua novel ini, sosok perempuan yang disajikan 

tidak hanya berperan dalam ranah domestik atau dalam istilah jawa sebagai konco 

wingking namun juga aktif dalam ranah publik. 

Novel trilogi  Rara Mendut karya YB. Mangunwijaya ini diterbitkan pada tahun 

1983 oleh PT Gramedia. Novel Rara Mendut ini mengisahkan perjuangan Rara Mendut 

pada jaman Kerajaan Mataram kuno di masa pemerintahan Sultan Agung hingga pada 

masa putranya Susuhuan Amangkurat 1 yang berkuasa anatara tahun 1640-1677 pada 

abad ke 17. Tokoh utamanya adalah seorang perempuan yang diceritakan secara 

khusus pada yaitu Rara Mendut,. Pada novel tersebut diceritakan mengenai penokohan, 

perjalanan hidup, dan perjuangan yang dialami oleh Rara Mendut. Rara Mendut 

memiliki cerita dari segi nasib, cinta dan keyakinan  untuk mempertahankan apa yang 

mereka percayai. Berlatar belakang kehidupan dan nasib perempuan Tanah Jawi 

(Mataram) yang terkukung dalam adat istiadat dan kebiasaan masyarakatnya, 

dikisahkan bahwa tokoh utama ini berani melawan dominasi laki-laki yang 

memperlakukan mereka hanya sebagai hiasan dan harta rampasan perang para petinggi 

kerajaan Mataram. Rara Mendut adalah warga di daerah Pati, dibawa secara paksa, 

oleh kerajaan Mataram karena kerajaan Pati kalah perang. Dikisahkan pada jaman itu, 

kerajaan yang menang perang akan membawa harta rampasan termasuk salah satunya 
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perempuan-perempuan cantik di daerah itu. Akhirnya Rara Mendut dijadikan hadiah 

dari Raja Mataram untuk keperkasaan Panglima Tinggi Mataram Wiraguna. Saat itu 

Wiraguna diberikan hadiah empat perempuan cantik untuk dipilih menjadi selir, ia 

langsung jatuh hati kepada Rara Mendut. Rara Mendut menolak suntingan Wiraguna 

sebagai selir dengan berbagai cara. Wiraguna menjadi kesal dengan penolakan Rara 

Mendut, hingga akhirnya Wiraguna memberikan hukuman kepada Rara Mendut 

dengan membayar upeti yang setiap harganya semakin tinggi. Rara Mendut tidak 

menyerah, setiap harinya ia menjual rokok di pasar, senakin pendek puntung-puntung 

rokok yang dihisapnya akan semakin mahal harganya untuk dijual kepada para laki-

laki yang tertarik dengan daya pikat Rara Mendut. Rokok dan wanita merokok inilah 

sebagai bentuk perlawanan simbolis yang disajikan oleh penulis dalam melawan kultur 

patriarkat. Bagaimana simbol rokok dan merokok yang dilakukan seorang perempuan 

ini tentunya mempengaruhi bagaimana penulis menggambarkan citra perlawanan 

maupun citra diri perempuan dalam hal ini citra Rara Mendut. 

Tokoh perempuan selanjutnya Srintil tidak berbeda dengan Rara Mendut juga 

berada dalam tataran masyarakat kelas menengah ke bawah. Masyarakat desa Paruk 

dimana Srintil lahir, tumbuh, dan hidup, adalah masyarakat miskin dengan makanan 

utama tempe bongkrek, sampai akhirnya mereka meninggal akibat keracunan. Mereka 

berak, kencing, disembarang tempat, sehingga lalat hidup subur dimana. Tokoh srintil 

tampil di depan mengemban dukun Ki Secamenggala sebagai penari ronggeng di 

dusunnya. Srintil sekalipun digambarkan sebagai perempuan berpendidikan rendah dan 

rakyat jelata, perlawanan yang ditunjukkan oleh Srintil sempat membuat beberapa 
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orang terheran-heran, Srintil menampik pemberian uang dan laki-laki yang tidak 

diinginkannya, Srintil lebih selektif. Penolakan srintil ini menegaskan bahwa sekalipun 

laki-laki mencoba menundukkan kelemahan perempuan dalam hal ini pemberian uang, 

Srintil sama sekali tidak bisa dipengaruhi dengan kelemahan ini, seolah ingin 

menegaskan bahwa Srintil tak bisa dibeli dengan uang. Perlawanan simbolis yang 

ditunjukkan oleh Srintil inilah yang menunjukkan betapa para perempuan ingin  

melepaskan belenggu budaya patriarkat. 

Sekalipun keberpihakan penulis terhadap suara perempuan yang selama ini 

dibungkam dalam teks media. Pada beberapa bagian masih terdapat penyajian teks-

teks yang memiliki unsur fragmentasi dimana teks media melakukan pemisahan bagian 

tubuh tertentu pada bagian tubuh perempuan yang dianggap menarik bagi laki-laki. 

Seperti penggambaran tubuh Srintil dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk  juga pada 

penggambaran para Selir Wiraguna dalam novel Rara Mendut. Ini menunjukkan bahwa 

teks media yang ditampilkan oleh penulis laki-laki masih belum bebas dari biasnya 

terutama dalam menampilkan fragmen tubuh tertentu.  

Analisis wacana kritis yang diperkenalkan oleh Sara Mils sangat berfokus pada 

permasalahan bagaimna teks memperlakukan perempuan baik dari segi bias yang 

dihasilkan, pemeliharaan patriarkat guna memenuhi kepentingan laki-laki dalam 

perwajahan media, hingga bagaimana media membentuk kondisi marginal pada posisi 

perempuan. Analisis yang diperkenalkan oleh Sara Mills hasil refleksi pemikirannya 

yang berkiblat pada analisis wacana yang dikembangkan oleh Michael Foucault dan 

hasil riset mendalamnya tentang representasi perempuan dari berbagai media massa 
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baik tv, iklan, buku fiksi dan non fiksi, koran, musik, film, poster, hingga kemasan 

produk. 

Tentunya analisis yang dikembangkan oleh Sara Mills dapat dijadikan pijakan 

dalam membangun penelitian tentang gender ini. Dimana dalam Analisis Wacana 

Kritis yang dikembangkannya memiliki intrumen yang dapat menggali lebih dalam 

bagaimana media merepresentasikan perempuan. Peneliti dapat membedah lebih dalam 

bangunan representasi yang ada pada kedua novel, dalam Sara Mills diperkenalkan 

beberapa level analisis pada berbagai struktur teks mulai dari analisis pada struktur 

kata, sktruktur kalimat, hingga analisis pada tingkat wacana. Dalam ketiga level 

analisis ini dapat membantu peneliti dalam mengupas setiap sisi bentuk-bentk bias 

yang ditampilkan teks media. Seperti pada analisis pada tingkat kata, melalui analisis 

Sara Mills, peneliti dapat membedah bahasa seksis, kata tabu, dan labeling yang 

disematkan dalam kedua novel ini. Novel Rara Mendut dan Srintil, pada berbagai sisi 

masih menyimpan beberapa bahasa seksis, kata tabu, dan labeling. Terutama bila 

berhubungan dengan nilai virginitas, dimana niai virginitas bagi perempuan adalah hal 

tabu yang disakralkan, serta pada proses labeling dimana identitas perempuan 

ditentukan dengan nilai virginitas yang dimiliki. 

Pada analisis level kedua yaitu analisis tingkat kalimat, analisis Sara Mills 

mampu menangkap bias media dalam melakukan representasi perempuan melalui 

metafora dan ungkapan yang ditampilkan oleh teks, pada tahap analisis ini, peneliti 

dapat membongkar ideologi apa yang diusung pada teks media selama ini. Begitu pula 

dengan analisis pada level ketiga dimana peneliti dapat menganalisis karakter 
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perempuan yang sering ditampilkan dalam media dan dijadikan sebagai wajah khas 

perempuan pada umumnya, analisis ini juga membedah dengan tajamnya bagaimana 

media melakukan teknik memecah-belah bagian tubuh perempuan yang masih 

dianggap menarik dari kaca mata laki-laki juga memaparkan bagaimana cultural image 

yang dibangun pada perempuan dalam masyarakat diyakni sebagai konvensi sosial 

yang absah dan diterima kebenarannya dalam media.  

Sara Mills, juga memperkenalkan analisisnya yang menyoroti bentuk 

penempatan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam teks perempuan, bagaimana 

perempuan selama ni dijadikan sebagai objek, pihak yang suaranya tidak hanya 

dibungkam namun diambail alih dalam narator laki-laki yang sarat bias. Model posisi 

yang diperkenalkan Sara Mills membantu peneliti dalam melihat letak posisi yang 

digambarkan penulis novel dalam melakukan representasi. Tentunya model ini dapat 

memberikan peta rute bagi peneliti, bagaimana posisi penulis dalam merepresentasikan 

perempuan, apakah memilih jalan memarjinalkan perempuan atau sebaliknya justru 

memilih jaln yang menjadikan suara perempuan bergema dan menunjukkan 

perlawanan tektualnya pada konvensi yang berlaku pada media dan masyarakat selama 

ini.  

Pada esensinya analisis wacana model Sara Mills dipilih oleh peneliti sebagai 

instrumen metode karena kemampuannya yang dapat membedah lebih dalam 

representasi perempuan dalam media serta analisis ini memiliki relevansi yang segaris 

dengan eksistensi perempuan yang selama ini ingin disuarakan oleh perempuan dalam 

media, namun oleh media sendiri justru dibungkam.   
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Kaitan antara citraan perlawanan simbolis yang dimiliki sastrawan laki-laki 

dengan fenomena komunikasi, terletak pada novel yang dapat dikategorikan sebagai 

komunikasi massa. Dimana novel memenuhi salah satu syarat sesuatu dikatakan 

sebagai media komunikasi massa. Novel Sebagai komunikasi massa, merujuk pada 

pendapat Gerber bahwa komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas 

dimiliki orang dalam masyarakat industri.4 Pengertian proses komunikasi massa pada 

hakikatnya merupakan proses penyampaian lambang-lambang yang berarti, yang 

dilakukan melalui saluran(channel), biasanya dikenal dengan media printed(press), 

media auditif(radio), media visual(gambar, lukisan) atau media visual(televisi atau 

film). 

Media yang dimaksud adalah alat yang dapat digunakan untuk mencapai massa. 

Komunikasi massa dalam menyampaikan sebentuk informasi yang akan disampaikan. 

Melalui media massa, manusia menyampaikan pemikiran-pemikirannya, begitu pula 

dengan novel yang menjadi medium bagi penulisnya dalam menyampaikan pemikiran 

dan dapat juga mengukuhkan ideologi dominan di masyarakat. Wacana sastra adalah 

bentuk ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Ideologi ini dikontruksi oleh 

kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegimitasi 

                                                             
4 Dhita, R. (2012). Pemberontakan Perempuan dalam Novel. (Thesis Magister, Universitas Indonesia). 
Diperoleh dari http:// www.digilibui.ac.id/thesis, p. 6 

http://www.digilibui.ac.id/thesis
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dominasi mereka. Salah satu strateginya adalah membuat kesadaran khalayak bahwa 

dominasi itu diterima secara taken for granted5. 

Media massa merupakan bagian penting dalam penyebaran informasi dan 

wacana tentang perempuan dan gerakan feminis. Media massa terbagi atas dua yaitu 

media elektronik dan media cetak. Media massa membentuk opini masyarakat tentang 

budaya, sosial, dan ekonomi. Hal ini menyebabkan apapun yang ditampilkan oleh 

media massa menjadi suatu kebenaran yang membentuk  pola pikir serta 

mengkontruksi kehidupan sosialnya yang mengubah sikap, persepsi, dan perilaku 

kesehariannya. 

Pembentukan opini masyarakat dari media massa bukan hanya dari televisi  

maupun surat kabar. Buku menjadi salah satu media massa, melalui buku seseorang 

dapat menyampaikan pemikiran dan pendapatnya kepada khalayak luas. Buku 

dianggap sebagai media paling dapat dipercaya sehingga banyak menggunakannya 

sebagai referensi, novel adalah salah satu jenis buku. Novel adalah sebuah teks naratif 

kisah yang merepresentasikan suatu situasi yang dianggap mencerminkan kehidupan 

nyata atau untuk merangsang imajinasi. 

Penelitian feminis memiliki tujuan untuk mengidentifikasi penghilangan, 

penghapusan, dan informasi yang hilang tentang perempuan secara umum. Reinhartz  

juga menegaskan bahwa memahami perempuan dari perspektif feminis adalah 

memahami pengalaman dari sudut pandang perempuan sendiri, yang akan 

                                                             
5 Ibid 
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memperbaiki ketimpangan utama cara pandang nonfeminis yang meremehkan aktivitas 

dan pemikiran perempuan, atau menafsirkannya dari sudut pandang laki-laki di 

masyarakat atau peneliti laki-laki6.Melalui kajian feminis diharapkan juga dapat 

terungkap kemungkinan adanya kekuatan budaya partiarkat yang membentuk citra 

mengenai perempuan maupun laki-laki, relasi antarkeduanya, ataupun adanya 

perlawanan terhadap dominasi patriarkat yang terefleksi dalam karya-karya sastra 

tersebut, Seperti yang dikemukakan oleh Reinhatz bahwa ciri khas kajian feminis 

adalah menguak budaya patriarkat yang kuat dan bahkan membenci perempuan 

(misigonis)7. 

1.2.Rumusan Masalah: 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti akan 

menyimpulkan rumusan masalah, yaitu bagaimana citraan perlawanan simbolis yang 

tergambar dalam novel karya sastrawan laki-laki dalam ranah analisis wacana kritis 

model Sara Mills 

1.3.Tujuan Penelitian: 

Pada penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui  penggambaran 

citraan perlawanan simbolis dalam novel karya sastrawan laki-laki dalam ranah analisis 

wacana kritis model Sara Mills 

                                                             
6Wiyatmi.(2012). Kritik Sastra Feminisme.Penerbit Ombak:Yogyakarta, p. 30 
7 Ibid, p. 33 
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1.4.Manfaat Penelitian: 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi beberapa manfaat untuk 

berbagai kepentingan, antara lain: 

A. Manfaat Akademis 

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai kajian analisis 

wacana kritis terutama model Sara Mills yang lebih menekankan pada aspek 

feminisme. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian 

dengan tema penelitian berbasis gender dalam ranah analisis teks media terutama 

media cetak. 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada penelitian komunikasi 

berbasis gender terutama feminisme terutama pada media massa cetak terutama yang 

berbentuk buku. Penelitian ini tentunya memberikan gambaran mengenai kajian 

feminisme dalam ranah pesan yang sengaja diproduksi untuk dikonsumsi oleh publik 

yang notabenenya adalah massa. Penelitian ini juga dapat memberikan framing bahwa 

media juga sarat dengan bias terutama berkaitan dengan bias gender. Media terutama 

teks yang diproduksi juga sarat dengan label yang berisikan stereotipe dan bias, 

tentunya penelitian semacam ini dapat memicu pemikiran kritis bagi para akademisi 

yang menekuni bidang komunikasi untuk lebih kritis dalam meng-konsumsi dan 

memproduksi produk media.  

B. Manfaat Praktis 
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Dapat memberikan referensi bagi masyarakat umum mengenai kontruksi 

berupa wacana yang dibuat oleh penulis baik itu penulis fiksi maupun non-fiksi seperti 

jurnalis salah satunya. Dimana teks bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri namun 

berbagai aspek yang meliputinya. Maka bagi pembaca dan perempuan khususnya, agar 

bisa berpikir kritis. Meskipun novel dikategorikan konsumsi teks yang bersifat 

menghibur, namun didalamnya terdapat gagasan wacana yang sengaja dibentuk oleh 

penulisnya, sehingga untuk lebih kritis dan tidak menelan utuh wacana yang 

dimunculkan. 

1.5.Keterbatasan Penelitian: 

Penulis mengalami keterbatasan dalam melakukan penelitian mengenai novel 

Rara Mendut ini, yaitu tidak dapat melakukan wawancara mendalam dengan penulis 

novel YB. Mangunwijaya karena penulis telah meninggal pada 10 Februari 1999 akibat 

serangan jantung.  

Pada bagian wawancara dengan YB. Mangunwijaya bertujuan untuk 

mengetahui latar belakang penulisan agar mengetahui proses produksi teks dibalik 

cerita novel  Rara Mendut. Hal ini menjadi keterbatasan dalam penelitian ini karena 

penulis tidak dapat mengetahui secara langsung makna dibalik penulisan novel  Rara 

Mendut. Apakah memang benar bahwa novel tersebut berusaha menentang ideologi 

patriarki dan membela perempuan dengan menampilkan tokoh Mendut  yang 

memberontak terhadap sistem patriarki. Tetapi karena adanya keterbatasan tersebut, 

penulis akan mengulas proses produksi teks dengan penafsiran penulis mengenai isi 
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novel tersebut dan melakukan studi literatur  mengenai profil dan karya-karya sastra 

yang telah dihasilkan oleh YB. Mangunwijaya.  

Sedangkan, pada Novel Ronggeng Dukuh Paruk, peneliti baru berhasil 

mendapatkan kontak dan informasi personal dari penulisnya yakni Ahmad Tohari 

dalam hitungan hari mendekati penyelesaian dan tenggat ujian skripsi ini serta kondisi 

geografis kediaman penulis yang dalam rentang waktu yang dirasa sempit bagi peneliti 

sehingga peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan Ahmad Tohari untuk 

menggali latar belakang lahirnya novel Ronggeng Dukuh Paruk. Maka peneliti 

menyajikan beberapa arsip dokumentasi maupun literature yang dapat menampilkan 

rekam jejak Ahmad Tohari dan karya-karya produktifnya serta menggali latar belakang 

lahirnya novel novel penulis melalui video kompilasi wawancara Ahmad Tohari lewat 

saluran Youtube.  

Kesalahan tafsir dalam novel juga dimungkinkan karena peneliti sendiri lahir 

buan dari konteks waktu saat kedua novel ini dilahirkan sehingga kemungkinan 

beberapa salah tafsir sangat dimungkinkan karena peneliti termasuk sebagai generasi 

yang lahir di tahun 2000-an keatas atau yang lebih dikenal dengan era millenial serta 

konteks budaya yang berbeda berasal dari budaya Jawa Timur terutama wilayah 

Malang, perbedaan konteks waktu dan konteks budaya esensnya memiliki andil apabila 

terdapat perbedaan maupun salah tafsir. 

 

 


