
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sastra merupakan penggambaran dari adanya kehidupan yang ada di dalam

masyarakat, keduanya menjadi kesatuan yang beriringan. Karya sastra dihasilkan

melalui proses kreatif dalam penciptaan karya seni. Bentuk serta hasil proses kreatif

tersebut adalah manusia serta kehidupannya yang menjadi objek dan menggunakan

bahasa sebagai mediumnya. Di dalam sastra menyajikan sebuah kehidupan yang

berasal dari kenyataan sosial. Penciptaan karya sastra didasarkan pada pengungkapan

fakta estetik dan imajinatif pengarang sebagai manifestasi kehidupan manusia.

Peristiwa kehidupan nyata merupakan bahan dasar ide penciptaan sebuah karya

sastra. Berdasarkan pengalaman pengarang, sastra diungkapkan, serta diluapkan

melalui isi hati manusia yang diwujudkan pada sebuah tulisan (Wellek dan Warren,

2016: 01).

Sebuah karya sastra tercipta karena fenomena atau suatu peristiwa yang

terekam oleh jiwa pengarang. Peristiwa atau fenomena tersebut sangatlah kompleks,

sehingga dapat memberikan pengaruh pada kejiwaan seseorang. Dengan adanya hal

demikian, seorang pengarang membuat suatu fenomena atau konflik dalam karyanya

sehingga muncul sebuah ketegangan batin. Sastrawan, sastra dan kehidupan sosial

merupakan fenomena yang saling melengkapi sebagai satu kesatuan yang utuh.

Sebuah karya sastra tidak terlepas dari kehidupan manusia dan pengarang sebagai

produk kelahiran karya sastra. Pengalaman dan lingkungan yang terjadi di sekitar
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pengarang menjadi sumber inspirasi dalam proses kreatif pembuatan karya sastra.

Pengarang mengolah realitas sosial menjadi sebuah karya fiksi (Djojosuroto,

2006:77).

Novel sebagai karya sastra yang mengandung unsur-unsur kehidupan,

pandangan-pandangan atau pemikiran dan renungan tentang keagamaan, filsafat,

berbagai masalah kehidupan. Cerita yang diangkat ke dalam bentuk sastra merupakan

gambaran asli dari kehidupan yang sebenarnya. Sastra mampu menjadi media

pengarang dalam melihat gejala sosial serta dinamika kehidupan. Salah satu bentuk

realita kehidupan yang diangkat ke dalam novel yakni permasalahan tentang gender.

Berbagai bentuk ketidakadilan gender dapat dijumpai dalam karya sastra yang

berbentuk fiksi seperti, puisi, prosa, dan drama.

Gender merujuk pada perbedaan peran, fungsi, kedudukan, serta tanggung

jawab baik perempuan maupun laki-laki yang dibentuk, dibuat, serta disosialisasikan

oleh norma dan kepercayaan masyarakat setempat. Adapun relasi gender adalah

hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan pembagian peran

yang dijalankan oleh masing-masing individu pada berbagai tipe dan struktur

keluarga. Terciptanya perbedaan gender bukan merupakan kodrat, akan tetapi

diciptakan melalui proses sosial dan budaya.

Pada dasarnya perbedaan gender tidaklah menimbulkan permasalahan apabila

tidak melahirkan ketidakadilan gender. Akan tetapi, pada kenyataannya perbedaan

gender mampu melahirkan ketidakadilan akibat adanya dominasi laki-laki terhadap

perempuan. Ketidakadilan gender mengarah pada sifat, perbuatan, serta perlakuan

yang berpihak pada salah salah satu jenis kelamin tertentu (laki-laki). Kondisi ini
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mampu menyebabkan kesenjangan sosial antar individu yang terjadi di dalam

masyarakat. Permasalahan yang muncul dari perspektif gender lebih terfokus pada

aspek sosial yang melihat perbedaan jenis kelamin dalam kedudukannya di tengah

masyarakat. Akan tetapi, pada faktanya perempuan merupakan makhluk yang sering

mengalami ketidakadilan gender.

Sebagai contoh, pada masa kerajaan Mataram I perempuan seringkali

mendapakan perlakuan yang tidak manusiawi dari kaum laki-laki. Terlebih lagi

apabila kaum laki-laki tersebut memiliki kekuasaan sebagai seorang Raja. Raja

dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi, sehingga memiliki wewenang yang

paling tinggi. Perempuan di bawah kepemimpinan Raja memiliki derajat yang lebih

rendah. Sang Susuhunan Amangkurat sebagai penguasa Mataram memiliki perangai

yang buruk perihal perempuan. Sang Raja Mataram tidak segan-segan mengambil

dan merebut perempuan secara paksa dari tangan rakyat Mataram. Akan tetapi, ia

juga sering menjatuhkan hukuman terhadap perempuan yang dinilainya salah.

Hukuman dan perlakuan tidak manusiawi sering ditimpakan kepada perempuan tanpa

belas kasihan. Tidak peduli bahkan perempuan tersebut telah bersuami. Perempuan-

perempuan tersebut kebanyakan diperam dan diasingkan, untuk kemudian dijadikan

selir atau gadis pelara-lara demi kepuasan nafsu belaka.

Kajian ketidakadilan gender perlu dilakukan penelaahan dan investigasi secara

mendalam melalui penelitian. Hal ini dikarenakan agar masyarakat mengetahui

bahwa kekuasaan otoriter mampu menyebabkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan

gender dialami oleh perempuan pada masa kepimimpinan Sang Susuhunan

Amangkurat terjadi akibat pandangan laki-laki yang salah terhadap gender. Akibat
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pandangan yang salah terhadap gender menempatkan kedudukan perempuan di

bawah laki-laki. Terlebih lagi apabila laki-laki tersebut memiliki jabatan atau

kekuasaan. Ketidakadilan gender seharusnya sudah tidak terjadi lagi di era saat ini.

Kehidupan dengan kesetaraan gender akan jauh lebih harmonis. Seperti yang telah

diketahui bahwa sejatinya kedudukan serta peran laki-laki dan perempuan adalah

sama.

Novel karangan Rh. Widada dengan judul Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang

Menikam yang terbit pada tahun 2011, menjadi salah satu novel sejarah yang berlatar

belakang Mataram. Novel ini mampu mengajak pembaca seolah-olah menyelami

lika-liku kehidupan rakyat Mataram pada pemerintah Raja Amangkurat I. Kelebihan

Rh. Widada sebagai pengarang Novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang Menikam,

yaitu mampu membuat komposisi cerita yang unik seperti, ketegangan sosial dan

politik, pengkhianatan, cinta, kesetiaan, dan harga diri yang mengerucut pada

ketimpangan gender menjadi titik tekan pada novel ini.

Permasalahan yang dominan dalam Novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang

Menikam adalah ketidakadilan gender terhadap perempuan akibat adanya kekuasaan

yang otoriter. Peneliti ingin mengetahui bentuk-bentuk ketidakadilan gender terhadap

perempuan. Faktor terjadinya ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam novel

tersebut, akibat adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam kehidupan

bermasyarakat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti, konstruksi sosial,

budaya, dan kekuasaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap kelangsungan

hidup perempuan Jawa. Berdasarkan beberapa uraian di atas menjadikan peneliti

memiliki dorongan untuk berupaya mengkaji Novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta
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yang Menikam yang menunjukkan adanya ketidakadilan gender terhadap perempuan

Jawa. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan

penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, dilakukan oleh Lestari (2013) dalam penelitian yang berjudul

“Analisis Ketidakadilan Gender pada Tokoh Utama dalam Novel-novel Karya NH

Dini”. Adapun hasil dalam penelitian ini, (1) bentuk ketidakadilan gender berupa

kekerasan yang dialami tokoh utama antara lain, kekerasan fisik, kekerasan

psikologis, kekerasan seksual, kekrasan finansial; (2) pandangan pengarang terhadap

tokoh utama yang mengalami ketidakadilan gender antara lain, bentuk penerimaan,

dan bentuk perlawanan. Penelitian ini memiliki fokus ketidakadilan gender pada

bentuk-bentuk tindak kekerasan serta pandangan pengarang terhadap tokoh utama.

Kedua, dilakukan oleh Wahyudi (2011) dalam penelitian yang berjudul

“Analisis Tokoh Perempuan pada Novel Jalan Bandungan Karya Nh. Dini dalam

Perspektif Ketidakadilan Gender”. Adapun hasil dalam penelitian ini, (1) bentuk

ketidakadilan gender berupa kekerasan yang dialami tokoh perempuan antara lain,

kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan sesksual, kekerasan finansial. (2)

bentuk ketidakadilan gender berupa marginalisasi yang dialami tokoh perempuan

antara lain, peminggiran dan sikap tidak mementingkan kedudukan perempuan dalam

status serta peran dalam masyarakat. Penelitian ini memiliki fokus ketidakadilan

gender pada bentuk-bentuk tindak kekerasan dan marginaliasi.

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Baharudin (2006) dalam peneilitian yang

berjudul “Perlawanan Perempuan Terhadap Ketidakadilan Gender dalam Novel

Perempuan Jogja Karya Achmad Munif”. Adapun hasil dalam penelitian ini, (1)
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bentuk perlawanan perempuan terhadap laki-laki; (2) fungsi perlawanan terhadap

laki-laki; dan (3) makna perlawanan terhadap ketidakadilan gender yang meliputi (a)

perlawanan adik perempuan terhadap kakak laki-laki, (b) perlawanan istri terhadap

suami, (c) perlawanan tokoh Popi terhadap pacar. Penelitian ini memiliki fokus yang

berkaitan dengan bentuk, fungsi, dan makna perlawanan tokoh perempuan terhadap

tokoh laki-laki.

Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini. Fokus permasalahan

menjadi daya pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian

ini mengkaji persoalan-persoalan yang lebih khusus. Penelitian ini menjelaskan

bentuk-bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan serta faktor-faktor

penyebabnya. Adapun objek kajiannya yakni Novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta

yang Menikam Karya Rh. Widada.

Peneliti menemukan referensi penelitian-penelitian terdahulu yang berfungsi

dalam membantu penelitian ini. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan bentuk

ketidakadilan gender terhadap perempuan. Tentunya terdapat ciri khas dalam

penelitian ini serta memiliki daya pembeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Hal lain yang menjadi pembeda penelitian ini dengan yang terdahulu adalah peneliti

mempresentasikan bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan Jawa. Bentuk

ketidakadilan gender berupa gambaran dari adanya kekuasaan otoriter yang dilakukan

penguasa terhadap perempuan. Adanya unsur kekuasaan yang terkandung di dalam

novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang Menikam Karya Rh. Widada, tidak lain

dikarenakan motif pengarang yang berusaha menguak permasalahan gender di tanah

Jawa pada masa Raja Amangkurat I. Selain mengkaji bentuk-bentuk ketidakadilan
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gender, penelitian ini juga berusaha menelaah faktor-faktor penyebab ketidakadilan

gender. Pada penelitian ini lebih menekankan pada tokoh perempuan dengan kajian

sosiologi sastra.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, penelitian ini terfokus pada

masalah-masalah khusus. Hal ini dilakukan karena luasnya cakupan masalah yang

akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bentuk ketidakadilan

gender terhadap perempuan pada tokoh utama dan faktor penyebab ketidakadilan

gender dalam Novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang Menikam karya Rh.

Widada.

Terkait uraian latar belakang, masalah-masalah yang dirumuskan dalam

penelitian ini sebagai berikut.

a. Bagaimana bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam Novel

Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang Menikam Karya Rh. Widada?

b. Bagaimana faktor-faktor penyebab ketidakadilan gender terhadap perempuan

dalam Novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang Menikam Karya Rh. Widada?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dalam

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Mendeskripsikan bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam Novel

Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang Menikam Karya Rh. Widada.
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b. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab ketidakadilan gender terhadap

perempuan dalam Novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang Menikam Karya

Rh. Widada.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian analisis dalam Novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang Menikam

Karya Rh. Widada, diharapkan mampu memberikan manfaat praktis maupun teoretis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap

pengembangan ilmu dalam ruang lingkup sastra Indonesia. Dalam penelitian ini,

tinjauan yang digunakan yakni kajian sosiologi sastra yang bertumpu dalam hal

ketidakadilan gender, serta yang ditelaah faktor penyebab ketidakadilan gender

terhadap perempuan. Penelitian ini menguji teori yang sudah ada guna mendukung

penelitian. Selanjutnya, harapan penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat

dalam pengembangan bahan bacaan sebagai bagian dari karya sastra. Selain itu, dapat

menjadi bahan rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang

permasalahannya sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Pertama, hasil kajian pada aspek ketidakadilan gender terhadap perempuan dan

faktor-faktor penyebabnya dalam Novel Gadis-gadis Amangkurat Cinta yang

Menikam Karya Rh. Widada dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan teori sastra

khususnya novel. Selain itu, dapat digunakan dalam pengajaran apresiasi sastra,

khususnya dalam kajian ketidakadilan gender terhadap perempuan. Kedua, penelitian
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ini diharap menjadikan pelajar atau mahasiswa lebih mampu memahami secara detail

dan mendalam terkait dengan kajian sosiologi sastra. Ketiga, penelitian selanjutnya

diharapkan lebih dapat mengkaji lebih dalam dan rinci khususnya pada kajian

perempuan dalam karya sastra novel.

1.5 Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan perbedaan penafsiran antara peneliti dan

pembaca dengan istilah yang digunakan dalam penelitian, maka sangat diperlukan

untuk menegaskan beberapa istilah. Beberapa istilah yang perlu ditegaskan dalam

penelitian ini sebagai beikut.

a. Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan

yang disebabkan oleh faktor konstruksi sosial maupun budaya.

b. Ketidakadilan gender merupakan ketimpangan hak dan peran antara laki-laki dan

perempuan sebagai akibat dari proses pembedaan gender.

c. Stereotipe merupakan pelabelan atau penandaan terhadap perempuan yang

mampu berakibat pada ketidakadilan. Oleh karena itu, pelabelan tersebut

dinamakan pelabelan negatif. Pelabelan tersebut didasarkan pada sifat-sifat

perempuan yang telah menjadi konsensus di dalam masyarakat.

d. Marginalisasi merupakan usaha dalam membatasi ruang gerak perempuan di

segala bidang, baik domestik maupun publik. Marginalisasi dapat terjadi akibat

adanya pembedaan gender antara laki-laki dan perempuan.

e. Subordinasi merupakan posisi perempuan dianggap tidak terlalu penting

disebabkan pandangan bahwa perempuan tidak dapat tampil memimpin ataupun
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karena memiliki sifat irrasional. Keadaan ini menempatkan perempuan satu

tingkat di bawah laki-laki.

f. Tindak kekerasan merupakan suatu tindakan kekerasan yang terjadi terhadap

perempuan sebagai manifestasi adanya ketidakadilan gender. Tindakan ini dapat

muncul akibat adanya pembedaan jenis kelamin dengan berbagai bentuk seperti,

kekerasan fisik maupun psikologis.

g. Faktor sosial merupakan faktor yang muncul dari asumsi masyarakat bahwa sifat

alamiah perempuan merupakan kodrat dan diterima di masyarakat secara umum.

h. Faktor budaya merupakan faktor yang mempengaruhi ruang perempuan menjadi

sangat terbatas akibat adanya hukum hegemoni patriarki.


