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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Novel sebagai Karya Sastra

Novel merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa, terdiri atas

kumpulan beberapa bab cerita yang berbeda. Bab yang satu merupakan kelanjutan

dari bab sebelumnya dan memiliki hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan.

Membaca dan memahami isi novel harus utuh dan menyeluruh agar mampu

mendapatkan esensi cerita. Sebagaimana pendapat Nurgiyantoro (2010: 11), novel

merupakan kumpulan cerita yang lebih detail dan di dalamnya terdapat ketegangan

yang kompleks. Maka dapat simpulkan, novel terdiri dari perpaduan unsur-unsur

cerita yang diciptakan pengarang. Baik unsur pembangun dari dalam maupun dari

luar.

Sugiarti (2016) mengatakan bahwa novel merupakan hasil dari proses kreatif

pengarang. Terdapat unsur estetik di dalamnya yang merupakan pemikiran

pengarang. Nilai estetik berguna sebagai sarana penyampai pesan kepada pembaca.

Estetika dalam novel mampu membangkitkan kesadaran pembaca dalam mengenali

hubungan manusia terhadap Tuhan, manusia terhadap sesama, maupun manusia

terhadap alam. Unsur estetika tidak hanya berupa keindahan saja, tetapi berkaitan

dengan perkembangan kajian sosial, budaya, politik, ekonomi, agama, dan

sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam novel terdapat

unsur estetika melalui proses kreatif pengarang. Menjadikan manusia dan

problematikanya sebagai objek yang diulas di dalam novel. Novel diciptakan

pengarang dengan meniru kehidupan nyata
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kemudian membandingkan dengan dunia secara kompleks. Novel sebagai karya

imajinatif dengan dunia nyata yang memiliki sistem dan hukum tersendiri.

Komponen pembangun novel terbagi atas dua macam. Pertama, komponen

pembangun yang mengembangkan cerita dari dalam teks (unsur intrinsik). Adapun

unsur intrinsik terdiri atas rangkaian peristiwa, penokohan, konsep cerita, latar,

sudut pandang, serta gaya bahasa. Komponen ini yang menyebabkan hadirnya

karya sastra serta secara konkret akan ditemui pembaca karya sastra. Kedua,

komponen pembangun dari luar (unsur ekstrinsik) yang secara tidak langsung akan

memengaruhi teks sastra yang ada dalam sastra. Tidak dapat dipungkiri unsur

ekstrinsik tetap menjadi bagian yang penting.

2.2 Unsur Pembangun Novel

Novel dibangun atas dua unsur yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak

dapat dipisahkan. Struktur dalam merupakan hubungan timbal balik serta bersistem

yang saling menentukan kesatuan makna. Secara keseluruhan unsur-unsur tersebut

diciptakan pengarang memiliki sifat yang fungsional.

2.2.1 Unsur Intrinsik

Nurgiyantoro (2010: 23) mengatakan unsur intrinsik merupakan unsur

pembangun karya sastra yang berasal dari dalam teks. Unsur intrinsik menjadikan

karya sastra menjadi lebih hidup dan berperan dalam mengembangkan cerita.

Berikut ini unsur intrinsik novel.

a. Tema

Tema merupakan ide dasar yang bersifat umum serta memiliki fungsi untuk

menopang gagasan cerita yang terkandung di dalam teks sastra. Berfungsi sebagai

struktur teks yang bermakna dalam karya fiksi. Letak tema disembunyikan atau
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ditampilkan secara tersirat oleh pengarang. Peletakan tema seperti ini mampu

menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca (Nurgiyantoro, 2010: 68).

Selanjutnya, Nurgiyantoro (2010: 74-77) mengungkapkan bahwa tema

memiliki kaitan erat dengan pengalaman kehidupan manusia. Keberadaan tema

menentukan unsur pembangun yang lain karena merupakan fondasi cerita. Cerita

disusun dan dikembangkan berdasarkan tema. Namun, tema tidak akan dapat hadir

tanpa unsur pembangun yang lain. Tema tergolong atas dua jenis, yakni tema

tradisional yang penyajiannya secara bervariasi serta digunakan dalam cerita

dengan tema masa lampau. Tema non-tradisional bertentangan dengan arus tema

tradisional dan sering tidak sesuai dengan harapan pembaca.

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tema merupakan suatu fondasi

yang berperan penting dalam suatu cerita. Tema dimunculkan secara tersirat yang

bertujuan menjadi daya tarik pembaca. Tema dan unsur pembangun lain saling

berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kehadiran tema bergantung dengan unsur

pembangun lainnya.

b. Plot

Plot menjadi komponen fungsional dalam cerita, karena mengemban jalannya

suatu cerita. Plot dimulai dengan pengenalan cerita, pemunculan konflik, puncak

konflik, hingga penyelesaian konflik. Sebagaimana pendapat Nurgiyantoro (2010:

12), plot atau alur menjadi komponen pembangun cerita yang juga sangat penting

setelah tema. Panjang suatu cerita menjadi kebebasan pengarang dalam menyajikan

lebih dari satu plot dalam novel. Plot terdiri atas plot utama dan sub-sub plot.

Konflik cerita dan inti permasalahan terletak pada plot utama. Sedangkan, sub plot

merupakan pendukung plot utama.
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Selanjutnya, Nurgiyantoro (2010: 113) mengatakan bahwa plot berisi urutan

kejadian yang faktual dengan dihubungkan hukum kausalitas serta dimanifestasi-

kan dalam bentuk peristiwa. Penyajian plot disajikan pengarang tidak secara

sederhana. Rangkaian peristiwa akan menjadi sebuah plot apabila diolah dan

disiasati secara baik oleh pengarang. Hal ini mampu menjadikan suatu karya fiksi

indah dan menarik.

Simpulan berdasarkan pemaparan di atas yakni plot juga menempati posisi

terpenting dalam karya fiksi. Hal ini bertujuan untuk memainkan peran tokoh yang

terlibat dalam karya fiksi. Plot memiliki pola yang kompleks berdasarkan hukum

kausalitas yang ditampilkan oleh pengarang. Keberadaan plot menjadikan novel

memiliki estetika yang tinggi.

c. Penokohan

Novel tidak dapat terlepas dari keberadaan tokoh yang mengemban jalannya

sebuah cerita. Tokoh memiliki peran yang fungsional karena menempati posisi

fungsional yang berfungsi sebagai pembawa dan penyampai pesan, moral atau

amanat, serta sesuatu yang hendak disampaikan kepada penikmat sastra.

Penggambaran tokoh dalam cerita disajikan secara lengkap guna menmudah

interpretasi pembaca. Adapun penggambaran itu dapat berupa ciri-ciri fisik,

keadaan sosial, tingkah laku, maupun komponen lain yang berhubungan dengan

tokoh (Nurgiyantoro, 2010: 13).

Selanjutnya, Nurgiyantoro (2010: 165) mengatakan bahwa tokoh merujuk

pada orang atau pelaku cerita yang digambarkan pengarang. Sedangkan, penokohan

merupakan pelukisan gambaran yang jelas mengenai seseorang dalam sebuah cerita

yang merujuk berdasarkan watak tertentu tokoh dalam cerita fiksi. Karena cerita

fiksi, maka tokoh yang dihadirkan merupakan hasil fantasi pengarang yang tidak
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ditemukan di dunia nyata. Namun, ada kalanya pengarang mengangkat tokoh

manusia nyata.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa dalam memahami

suatu karya sastra pembaca tidak dianjurkan hanya untuk mengetahui tokohnya

saja. Melainkan juga harus mampu memahami penokohannya. Apabila pembaca

mampu menggali perwatakan serta sifat yang diperankan tokoh, maka pembaca

telah mampu menginterpretasi penokohan. Hal ini bertujuan agar pembaca mampu

menikmati rangkaian peristiwa yang terjalin dalam sebuah karya sastra.

d. Latar

Latar, tokoh, dan plot merupakan komponen dalam satu kelompok dalam

menghadirkan imajinasi oleh pembaca secara faktual. Kehadiran latar turut

mendukung tokoh dalam mengemban cerita. Sebagaimana Nurgiyantoro (2010:

218), latar merupakan pijakan cerita secara nyata dan jelas yang menjadi fondasi

cerita dalam menyajikan rangkaian peristiwa. Penggambaran latar tertentu menjadi

sarana yang paling efektif dalam memberi informasi kepada pembaca. Hal ini

dikarenakan latar dalam fiksi berkaitan erat dengan sikap, pandangan, serta

pelakuan tokoh. Latar dapat dibedakan atas tiga unsur pokok yaitu, tempat, waktu,

dan sosial. Ketiganya memiliki persoalan yang berbeda tetapi saling berkaitan satu

sama lain.

Selanjutnya, Nurgiyantoro (2010: 219) mangatakan latar dibedakan atas latar

fisik serta latar spiritual. Latar yang menunjukkan waktu dan tempat merupakan

latar fisik yang sangat beragam berdasarkan pada cara serta kreativitas pengarang.

Latar tidak terbatas dalam penempatan lokasi-lokasi tertentu, akan tetapi juga dapat

berupa tata cara, adat istiadat, kepercayaan, serta keberlakuan norma-norma pada
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tempat yang bersangkutan. Unsur-unsur tersebut merupakan latar spiritual yang

melingkupi nilai-nilai dan dimiliki latar fisik.

Melalui pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa latar erat kaitannya

dengan hubungan waktu, baik langsung maupun tidak langsung akan memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap cerita dan pengaluran. Latar menjadi suatu unsur

penting yang harus digambarkan oleh pengarang. Tujuannya adalah untuk

memberikan informasi kepada pembaca serta menumbuhkan imajinasi pembaca.

2.2.2 Unsur Ekstrinsik

Menurut Nurgiyantoro (2010: 24) mengatakan bahwa unsur ekstrinsik

merupakan komponen yang berasal dari luar karya sastra. Secara tidak langsung

memengaruhi bangunan karya sastra itu sendiri. Unsur ekstrinsik terdiri atas

subjektivitas personal pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, serta pandangan

hidup yang seluruhnya akan mempengaruhi karya yang ditulisnya. Kondisi

psikologi atau kejiwaan pengarang, pembaca, serta implementasi psikologinya

dalam suatu karya turut menentukan manifestasi karya yang dihasilkan. Keadaan di

lapangan turut memengaruhi pengarang seperti, sosial, ekonomi dan politik. Di

dalamnya termasuk juga pandangan hidup bangsa dan karya seni.

2.3 Sosiologi Sastra

Sosiologi sastra merupakan kajian yang berusaha mempelajari hubungan

karya sastra dengan masyarakat serta sejauh mana karya sastra dipengaruhi

masyarakat. Menurut Faruk (1999: 01), sosiologi sastra merupakan kajian ilmiah

yang objeknya adalah manusia. Sosiologi menjelaskan cara yang dilakukan

manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pembahasan dalam

sosiologi adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan aneka ragam
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fenomena sosial seperti, ekonomi, politik, agama, sosial dan budaya. Gambaran

tentang mekanisme sosialisasi, proses belajar secara kultural, disesuaikan dengan

peranannya di dalam struktur sosial.

Menurut Endraswara (2011: 77), sosiologi sastra merupakan bagian dari

penelitian sastra yang bersifat reflektif yang muncul bukan dari kekosongan sosial.

Kehidupan sosial di dalam masyarakat menunjukkan munculnya karya sastra yang

diciptakan pengarang. Objek kajian bidang sosiologi serta permasalahan di dalam

karya sastra yakni keduanya sama-sama menelaah dan mengkaji mengenai

kehidupan masyarakat berserta masalahnya, baik secara individu ataupun

kelompok. Bidang kajian sosiologi menelaah masalah manusia secara objektif,

sedangkan bidang kajian sastra menyingkap persoalan manusia secara fiktif.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menelaah

serta mengungkapkan segala persoalan sastra, tidak dapat dilepaskan dari ilmu-ilmu

di dalam sosiologi. Di dalam karya sastra terdapat suatu hubungan antara pengarang

dengan masyarakat. Maka dari itu, karya sastra tidak dapat dipahami secara lengkap

apabila dipisahkan dengan lingkungannya. Dengan sosiologi sastra dapat

ditemukan makna-makna tersirat di dalam karya sastra yang berkaitan dengan

masalah sosial yang diciptakan oleh pengarang.

2.4 Konsep Gender dalam Sastra

Pengarang laki-laki dalam pembuatan karya sastra, biasanya menempatkan

kedudukan tokoh perempuan pada urutan kedua setelah tokoh laki-laki. Hal ini

dikarenakan pemikiran pengarang bahwa perempuan identik dengan pekerjaan

domestik. Tokoh perempuan yang memiliki peran utama biasanya pula menerima

ketidakadilan gender. Sebagian besar karya sastra menampilkan stereotipe
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perempuan seperti sifat manja, orientasi pekerjaan sebagai pelacur, menjadi selir

atau wanita penghibur, dan sebagainya. Dari stereotipe atau pelabelan negatif

tersebut mampu menimbulkan ketidakadilan gender lainnya seperti, subordinasi,

marginalisasi, serta tindak kekerasan terhadap perempuan.

Problematika dalam karya sastra yang sering ditonjolkan adalah masalah

percintaan. Permasalahan yang dihadapi oleh tokoh perempuan terutama yang

menyangkut masalah emansipasi perempuan. Hal ini merupakan kenyataan sosial

yang terdapat dalam karya sastra. Kenyataan sosial perempuan inilah yang

menjadikan pengarang mengulas bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam

kehidupan seorang tokoh dalam karya sastra.

Gender merupakan suatu penandaan terhadap sifat-sifat yang telah melekat

pada kaum laki-laki dan perempuan, yang terbentuk akibat proses konstruksi sosial

dan budaya. Akibat proses konstruksi sosial dan budaya, maka lahirlah pembedaan

gender. Menurut Puspitawati (2010) mengungkapkan bahwa gender sebagai tanda

adanya perbedaan peran, fungsi, persifatan, kedudukan, tanggung jawab, serta hak

perilaku antara laki-laki dan perempuan. Terjadinya pembedaan atas hal tersebut

akibat dibentuk, dibuat, serta disosialisasikan oleh norma, adat, kebiasaan, serta

kepercayaan masyarakat setempat. Berkaitan dalam konteksi ini, konsep gender

berhubungan dengan peran dan tugas yang pantas atau tidak pantas, baik laki-laki

maupun perempuan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Aldianto, dkk (2015) mengatakan bahwa

gender lebih ditekankan pada sifat-sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun

perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Adanya perubahan

ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat
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lainnya disebut konsep gender. Gender pada hakikatnya tidak bersifat biologis,

karena tidak dibawa sejak lahir. Hal ini gender dapat diperoleh melalui sosialisasi

yang menjadikannya dapat berubah.

Gender dapat diartikan sebagai bentukan atas sosio kultural yang

membedakan karakteristik seseorang, maskulin dan feminine. Diferensiasi peran

antara laki-laki dan perempuan sebagai akibat adanya faktor sosial dan budaya yang

terjadi di dalam masyarakat. Maka, sebagai hasil dari bentukan atas faktor tersebut

peran gender dapat berubah-ubah dan dapat dipertukarkan dalam waktu, kondisi,

serta tempat yang berbeda (Puspitawati, 2010).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gender bukanlah

jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dibawa sejak lahir sebagai pemberian

Tuhan. Akan tetapi, gender lebih ditekankan pada perbedaan peranan serta fungsi

yang ada dan dibuat oleh masyarakat. Terjadinya perbedaan peran sosial antara

laki-laki dan perempuan akibat adanya konstruksi sosial ataupun budaya yang ada

di dalam masyarakat.

2.5 Ketidakadilan Gender

Gender merupakan sebuah pandangan mengenai konsep sosial yang

membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Paham yang telah tertanam di

tengah masyarakat yakni adanya dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan yang

disebabkan oleh kekuasaan. Figur laki-laki yang tercermin sebagai makhluk yang

kuat mampu menjadikan perempuan menjadi tersubordinasi. Kedudukan

perempuan selalu ditempatkan di bawah kaum laki-laki. Atas dasar tersebut

melahirkan adanya ketidakadilan gender dalam karya sastra.
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Menurut Sumbulah (2008: 09), gender merupakan peristiwa sosial budaya

dalam kehidupan bermasyarakat akibat adanya pembedaan gender. Pembedaan

gender lahir dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki pengaruh dalam

pembagian ruang publik dan domestik antara kaum laki-laki dan perempuan.

Fenomena gender sering dijumpai di manapun, karena hal ini menyangkut

persoalan terkait ketimpangan yang terjadi antar jenis kelamin. Gender sebagai

persoalan sosial budaya, lebih ditekankan mengenai ketimpangan antara hak dan

kewajiban. Ketimpangan hak dan kewajiban yang terjadi dapat merugikan pihak-

pihak tertentu. Oleh karena itu, kesadaran mengenai gender menjadi penting dalam

memperjuangkan keadilan dan keseteraan gender pada setiap level kehidupan.

Sementara itu, Irsyadunnas (2009) mengatakan bahwa gender merupakan

serangkaian sikap, prinsip, peran, tanggung jawab, fungsi, hak serta perilaku yang

melekat pada diri laki-laki ataupun perempuan sebagai akibat proses perubahan

budaya atau kondisi lingkungan masyarakat tertentu. Perempuan kerap kali menjadi

korban kekerasan akibat anggapan bahwa mereka adalah makhluk lemah ataupun

tidak dapat berpikir logis. Akibat kondisi tersebut, kedudukan perempuan selalu

berada di bawah laki-laki. Perempuan telah mengalami dua bentuk ketidakadilan

gender, yakni eksploitasi dalam ruang kerja domestik serta pembedaan dalam ruang

publik.

Selanjutnya, Sumbulah (2008: 12) menyatakan bahwa adanya perbedaan

gender tidak akan menjadi permasalahan selagi tidak melahirkan ketidakadilan.

Namun, secara faktual problematika mengenai perbedaan gender menimbulkan

adanya ketidakadilan antara kaum laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya kondisi

demikian dapat melahirkan dikotomi gender serta kekerasan gender. Adanya
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pandangan yang salah mengenai gender, sehingga ketidakadilan dianggap sebagai

sesuatu yang wajar. Munculnya perbedaan gender diakibatkan oleh adanya

pembedaan laki-laki dan perempuan secara natural. Padahal, sifat-sifat yang

terbangun baik secara sosial dan budaya dapat dipertukarkan antara laki-laki dan

perempuan.

Perbedaan gender dalam beberapa hal akan mengantarkan pada ketidakadilan

gender. Ketidakadilan yang disebabkan oleh perbedaan gender ini yang

sesungguhnya sedang dipertanyakan. Menurut Fakih (2001: 12) mengatakan bahwa

ketidakadilan gender merupakan sistem struktur di mana laki-laki memiliki

kedudukan paling tinggi dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Manifestasi ketidakadilan gender ini adalah dalam memersepsi, memberi nilai serta

dalam pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan.

Adapun simpulan dari uraian di atas adalah bahwa ketidakadilan gender dapat

melahirkan adanya kekerasan terhadap perempuan. Fenomena tersebut disebabkan

pandangan yang salah mengenai gender. Ketimpangan hak dan kewajiban yang

terjadi antara laki-laki dan perempuan turut memicu adanya ketidakadilan gender.

Menurut Sumbulah (2008: 13) mengatakan bahwa bentuk-bentuk ketidakadilan

gender meliputi stereotipe, marginalisasi, subordinasi, kekerasan serta beban kerja.

2.5.1 Stereotipe terhadap Perempuan

Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah, identik dengan

pekerjaan rumah, tidak dapat memberi keputusan, ataupun sifat-sifat negatif

lainnya. Pandangan ini menjadikan perempuan mendapat pelabelan negatif.

Menurut Sumbulah (2008: 14), stereotipe merupakan keadaan di mana perempuan

diberikan label negatif keberadaannya di dalam masyarakat. Keadaan ini mampu



22

dapat mempersulit ruang perempuan untuk berkreasi maupun mengembangkan

potensi diri. Hal ini juga menyulitkan perempuan untuk dapat terlepas dari label

citra negatifnya.

Sebagaimana, menurut Handayani dan Sugiarti (2017: 14) mengatakan

bahwa stereotipe merupakan pelabelan negatif terhadap kelompok tertentu yang

mampu menyebabkan lahirnya ketidakadilan. Hal ini dapat terjadi akibat adanya

perbedaan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Akibat yang

ditimbulkan dengan adanya pelabelan adalah banyak tindakan seolah-olah sudah

menjadi kodrat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stereotipe merupakan keadaan

di mana perempuan terdiskriminasi akibat adanya pelabelan negatif. Kondisi

tersebut mampu menciptakan ketidakadilan gender. Hal ini juga mempersulit

wilayah perempuan dalam bidang publik maupun domestik. Keadaan ini diperkuat

dengan anggapan bahwa pelabelan tersebut telah menjadi kodrat seorang

perempuan.

2.5.2 Marginalisasi terhadap Perempuan

Marginalisasi adalah keadaan di mana perempuan terpinggirkan yang

mengakibatkan adanya diskriminasi, baik dalam keluarga maupun dalam

masyarakat. Menurut Sumbulah (2008: 14), marginalisasi merupakan usaha dalam

membatasi ruang gerak perempuan. Pembatasan hak terhadap perempuan dapat

terjadi secara bervariasi yang disebabkan oleh banyak hal seperti, kebijakan

pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, adat istiadat ataupun pandangan ilmu

pengetahuan. Dominasi struktur serta ideologi patriarki telah mencetuskan

pandangan “laki-laki isme” pada setiap aspek kehidupan.
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Menurut Trisakti dan Sugiarti (2017: 13), marginalisasi disebabkan oleh

adanya perbedaan gender. Marginalisasi terjadi dalam berbagai bidang kehidupan.

Proses eksploitasi perempuan merupakan salah satu bentuk marginalisasi di dalam

masyarakat yang disebabkan keyakinan gender. Terdapat berbagai macam dan

bentuk, serta mekanisme marginalisasi perempuan akibat pandangan tersebut. Dari

segi sumbernya dapat dipilah menjadi sumber kebijakan pemerintah, keyakinan,

tradisi, ataupun asumsi ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa marginalisasi

merupakan peminggiran kaum perempuan serta pembatasan hak-hak tertentu

perempuan. Marginalisasi menjadi salah satu bentuk diskriminasi terhadap

perempuan. Keadaan ini dapat mempersempit ruang perempuan dalam berkreasi

ataupun mengembangkan potensi diri. Pada akhirnya, marginalisasi bersumber dari

adanya ideologi patriarki.

2.5.3 Subordinasi terhadap Perempuan

Posisi perempuan dianggap tidak terlalu penting disebabkan pandangan

bahwa perempuan tidak dapat tampil memimpin ataupun karena memiliki sifat

irrasional. Keadaan ini menempatkan perempuan satu tingkat di bawah laki-laki.

Sebagaimana Sumbulah (2008: 15), subordinasi adalah kondisi perempuan yang

telah diberikan label negatif menimbulkan dampak pada tidak diakuinya potensi

yang dimiliki kaum perempuan. Hal ini mampu mempersulit akses kedudukan

fungsional dan sentral dalam suatu kelompok, terutama yang berkaitan dengan

pengambilan kebijakan atau keputusan. Kondisi demikian merupakan implikasi

yang ditimbulkan dari pelabelan negatif masyarakat terhadap perempuan. Hal ini
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mampu menimbulkan anggapan bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin serta

pemegang kuasa di ranah domestik.

Menurut Handayani dan Sugiarti (2017: 13), mengatakan bahwa subordinasi

merupakan anggapan bahwa kedudukan perempuan di bawah laki-laki serta

posisinya tidak terlalu penting ketika mengambil keputusan. Perempuan dianggap

irrasional atau emosional sehingga tidak mampu untuk memimpin sehingga

menyebabkan ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan

dapat terjadi akibat pembedaan peran dan hak perempuan serta laki-laki di

masyarakat. Umumnya menempatkan status perempuan lebih rendah dibandingkan

dengan laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa subordinasi merupakan

pandangan bahwa kedudukan perempuan satu tingkat di bawah laki-laki. Oleh

karena itu, keberadaanya dianggap tidak terlalu penting. Adanya keyakinan gender

akan kondisi tersebut turut menyumbangkan diskrimasi terhadap perempuan dalam

bentuk subordinasi. Kondisi tersebut juga mampu memicu ketimpangan hak dan

peran antara laki-laki dan perempuan.

2.5.4 Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan merupakan implikasi adanya

ketidakadilan gender. Sebagaimana Handayani dan Sugiarti (2017: 15), kekerasan

dapat terjadi akibat munculnya keyakinan gender. Kekerasan sering kali dialami

kaum perempuan yang diakibatkan adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Dalam kehidupan sosial masyarakat keyakinan gender memercayai bahwa secara

sosial berbeda fungsi dan perannya antara laki-laki dan perempuan. Perempuan
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menjadi lebih rentan dalam kondisi yang demikian akibat terjadi ketimpangan di

hadapan masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan

(2010: 172) mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi terhadap perempuan sebagai

manifestasi adanya ketidakadilan gender. Tindakan ini dapat muncul akibat adanya

pembedaan jenis kelamin. Keadaan ini dapat menimbulkan perasaan menderita bagi

perempuan baik secara fisik, seksual, maupun kejiwaan. Kekerasan dibedakan

menjadi dua bentuk, yakni kekerasan fisik yang dapat berakibat luka pada fisik

maupun berujung pada kematian. Kekerasan psikologis dapat memunculkan

dampak trauma berkepanjangan pada korban terhadap hal-hal tertentu yang

dialaminya. Adapun pelaku kekerasan dapat perseorangan maupun lebih.

Menurut Sumbulah (2008:15) kekerasan terhadap perempuan ditimbulkan

akibat konsekuensi logis dari pelabelan negatif terhadapnya. Perempuan menjadi

sasaran yang sangat rentan dan potensial berposisi sebagai korban dari kesalahan

pencitraan terhadapnya. Kekerasan ini disebabkan oleh bias gender dalam lingkup

feminisme. Bentuk-bentuk kekerasan sangat beragam seperti, pemerkosaan

terhadap perempuan yang di dalamnya terdapat kekerasan dalam perkawinan,

pemukulan atau serangan non-fisik dalam rumah tangga, penyiksaan, pemaksaan

sterilisasi dalam keluarga ataupun kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan sering

kali dialami oleh perempuan. Hal ini merupakan konsekuensi akibat pelabelan

negatif yang melekat pada diri seorang perempuan. Dominasi atas perempuan juga

turut menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Adapun wujud
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kekerasan dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis (seksual),

sebagaimana berikut.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan suatu wujud tindakan yang mampu

mengakibatkan penderitaan fisik terhadap korbannya. Tindakan kekerasan fisik ini

dapat melibatkan penggunaan alat ataupun anggota tubuh. Manifestasi kekerasan

fisik sangat beragam seperti, memukul, menampar, menendang, ataupun melukai

dengan senjata atau barang tertentu. Adanya kekerasan fisik dapat menimbulkan

dampak tersendiri bagi korban seperti masalah psikis atau kejiwaan. Hal ini

dikarenakan korban mengalami tekanan dengan adanya tindak kekerasan yang

dapat memunculkan penderitaan (Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, 2010:

179).

Selanjutnya, Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan (2010: 180) mengatakan

bentuk eksploitasi terhadap perempuan juga termasuk dalam kategori kekerasan

fisik. Pada awalnya kekerasan tersebut tidak dapat ditentukan kategorinya, karena

secara eksplisit tidak menerangkan adanya keterlibatan penggunaan alat atau

anggota badan pelaku. Akan tetapi, intensitas kekerasan serta pengaruh yang

ditimbulkan terhadap korban dapat diketahui bahwa eksploitasi terhadap

perempuan termasuk dalam kategori kekerasan fisik. Adapun bentuk kekerasan

fisik termasuk dalam ruang lingkup kekerasan domestik.

Dengan demikian, uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik

mampu menciptakan penderitaan secara fisik bagi korbannya. Kekerasan fisik

merupakan tindakan eksploitasi terhadap perempuan yang mampu merugikan
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perempuan. Selain itu, kondisi tersebut juga mampu menimbulkan masalah psikis

pada korbannya.

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang terjadi terhadap publik pada dasarnya dapat berasal dari

berbagai bersumber, termasuk kekerasan seksual. Ketidaksetaraan kekuatan di

dalam masyarakat, turut menyebabkan munculnya bentuk kejahatan yang termasuk

ke dalam kekerasan seksual. Kondisi demikian dipicu munculnya hubungan gender

yang tidak seimbang serta diiringi oleh ketidakadilan hubungan antar jenis kelamin

yang memiliki kaitan erat dengan kekuasaan (Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan,

2010: 176).

Selanjutnya, Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan (2008: 204) menyatakan

bahwa kekerasan publik adalah jenis kekerasan terhadap perempuan yang

dilakukan oleh seseorang akibat tidak memiliki hubungan kekerabatan atau

perkawinan dengan perempuan yang menjadi korban atas tindakannya. Hal ini

dapat terjadi tanpa memandang tempat kejadian tindak kekerasan tersebut.

Kekerasan seksual termasuk ke dalam kategori kekerasan publik. Intensitas yang

paling ringan, kekerasan seksual dapat disebut sebagai pelecehan seksual. Adapun

bentuk dari pelecehan seksual dapat berupa, olok-olok yang merujuk pada seks,

pernyataan mengenai tubuh atau penampilan fisik, ataupun aktivitas lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan seksual

merupakan kekerasan yang terjadi terhadap seseorang yang tidak memiliki relasi

perkaiwan dengan perempuan yang menjadi korbannya. Penyebab terjadinya

kekerasan seksual dapat bersumber dari apapun, termasuk akibat adanya kekuasaan.
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Kondisi demikian salah satunya dipicu adanya hubungan gender yang tidak

seimbang.

2.6 Faktor-faktor Penyebab Ketidakadilan Gender

Dominasi laki-laki terhadap perempuan menunjukkan adanya kekuasaan laki-

laki untuk berbuat sesukanya. Keadaan ini didukung oleh sistem kepercayaan

gender yang berlaku di tengah masyarakat. Sistem kepercayaan gender ini mengacu

pada pendapat serta kepercayaan atas pembedaan laki-laki dan perempuan dalam

bentuk biologis, pekerjaan ataupun kewajiban. Faktor-faktor penyebab adanya

ketidakadilan gender dalam karya sastra di Indonesia biasanya terjadi karena

anggapan pengarang dalam konsep identitas gender yang berbeda yakni maskulin

dan feminim.

Perbedaan jenis kelamin turut serta melahirkan perbedaan gender yang

mampu mengarah pada berbgai ketidakadilan. Beberapa faktor yang dapat

menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan gender adalah akibat adanya

gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Menurut pendapat

Handayani dan Sugiarti (2017: 8) mengatakan bahwa konsep gender yang telah

melekat pada kaum laki-laki dan perempuan dibentuk akibat faktor-faktor sosial

dan budaya yang telah melahirkan asumsi terkait peran sosial serta budaya antara

laki-laki dan perempuan. Adapun faktor-faktor penyebab ketidakadilan gender

adalah sebagai berikut.

2.6.1 Faktor Sosial

Faktor sosial yang berkembang di tengah masyarakat, menimbulkan asumsi

bahwa ruang perempuan terbatas dalam ruang lingkup domestik. Menurut pendapat

Handayani dan Sugiarti (2017: 8) mengatakan bahwa asumsi yang terjadi di tengah
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masyarakat telah menempatkan perempuan sebagai makhluk yang irrasional. Sifat

alamiah perempuan seringkali diidentikkan dengan 3M yakni, memasak, menghias

diri, serta melayani lelaki. Wujud ketidakadilan gender tersebut tersosialisasi

kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mutlak, yang mampu mengakibatkan

ketidakadilan gender dalam masyarakat. Pada akhirnya hal tersebut dianggap

seolah-olah sebagai kodrat dan diterima masyarakat secara umum.

Sementara itu, Dalem (2012) mengatakan bahwa apabila telah terjadi

anggapan perempuan sudah menjadi kodratnya hanya untuk merawat anak,

mengurus pendidikan anak, ataupun pekerjaan domestik lainnya. Hal ini telah

mengarah pada bentuk bias gender dan harus didekonstruksi kebenarannya. Akan

tetapi, yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat adalah menyalahartikan

konstruksi sosial dengan kodrat. Selama asumsi ini tetap berlaku di tengah

masyarakat dan tidak didekonstruksi, maka akan tetap terjadi ketimpangan gender.

Simpulan berdasarkan uraian di atas adalah asumsi yang telah berkembang di

tengah masyarakat terkait pembedaan gender akan menguntungkan kaum laki-laki

dan mendeskritkan kaum perempuan. Pandangan terkait sifat perempuan yang

identik dengan 3M (memasak, menghias diri, melayani lelaki) telah menjadi fakta

sosial yang mengatur status serta peran yang dimainkan oleh perempuan.

2.6.2 Faktor Budaya

Pembedaan gender yang berlaku di tengah masyarakat, pada akhirnya mampu

memengaruhi keyakinan serta budaya masyarakat terkait cara laki-laki dan

perempuan dalam berpikir dan bertindak. Menurut pendapat Efendy (2014)

mengatakan bahwa tindakan diskriminasi terhadap perempuan merupakan masalah

yang seringkali di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat
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yang belum mampu melepaskan diri dari budaya patriarkhis. Pada akhirnya

kedudukan perempuan berada dibawah kekuasaan laki-laki. Kondisi ini

menyebabkan ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut, Handayani dan Sugiarti (2017: 8) mengatakan

bahwa asumsi di tengah masyarakat yang menyatakan bahwa laki-laki adalah kaum

kuat, sedangkan perempuan adalah kaum yang lemah disebabkan karena hukum

hegemoni patriarki. Sistem hukum patriarki menggambarkan bahwa adanya

dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam semua ruang lingkup

kemasyarakatan lainnya. Pandangan terhadap hukum hegemoni patriarki berhasil

menempatkan kedudukan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan atas semua peran

penting dalam masyarakat.

Selanjutnya, Handayani dan Sugiarti (2017: 9) menyatakan bahwa selain

hukum hegemoni patriarki, sistem kapitalis yang berlaku di tengah masyarakat juga

turut menjadi penyebab terjadinya ketidakaseimbangan gender. Sistem kapitalis

mengatur pemegang modal besar itulah yang menang. Hal ini mengakibatkan laki-

laki yang dilambangkan lebih kuat daripada perempuan. Maka, yang akan terjadi

laki-laki memiliki peran dan fungsi yang lebih besar daripada perempuan.

Sementara itu, menurut Hermawati (2007) mengatakan bahwa sistem hukum

patriarki yang berkembang di tengah masyarakat, turut menjadikan

ketidakseimbangan gender berdasarkan pembagian kerja. Adanya pembagian kerja

yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin menjadikan peran perempuan

dianggap tidak lebih dari laki-laki. Pembagian kerja berdasarkan hukum patriarki

ini menyebabkan berkembangnya peran-peran sosial yang terbatas bagi kedua jenis
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kelamin. Keadaan ini semakin menciptakan perbedaan kekuasaan dalam beberapa

hal yang lebih menguntungkan kaum laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan gender

dapat terjadi akibat adanya sistem hegemoni patriarki. Hal ini menunjukkan

hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat terlepas dari adanya dominasi,

konflik, dan hegemoni. Hukum hegemoni patriarki laki-laki atas perempuan dalam

memeroleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, mampu menciptakan perbedaan

kekuasaan dalam beberapa hal yang lebih menguntungkan laki-laki.


