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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis 

profil tokoh perempuan. Pada bab ini diuraikan (1) pengertian novel, (2) psikologi 

sastra, (3) profil tokoh perempuan pesantren, (4) permasalahan yang dihadapi 

tokoh perempuan di lingkungan pesantren(5) upaya tokoh perempuan di 

lingkungan pesantren.  

 

2.1  Novel  

Novel memberikan ungkapan cerita secara bebas dengan menyampaikan 

cerita lebih detil dan melibatkan bermacam konflik yang lengkap. Oleh karena itu 

novel mencakup beberapa unsur yang membangun lebih padu dalam cerita 

(Nurgiyantoro, 2013:11-13). Unsur instrinsik yang membangun dan 

mengembangkan karya sastra itu sendiri. Secara nyata, dapat dijumpai unsur 

instrinsik, saat pembaca membaca sebuah karya sastra. Secara langsung unsur 

intrinsik mengembangkan cerita didalam karya fiksi yaitu novel.  

Suatu narasi yang mengangkat kisah kehidupan manusia yang bersifat rekaan 

dibangun dari unsur instrinsik. Berdasarkan pada pemikiran Abrams dalam 

(Nurgiantoro, 2015:11) bahwa novella berarti sebuah barang baru kecil, kemudian 

diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. Setiap cerita yang dihadirkan 

akan selalu berkaitan satu sama lain. Novel dijelaskan sebagai suatu karya yang 

membutuhkan konsentrasi tinggi dalam penulisan atau pengerjaannya dan juga 

pemahamannya.  
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Pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa novel dibangun melalui unsur 

instrinsik dan ekstrinsik, dan memunculkan aspek-aspek kemanusiaan yang 

mendalam. Selain itu, novel bersifat keseluruhan dalam suatu konsep cerita. 

Pengarang dalam membuat novel memberikan warna dalam jalinan cerita. 

Sedangkan pembaca memahami isi, makna, pesan yang disampaikan dalam cerita  

atau ikut menceburkan diri ke dalam karya sastra atau lebih dikenal dengan istilah 

katarsis. Dalam novel terdapat unsur pembangun yang  merupakan struktur yang 

membentuk satu kesatuan. Unsur pembangun dalam novel ada unsur instrinsik 

dan ekstrinsik sebagai berikut. 

2.1.1  Unsur Instrinsik 

Bagian inilah yang mengakibatkan karya sastra terbit, berdasarkan 

kenyataan yang dijumpai oleh orang saat membaca sebuah karya sastra. Unsur ini 

yang secara langsung juga berperan dalam mengembangkan cerita. Dalam sebuah 

cerita masing-masing unsur instrinsik memiliki fungsi dan saling melengkapi satu 

sama lain. Ibaratnya adalah sebuah bangunan, maka unsur instrinsik cerita adalah 

sebuah komponen yang membangun cerita. Adapun unsur yang terdapat dalam 

novel antara lain tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat 

(Nurgiyantoro, 2013:29-30).  

Unsur instrinsik hadir sebagai kerangka dasar dalam membangun teks 

sastra. dengan kerangka itu, karya sastra dapat berdiri sendiri dengan kuat sebagai 

suatu  rangkaian cerita yang utuh dan kompleks. Hal ini berdasarkan pada 

pemikiran Sukada (2013:56) unsur instrinsik adalah unsur yang membangun 

karya sastra, tanpa melihat kaitannya dengan hal yang di luar cipta sastra tersebut. 

Bahwa kekuatan karya sastra memang berasal dari unsur instrinsik sebagai 
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kekuatan utama. Akan tetapi tidak dapat dipisahkan dari unsur ekstrinsik yang ada 

di luar karya sastra.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur instrinsik 

adalah unsur-unsur yang ada dalam karya sastra yang memiliki peranan yang 

penting. Sehingga menjadikan karangan menjadi sebuah karya sastra. unsur 

instrinsik akan membentuk suatu totalitas. Totalitas dalam penciptaan karya sastra 

muncul, karena adanya keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. 

Unsur-unsur itu meliputi tokoh, penokohan, latar, alur, tema, sudut pandang, dan 

amanat.  Unsur-unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam sebuah 

karya sastra.  

2.1.1.1 Tema 

    Pada hakikatnya pembaca lebih tertarik pada hal yang tidak bohong, 

kesatria, baik dan sosok yang baik dan selalu mendapatkan kemenangan.  

Berdasarkan pada pemikiran Nurgiyantoro (2013:113-125), tema merupakan 

unsur pembangun karya sastra yang pertama. Setelah  membaca  sebuah  karya  

sastra,  seseorang  biasanya  tidak  hanya bertujuan  untuk  mencari  dan  

menikmati  keleluasaan sebuah  cerita. Akan tetapi, pembaca untuk mencari tema 

yang tepat, ia akan  mencari  apa  yang  sebenarnya  ingin  diungkapkan  oleh 

pengarang  lewat  karyanya  itu.  

  Tema adalah pokok dalam sebuah cerita atau gagasan dasar cerita dalam 

sebuah karya sastra yang ditulis oleh pengarang. Berdasarkan pada pemikiran 

Kosasih (2014:40) tema merupakan gagasan yang menjalin struktur isi cerita yang 

menyangkut segala persoalan, baik  berupa masalah kemanusiaan, kasih sayang, 

dan lain sebagainya. Tema akan mulai diketahui setelah seluruh unsur prosa fiksi 
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dikaji. Unsur-unsur itu yang akan memperkuat dalam memberikan atau 

menyampaikan tema cerita yang ada dalam cerita yang ditulis oleh seorang 

pengarang. 

   Jadi, dapat disimpulkan bahwa tema  menjadi dasar pengembangan cerita 

dan bersifat menjiwai seluruh bagian cerita. Setiap karya sastra tentunya 

mempunyai tema yang mendasari cerita tersebut. Tema sangat berkaitan erat 

dengan dasar yang dipakai oleh pengarang dalam mengembangkan cerita yang 

dibuat. Setiap cerita itu, biasanya dibuat berdasarkan tema tertentu dan menjadi 

landasan dalam pembuatan cerita.  

2.1.1.2 Plot   

   Plot ialah salah satu unsur fiksi yang terpenting, yang merupakan jalinan 

peristiwa yang ada dalam sebuah karya sastra untuk mencapai efek-efek yang 

dituju. Jalinannya dapat terwujud melalui hubungan sebab akibat. Plot tergolong 

menjadi tiga unsur dalam pembangunan sebuah cerita, yaitu peristiwa, konflik dan 

klimaks Nurgiyantoro (2013:164). Pengarang dalam menghadirkan konflik tidak 

sekadarnya saja, tapi harus memperhatikan unsur tertentu dalam memunculkan 

sebuah masalah pada tokoh dalam cerita. Apabila pembaca dapat memahami 

hubungan kualitas dalam cerita, akan membantu pembaca mengidentifikasi 

permasalahan yang ada dalam karya sastra.  

   Plot merupakan unsur terpenting dalam sebuah cerita. Alur berkaitan 

dengan jalinan peristiwa dalam cerita yang harus melibatkan keuletan pengarang 

dalam menciptakan jalinan peristiwa yang bagus, runtut dan unik dalam cerita. 

Plot dipandang sebagi ujung tombak cerita, sehingga perlu pemahaman yang luas 

untuk memahaminya. Berdasarkan pada pemikiran Kosasih (2014:34) plot 
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merupakan  pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. 

Plot memegang cerita yang sangat penting dan harus diciptakan semudah dan 

sesederhana untuk memudahkan pembaca dalam memahami cerita. Unsur 

jalannya cerita juga tidak lepas dari unsur pokok yang disampaikan atau disajikan 

oleh pengarang dalam cerita.  

Alur berkaitan dengan peristiwa, tokoh, dan segala rangkaian cerita yang 

padu dan menarik. Alur tidak lepas dari dua unsur pokok yang ada didalamnya. 

Unsur pokok dalam alur, yakni (1) cerita atau rentetan peristiwa dalam cerita, dan 

(2) hubungan sebab-akibat antara peristiwa dalam cerita. Melalui alur pengarang 

menjalin peristiwa secara beruntun dengan memperhatikan sebab-akibat, sehingga 

akan membentuk satu kesatuan yang utuh (Sehandi, 2016:56).  Plot mengatur 

bagaimana suatu peristiwa mempunyai hubungan dengan peristiwa lain, 

pengambaran tokoh dan tokoh yang berperan dalam peristiwa yang dibuat oleh 

pengarang.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan plot berkaitan dengan 

urutan peristiwa dalam cerita yang penting untuk menciptakan jalinan peristiwa 

yang bagus, runtut dan unik dalam cerita tersebut. Plot juga dapat memudahkan 

seorang pengarang dalam menulis cerita, memunculkan konflik, dan dapat 

mengatur struktur plot yang kompleks. Maksudnya kompleks adalah alur yang 

ada harus mencakup keseluruhan cerita, tidak boleh ada bagian dari cerita yang 

inkoheren. Hal itu, biasanya berkaitan dengan masalah yang ada dalam tokoh dan 

peristiwa yang telah terjadi di dalam suatu cerita.  
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2.1.2 Unsur Ekstrinsik 

Unsur ektrinsik terdiri dari keadaan pengarang yang memunyai perilaku, 

ideologi,dan keyakinan dalam hidup untuk menciptakan suatu karya satra. Hal 

tersebut memengaruhi pengarang dalam menulis karyanya. Bentuk psikologi 

pengarang, pembaca, serta penerapan psikologinya dalam karya dan biografi juga 

turut menentukan corak karya yang dihasilkan. Keadaan lingkungan pengarang 

secara geografis juga mempengaruhi pengarang seperti sosial, ekonomi dan 

politik (Nurgiyantoro, 2013:30-31).  

Unsur ekstrinsik walaupun menjadi penting, tetapi tidak menjadi utama 

eksistensial kehadiran sebuah karya sastra. Unsur ekstrinsik menjadi bagian yang 

tidak dapat terpisahkan dari bentuk bangunan karya sastra. Hal ini berdasarkan 

pada pemikiran (Sehandi, 2016:80), unsur-unsur ekstrinsik yang mempengaruhi 

karya sastra dapat dijadikan sebagai potret nyata secara objektif masyarakat dan 

lingkungan pada saat karya sastra tersebut dibuat dan diciptakan. Unsur ekstrinsik 

yang biasanya mengacu ke luar dari novel. Unsur ektrinsik terdiri dari latar 

belakang pengarang, kondisi sosial budaya, dan tepat atau kondisi alam.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur ekstrinsik 

memberikan hiasan warna dan rasa tertentu terhadap karya sastra. Pada akhirnya 

dapat diinterpretasikan sebagai makna. Unsur ekstrinsik menjadi unsur-unsur 

pembangun novel yang menjadi proses dasar yang tidak boleh terlewatkan. Unsur 

dalam novel dibagi menjadi dua, yakni unsur instrinsik dan ekstrinsik. Keduanya 

memiliki porsi bagian tersendiri dalam novel. Namun keduanya saling 

berhubungan antara satu dengan yang lain untuk membangun sebuah cerita.  
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2.2 Psikologi Sastra 

  Manusia  dijadikan  objek  sastrawan  sebab  manusia  merupakan  gambaran 

tingkah laku yang dapat dilihat dari segi kehidupannya. Seorang pengaji sastra  

juga  harus  berdasarkan  pada  teori  dan  hukum-hukum  psikologi  yang 

menjelaskan  perilaku  dan  karakter  manusia. Hal ini, didasarkan pada pemikiran 

Ratna (2011:349) bahwa psikologi sasatra sebagai suatu pendekatan yang 

merupakan bentuk kreativitas yang dihadirkan melalui model penelitian 

interdisipliner dengan menetapkan karya sastra sebagai pemilik tempat yang 

dominan. Dari hal tersebut dapat diketahui psikologi sastra tidak hanya 

menjelaskan model penelitian saja, melainkan kreativitas dalam pendekatan 

melalui teks. 

  Dasar  penelitian  psikologi  sastra  antara  lain  dipengaruhi  oleh  beberapa  

hal, bahwa  karya  sastra  merupakan  produk  dari  suatu kejiwaan dan pemikiran 

pengarang yang berada pada situasi setengah sadar atau subconcious  yang 

dituangkan  ke  dalam  bentuk  secara  sadar (conscious).  Hal ini, didasarkan pada 

pemikiran Roekhan dalam (Endrasawara, 2013:97-98), kajian psikologi sastra 

akan ditopang oleh tiga pendekatan. Tiga pendekatan itu, yakni (1) pendekatan 

tekstual, yang mengkaji aspek psikologis tokoh dalam karya sastra, (2) 

pendekatan reseptif-pragmatik, yang mengakaji aspek psikologis pembaca sebagai 

penikmat karya sastra yang terbentuk dari pengaruh karya yang dibaca, (3 

pendekatan ekspresif, yang mengkaji aspek psikologis sang penulis.  

  Psikologi diperlukan dalam karya sastra untuk menjelaskan karakter tokoh-

tokoh dan segala hal yang berkaitan dengan psikologi yang ditampilkan oleh 

pengarang dalam cerita. Psikologi sastra  merupakan aspek psikologi pengarang,  
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tokoh karya sastra, maupun pembaca karya sastra, sehingga  kejiwaan  dan  

pemikiran  pengarang  sangat  mempengaruhi hasil  dari  karya  sastra  tersebut.  

Penelitian psikologi sastra membutuhkan kecermatan dan ketelitiaan dalam  

membaca  supaya  dapat  menemukan  unsur-unsur  yang  mempengaruhi 

kejiwaan (Ratna, 2011:350). 

  Psikologi sastra tidak lepas dari empat studi yang ada dalam suatu karya 

sastra. Karya sastra dipandang sebagai fenomena  psikologis, sebab  menampilkan  

aspek  kejiwaan  yang  digambarkan melalui tokoh. Melalui kajian sastra yang 

menggunakan pendekatan psikologi sastra inilah hubungan antara sastra dan 

psikologi terbentuk. Psikologi sastra adalah memahami aspek kejiwaan yang 

terkandung dalam suatu karya sastra. Pendekatan psikologi sastra adalah 

pendekatan yang memandang karya sastra sebagi aktivitas kejiwaan (Ratna, 2004: 

342).  

  Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan psikologi sastra adalah suatu kajian 

yang titik fokusnya pada kejiwaan tokoh yang ada dalam karya sastra dan 

pengarang yang menciptakan karya satra. Tokoh imajinasi atau yang diciptakan 

oleh pengarang dalam fiksi juga memiliki peran yang sama dengan kehidupan 

manusia secara nyata. Hal itu karena pengarang memasukkan aspek-aspek 

kemanusiaan pada diri tokoh imajinasinya sehingga terkesan hidup layaknya 

manusia. Aspek-aspek kemanusiaan itu yang nanti merupakan objek utama 

psikologi sastra.  

2.3 Profil  

Profil memiliki makna lukisan gambar orang dari samping, atau skestsa 

biografis (KBBI, 2008:1104). Makna yang luas profil adalah sikap atau perilaku 
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tokoh bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. dalam penelitian ini profil 

dapat diartikan keadaan luar dan dalam diri seseorang. Profil tokoh merupakan 

gambaran atau sikap yang ditampilkan tokoh dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sekitarnya.   

Profil adalah keadaan atau potensi dan gambaran yang ada dalam diri dan  

luar seseorang. Hal ini sesuai dengan pemikiran (Alwi, 2005:40) profil adalah 

pandangan mengenai yang ada dalam diri dan luar seseorang. Gambaran 

seseorang dalam berperilaku pada setiap aktivitas yang dikerjakan. Profil menurut 

peneliti dapat dilihat dari aktivitas, akses, dampak, kontrol, dan manfaat bagi 

perempuan pesantren. Profil berkaitan erat terhadap suatu gambaran perilaku 

individu dalam bersikap.  

Profil lebih dikenal dengan pandangan  dari  samping  (tentang  wajah  

orang);  lukisan  (gambar)  orang  dari samping. Profil itu erat kaitannya dengan 

perilaku tokoh. Berdasarkan pada pemikiran Hasanuddin (2016:12) profil adalah 

tingkah laku atau perilaku tokoh. Istilah  menunjukkan  suatu  susunan  dari  aspek  

tingkah  laku  yang saling berhubungan di dalam diri individu. Berdasarkan teori 

hafiq untuk melihat profil perempuan pesantren dapat dilihat melalui aktivitas, 

akses, dampak, kontrol, dan manfaat bagi perempuan pesantren.  

Berdasarkan uraian di atas, profil adalah gambaran atau keadaan dalam diri 

atau luar individu yang berkaitan dengan aspek tingkah laku seperti kesewenang-

wenangan, perampsan hak, tanggung jawab, rela berkorban, kekejaman, 

kepedihan. Sehingga untuk melihat perempuan pesantren dan menjelaskan sisi 

profil yang ada dalam diri atau luar perempuan pesantren dalam menghadapi 
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permasalahan di lingkungan pesantren dapat dilihat dari aspek (1) aktivitas, (2) 

akses, (3) kontrol, (4) dampak, dan  (5) manfaat bagi perempuan pesantren.  

2.3.1 Profil Perempuan Pesantren  

Profil perempuan pesantren merupakan suatu gambaran dari perilaku atau 

tingkah laku perempuan dalam lingkungan pesantren yang dilihat dari aspek 

aktivitas, akses, dampak, kontrol dan manfaat bagi perempuan pesantren. Sejauh 

ini gambaran tersebut membantu menciptakan profil tokoh perempuan yang ada 

dalam novel. Beberapa perempuan yang memainkan peran penting dalam suatu 

cerita yang dilukiskan dalam bentuk profil. Pilihan ini pada akhirnya menjadi 

strategis atau cara jitu karena dalam karya sastra itulah ditunjukkan bagaimana 

bentuk profil tokoh perempuan itu dimunculkan oleh para pengarang dalam suatu 

karya sastra (Hubeis, 2010:300). Penggambaran profil perempuan pesantren dapat 

dilihat dari lima hal untuk melihat profil perempuan pesantren dalam novel.  

Perempuan menjadi salah satu sajian dalam sebuah karya sastra. Perilaku 

perempuan biasanya dilukiskan oleh pengarang dalam cerita secara langsung 

(Eriya, 2014:4). Hal ini, profil berhubungan dengan perempuan dan tingkah laku 

perempuan dilihat  dari aspek (1) aktivitas, (2) akses, (3) dampak, (4) kontrol dan, 

(5) manfaat bagi perempuan pesantren.  Perilaku itu biasanya mengalami  

perubahan  sesuai  perilaku yang sedang dialaminya atau lebih sering 

membayangkan perilakunya. Perilaku yang ditimbulkan tokoh perempuan akan 

berdampak dalam kehidupannya.  

  Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan sifat dan ciri khusus 

bagian dari tingkah  laku  dalam diri perempuan akan berdampak pada dirinya dan 

lingkungan. Perilaku perempuan dikendalikan oleh akibat-akibat yang mengikuti 
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perbuatan yang dilakukan oleh perempuan. Menempatkan profil perempuan 

dalam cerita tidak terlepas dari latar belakang seorang pengarang tentang 

bagaimana pengarang mengambarkan, dan menilai seorang perempuan dalam 

perilakunya. Adapun yang digunakan sebagai acuan dalam melihat profil 

perempuan pesantren adalah: 

2.3.1.1 Aktivitas 

Aktivitas  dan perilaku yang ada dalam diri individu dapat digunakan 

untuk melihat profil. Dalam hal ini, aktivitas dianggap sebagai jawaban atau 

respon terhadap stimulus yang mengenainya. Berdasarkan pada pemikiran Branca 

(2004:13) psikologi khusus meneliti segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas 

psikis manusia. Sehingga aktivitas atas dasar proses psikologis inilah yang disebut 

aktivitas psikologis.  

Setiap individu tidak lepas dari aktivitas yang dilakukan dalam hidupnya. 

Aktivitas itu dilakukan oleh seseorang akibat stimulus atau pengaruh dalam 

dirinya untuk melakukannya. Menurut Woodworth ilmu pengetahuan yang 

mempelajari aktivitas individu yang dimulai sejak masih dalam kandungan 

sampai meninggal dunia dan hubungannya dengan sekitarnya. Hal itu, aktivitas 

dijadikan acuan dalam melihat profil perempuan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dihadapi di lingkungan pesantren. Bagaimana tokoh 

perempuan persantren melakukan aktivitas dalam mengatasi permasalahan di 

lingkungan pesantren seperti perlakuan kesewenang-wenangan, kekejaman, 

kepedihan, pengorbanan, perampasan hak, dan cinta.  

Aktivitas dapat dijadikan acuan dalam melihat profil, yang erat kaitannya 

dengan psikologi. Aktivitas yang didalamnya terdapat perilaku yang dilakukan 
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tokoh perempuan dalam kehidupan pesantren dan keluarganya. Aktivitas sangat 

berhubungan erat dengan perilaku mempunyai arti yang lebih nyata daripada jiwa 

karena itu lebih mudah dipelajari. Seperti halnya seorang yang periang atau 

gembira dan sering tersenyum akan meninggalkan tanda-tanda di wajahnya dan 

dapat langsung menilai keadaan seseorang itu. Berkaitan dengan profil yang akan 

mengulas akan gambaran tingkah laku individu terhadap permasalahan yang 

dihadapi di lingkungan pesantren oleh seorang santriwati. Dalam diri seseorang 

akan timbul macam-macam aktivitas yang akan mempengaruhi perilaku yang 

dilakukan. Hal itu lingkungan juga memiliki peranan penting dalam aktivitas 

untuk mempengaruhi aktivitas tingkah laku individu (Aminudin, 1990:49).  

Manusia dianggap sebagai hasil dari lingkungan. Manusia berperilaku baik 

atau tidak, penurut, berpandangan luas atau kolot adalah hasil dari bentukan 

lingkungan. Berdasarkan hal ini, perilaku manusia disebut sebagai respon yang 

muncul, jika ada stimulus tertentu yang berasal dari lingkungan. Perilaku yang 

dimaksud untuk melihat profil ini selalu dipandang sebagai bentuk hubungan 

stimulus dan respon yang digambarkan pada diri seseorang dalam berperilaku 

yang saling berkaitan dengan bagaimana perempuan dalam mengatasi 

permasalahan dalam hidupnya terutama di lingkungan pesantren. Adapun 

perlakuan yang dialami oleh perempuan sebagai seorang santriwati di lingkungan 

pesantren dan keluarga seperti: 

a) Perampasan hak  

  Perampasan hak adalah perilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau 

tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, bentuk lain dari tekanan 

atau kekuatan. Dalam hukum, perampasan dikodifikasikan sebagai kejahatan 
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paksaan untuk merampas hak orang lain. Tindakan tersebut digunakan sebagai 

pengaruh, merampas hak korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. 

perampasan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit atau 

kerusakan psikologis dalam meningkatkan kredibilitas ancaman. Perampasan hak 

dan diri bagi semua orang merupakan hal yang tidak menyenangkan dan tentunya 

setiap orang tidak akan mau dirinya dipaksa untuk melakukan sesuatu (Samsudin, 

2010:348). 

  Perampasan berkaitan dengan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki 

oleh masing-masing individu. Terlepas dari alasan apapun yang 

melatarbelakanginya, intinya setiap orang tidak mau dipaksa oleh orang lain. Tapi 

perampasan hak sangat tidak penting untuk dilakukan, perampasan mempunyai 

efek yang negatif yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. perampasan 

tidak ada manfaatnya, walaupun ketika ingin mencapai sesuatu yang diinginkan, 

tidak boleh melakukan tindakan dengan merampas, apalagi merampas hak orang 

lain. Perampasan diri dan hak itu mempunyai efek negatif, karena dilakukan 

dengan kejahatan tanpa adanya pertimbangan hak dalam diri seseorang.  

  Jadi, dapat disimpulkan bahwa perampasan hak adalah suatu aktivitas tanpa 

mempertimbangkan kondisi orang lain. Tindakan perampasan biasanya merujuk 

pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. 

Hal itu, mengganggu hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak untuk 

hidup dengan aman dan hak menikmati dengan baik. Dibutuhkan perlindungan 

untuk melawan perampasan hak yang dilakukan secara sewenang-wenang yang 

dilakukan tanpa adanya belas kasih, khususnya hak perempuan (Samsudin, 2010: 

351). 
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b) Tanggung jawab 

  Tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu atau 

kadang-kadang dihubungkan dengan kesedihan untuk menerima konsekuensi dari 

suatu perbuatan. Banyaknya bentuk tanggung jawab menyebabkan sulitnya 

merumuskannya dalam bentuk kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. 

Hal ini, didasarkan pada pemikiran Wibowo (2012:25), tanggung jawab adalah 

orang yang dapat melakukan kontrol internal sekaligus eksternal bahwa suatu 

keyakinan ia boleh mengontrol dirinya dan yakin bahwa kesuksesan  yang 

dicapainya adalah hasil usahanya sendiri. Akan tetapi, tanggung jawab selalu 

berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan, dan 

kemampuan untuk melakukan. 

  Pada dasarnya rasa tanggung jawab bukanlah hal yang dapat diletakkan 

pada seseorang dari luar. Rasa tanggung jawab tumbuh  dari dalam, mendapatkan 

pengarahan dan pemupukan dari sistem nilai yang didapati dalam lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Banyak keluarga berharap dapat mengajarkan tanggung 

jawab dengan memberikan tugas-tugas kecil kepada anak dalam kehidupan sehari-

hari. Rasa tanggung jawab yang tidak bertumpuk pada nilai-nilai positif 

adakalanya dapat berubah menjadi sesuatu yang asosial (Wahyu, 2012: 213).  

  Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tanggung jawab adalah  

berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Kesadaran akan 

tingkah lakunya itu penting. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada 

pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Sehingga, tanggung jawab itu 

dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi 



25 
 

kepentingan pihak lain. Tanggung jawab itu merupakan  ciri manusia yang 

beradab (berbudaya). 

c) Pengorbanan 

  Pengorbanan berarti tindakan seseorang yang memberikan sesuatu yang 

sebenarnya sangat bermanfaat besar bagi sang pemberi, yang diberikan sebagai 

tanda bakti atau kesetiaan kepada seseorang. Pengorbanan adalah suatu tindakan 

atas kesadaran moral yang tulus dan ikhlas. Pengorbanan dapat  juga diartikan 

sebagai kerelaan seseorang akan suatu hal yang biasanya ditunjukan pada 

seseorang yang mempunyai tujuan atau makna dari tindakannya itu. Biasanya 

pengorbanan itu dalam bentuk pertolongan dan tidak berharap imbalan dari suatu 

tindakan atau kerelaan, ikhlas semata-mata karna Tuhan.  

  Pengorbanan diserahkan secara ikhlas tanpa pamrih, tanpa ada perjanjian, 

tanpa ada transaksi, kapan saja diperlukan. Orang-orang yang berkorban biasanya 

adalah orang-orang yang melakukannya dengan ikhlas semata-mata karna Tuhan. 

Dan orang-orang yang berkorban berpikir bahwa pengorbanannya yang sedikit 

ataupun banyak akan berguna dan berarti sekali untuk orang yang menerima 

pengorbanannya itu, walau kadang ia harus rela mengorbankan jiwa dan raganya. 

  Pengorbanan saat ini jarang sekali dilakukan, karena jaman ini masyarakat 

hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan orang lain. Sebenarnya 

pengorbanan adalah perbuatan yang sangat mulia karena dari pengorbanan itu bisa 

membantu seseorang mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Pengorbanan dapat 

dilakukan dengan berbagai cara tidak didasarkan pada sifat dan alami 

kemanusiaan, tanpa melihat status, kedudukan, tingkat, dan kekuasaan yang 

dimiliki manusia (Wahyu, 2012:223). Pengorbanan itu suatu tindakan yang mulia 



26 
 

dan akan selalu melekat, terkenang oleh orang yang mendapat pengorbanan dan 

orang-orang yang disekelilingnya, yang mengetahui bentuk pengorbanan itu. 

  Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengorbanan adalah 

sauatu tindakan seseorang akan suatu hal. Pengorbanan itu akan selalu melekat 

dan terkenang oleh orang yang mendapat pengorbanan dan orang-orang 

disekelilingnya. Pengorbanan yang diberikan dapat berupa tindakan atau 

pemberian yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Suatu bentuk 

pengorbanan yang  didasari oleh perasaan empati terhadap penderitaan orang lain, 

sehingga perasaan empati yang dirasakan oleh orang itu akan diwujudkan dengan 

memberikan pengorbanan atas dasar empati.  

d) Kekejaman  

  Kekejaman merupakan suatu  sifat yang mementingkan diri itulah yang 

menjadi penyebab utama kekejaman. Banyak orang yang akan melakukan apapun 

demi mendapatkan apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Sering kali mereka 

akhirnya bertindak kejam. Demikian bukan hanya berkenaan dengan orang 

perorangan, tetapi juga bangsa–bangsa secara keseluruhan. Mereka 

menganggapnya sebagai hiburan, sangat sama persisi dengan penjahat yang 

mengaku telah menyakiti orang lain untuk merasakan sensainya.  

  Kekejaman sering menimbulkan dampak buruk dalam psikologis dan memicu 

siklus kekerasan. Kekerasan yang dikobarkan oleh kekejaman, Noemi Diaz 

Marroquin, dosen di Universitas Otonomi Nasional Meksiko, mengatakan 

“kekerasan dipelajari itu adalah bagian dari budaya untuk belajar bertindak 

dengan menggunakan kekerasan sewaktu lingkungan membolehkan. Oleh sebab 

itu, orang yang menjadi korban penganiayaan kemungkinan besar akan 
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menganiaya orang lain, bahkan dengan cara yang sama dan tindakan yang 

dilakukan tidak  menaruh belas kasih kepada setiap individu. Hal itu, akan 

merugikan diri sendiri dan juga orang lain yang diperlakukan secara kejam.  

  Dapat disimpulkan bahwa, kekejaman merupakan perbuatan yang kejam, 

bengis dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.  Kekejama sudah membudaya 

akan mengakibatkan perempuan mengalami penganiayaan, pemaksaan 

keperempuanan yang cenderung negatif, tindak kekerasan dan pelecehan. 

Sementara itu gerakan menuju yang sering mendapat perlawanan, karena 

ketidakadilan adalah bagian dari kekejaman mengapa perempuan harus 

diperlakukan tidak baik, serta hak- hak istimewa yang dimiliki dan dinikmati laki-

laki harus ditindaklanjuti. Manifestasi kekejaman yang secara sosiologis telah 

mengakar dan mentradisi dalam sistem tatanan kehidupan masyarakat. 

e) Cinta 

  Cinta merupakan kata yang paling banyak dibicarakan manusia. Setiap orang 

memiliki rasa cinta yang dapat diaplikasikan pada banyak hal. Wanita, harta, 

anak, kendaraan, rumah, dan berbagai kenikmatan dunia lainnya yang menjadi 

sasaran utama cinta dari kebanyakan manusia. Hal ini, didasarkan pada pemikiran 

Wahyu (2012:144), cinta adalah sebuah perasaan ingin membagi bersama atau 

sebuah perasaan afeksi terhadap seseorang. Cinta sebagai afeksi aktif yang 

dilakukan manusia terhadap objek lain, berupa pengorbanan diri, empati, 

perhatian, memberikan kasih sayang, membantu menuruti perkataan, mengikuti, 

patuh, dan mau melakukan apapun yang diinginkan objek tersebut. 

  Ekspresi cinta dapat termasuk cinta kepada jiwa atau pikiran, cinta hukum 

dan organisasi, cinta badan, cinta alam, cinta makanan, cinta uang, cinta belajar, 
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cinta kuasa, cinta keterkenalan, dan lain-lain. Mendefinisikan cinta sangatlah sulit, 

karena tidak dapat dijangkau dengan kalimat dan sulit diraba dengan kata-kata. 

Cinta adalah amalan hati yang terwujud dalam lahiriah. Bahwa cinta adalah 

ibadah hati yang apabila salah menempatkannya akan menjatuhkan ke dalam 

sesuatu yang dimurkai Allah, yaitu kesyirikan.  

  Cinta merupakan asas pembentukan sebuah rumah tangga yang harmoni, 

penuh pengertian, kasih sayang, dan sebagainya. Cinta boleh dipupuk sebelum 

perkawinan asalkan tetap berada dalam tuntunan agama. Cinta hanyalah suatu 

perasaan yang tidak dapat dipaksakan dengan cara apapun. Perasaan adalah titik 

lemah manusia. Perasaan cinta yang berlebihan mengakibatkan kegilaan, 

kekerasan, pembunuhan dan kesombongan. Dalam hidup, logika dan pikiran 

jernih harus dapat mengontrol perasaan dan hati (Wahyu, 2012:147).  

  Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, cinta adalah sebuah 

keindahan yanng harus dipahami dan diperjuangkan oleh setiap insan. Sebagai 

makhluk sosial, manusia akan merasakan sebuah persaan yang tidak asing bagi 

dirinya. Cinta dapat diwujudkan  dengan sesamanya. Cinta itu dapat berbentuk 

rasa tanggung jawab, kepedulian, pemahamn tentang orang lain, saling menjaga. 

Sehingga kata lain cinta terhadap sesama merupakan kesetaraan. 

f)   Kepedihan  

  Kepedihan adalah kesakitan hati yang membuat jiwa sesoorang merasa 

menderita dan sedih. Dengan demikian, penderitaan merupakan lawan kata dari 

kesenangan atau kegembiraan (Wahyu, 2012:154).Dalam diri manusia terdapat 

dua aspek, yaitu aspek jasmani atau tubuh dan aspek rohani atau jiwa. Kedua 

aspek tersebut tidak dapat dipisahkan. Kepedihan merupakan perasaan yang tidak 
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menyenangkan dalam kehidupan yang telah digariskan oleh Allah di samping 

kebahagiaan dan kesenangan yang diberikan kepada umat-Nya. 

  Kepedihan memang tidak hanya terjadi lantaran perang ataupun tingkah 

laku manusia agresif lainnya. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab penderitaan 

manusia, misalnya bencana alam, musibah, atau kecelakaan, penindasan, 

perbudakan, kemiskinan, dan sebagainya. Selain itu, penderitaan boleh juga 

dibilang fenomena universal sebab tidak mengenal ruang dan waktu. Inti bahwa 

penderitaan tidak hanya dialami oleh manusia pada zaman kini saja, saat 

kebutuhan dan tuntutan hidup semakin meningkat yang bisa menimbukan 

penderitaan bagi yang tidak mampu memenuhinya. Akan tetapi, penderitaan 

konon telah dikenal sejak kelahiran manusia pertama. Intensitas penderitaan 

bertingkat-tingkat (Wahyu, 2012:151). 

   Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan kepedihan adalah luka yang 

tidak tampak, lingkupnya menekan perasaan, biasanya kesakitan hati yang dialami 

oleh setiap individu yang merasakan hatinya sakit dan tertekan. Akibat yang 

ditimbulkan dari kepedihan bermacam-macam. Ada yang mendapat hikmah besar 

dari suatu penderitaan dan pula yang menyebabkan kegelapan dalam hidupnya. 

Banyak faktor yang menyebabkan kepedihan yang terjadi pada manusia, ada yang 

bermanfaat dan tidak bermanfaat untuk dirinya. Namun demikian, tidak jarang 

justru kepedihan disebabkan oleh unsur manusia itu sendiri. 

g) Kesewenang-wenangan 

  Kesewang-wenangan adalah suatu perbuatan sewenang-wenang; kelaliman 

yang dilakukan oleh individu terhadap orang lain. Kesewenangan yang terhadap 

tokoh perempuan itu menjadi bentuk permasalahan kemanusiaan  yang  mendasari  
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kekecewaan  tokoh  utama  terhadap  perlakuan yang terjadi pada dirinya (Meutia, 

2016:10). Bagian  dari  bentuk kesewenang-wenangan tersebut antara lain berupa 

serangkaian pemaksaan diri dam penyiksaan dalam bentuk  fisik  maupun  verbal,  

sekaligus  batin  yang  dilayangkan  dan diikuti serangkaian  kata-kata  kasar yang  

berdampak  pada  goncangan dalam psikologis ataupun batin.  

  Islam memandang kesewenang-wenangan terhadap perempuan adalah suatu 

hal yang bertentangan dengan prinsip Islam sendiri. Karena Islam adalah agama 

yang mengedepankan perlindungan. Perempuan hanya dijadikan sebagai 

perhiasan rumah tangga, pelampiasan hawa nafsu, pemaksaan hak, serta parahnya 

lagi perempuan dituntut untuk berbakti, taat. Kesewenangan itu banyak terjadi 

pada saat ini, terutama karya sastra yang mengungkap kesewenangan yang terjadi 

pada tokoh perempuan akibat perlakuan laki-laki dan keluarganya (Meutia, 

2016:4).  

2.3.1.2 Akses  

Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau 

menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh 

akses tokoh perempuan pesantren dalam kehidupan pesantren. Sebagai perempuan 

pesantren mempunyai akses terbatas untuk mengikuti kegiatan di luar pesantren. 

Perempuan memiliki akses yang sama dalam memperoleh akses ekonomi, sosial, 

dan politik. 

Keterlibatan perempuan dalam ranah publik akan mempercepat pendidikan 

perempuan. Perempuan pesantren juga memiliki akses yang cepat dalam dunia 

teknologi modern. Hal ini, agar para perempuan pesantren dapat mengimbangi 

dengan baik akses yang datang baik dari dalam maupun dari luar lingkungan 



31 
 

pesantren. Akses pesantren biasanya lebih terbatas dalam proses pengkaderan. 

Bentuk pengkaderan itu yang diharapkan menjadi bekal bagi perempuan 

pesantren untuk belajar berorganisasi baik pada lingkungan lokal maupun yang 

lebih luas.  

Pesantren telah memberikan akses pelayanan pendidikan bagi kemajuan 

umat. Sebagaimana diidentifikasi oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 13 

Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, pesantren dapat dijelaskan 

sebagai “satuan pendidikan” dan  “penyelenggara pendidikan”. Hal ini 

berdasarkan pemikiran Setiawan (2017:5) saat ini dapat disaksikan banyak 

pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Madrasah, pendidikan sekolah, 

pendidikan tinggi, pendidikan keterampilan, pendidikan mu’adalah, dan lain-lain.  

Akses dalam lingkungan pesantren biasanya cukup terbatas. Sebagai 

perempuan pesantren harus memiliki upaya untuk dapat menggali ilmu dari luar 

maupun bidang lain. Dilihat dari pengertian akses adalah peluang dalam mencari 

suatu pengalaman  yang baik yang didapat dari lingkungan pesantren maupun dari 

luar. Banyak sekali santriwan dan santriwati yang mengikuti ajang perlombaan 

dan prestasi tidak hanya dari lingkungan pesantren saja, melainkan dari luar 

pesantren. Oleh karena itu, akses yang terbatas tidak menghalangi para santriwan 

dan santriwati untuk berkarya dan memiliki prestasi yang gemilang. 

2.3.1.3 Kontrol 

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk 

mengambil keputusan. Para santriwan dan santriwati dalam lingkungan pesantren 

memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Kontrol yang baik akan berpengaruh 

baik dalam dirinya maupun sebaliknya. Adapun faktor yang mendukung  
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kepatuhan  diantaranya  adalah  dukungan  diri  sendiri  seperti:  kesadaran  diri,  

kontrol  diri,  rasa  hormat  serta  kebutuhan  untuk merefleksikan  situasi  dan  

menjadikan  diri  bertanggung  jawab  (Ridha, 2013: 8). 

Tokoh perempuan pesantren yang berada di pondok pesantren modern, 

dituntut  untuk  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  baik  terhadap  semua  

kegiatan  dan mematuhi setiap  peraturan  yang berlaku. Situasi  yang sering 

dihadapi perempuan pesantren maupun santriwan seperti kurangnya perhatian dari 

orangtua, padatnya kegiatan yang harus dijalani oleh setiap santri,  ketatnya  

peraturan  yang  harus  dipatuhi  oleh  santri  dan  kehidupan  pondok pesantren 

yang memisahkan antara santri putra dan santri putri. Hal itu dilakukan agar 

perempuan pesantren memiliki kontrol terhadap diri dan juga lingkungan 

sekitarnya.  

Kontrol adalah kemampuan  untuk  menyusun,  mengatur  dan  

mengarahkan  bentuk  perilaku  yang dapat  membawa  ke  arah  konsekuensi  

positif (Ghufron,  2014:22).  Hal  inilah  yang  memberikan pengaruh penting 

pada perkembangan perempuan pesantren. Pentingnya kontrol bagi perempuan 

pesantren dimaksudkan  agar  perilaku  yang  dimunculkan  dapat  selaras  dengan  

tuntutan lingkungan  sehingga  tidak  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  

dirinya  sendiri maupun orang lain. 

Kontrol itu bagian yang menjadi hal utama dalam diri individu. 

Pengembangan persepsi  yang  berkembang  di  masyarakat  mengenai  lembaga  

yang  mampu menghasilkan individu yang memiliki  moralitas  dan tingkat 

keimanan yang baik terhadap  Tuhan   adalah  pesantren. Hal ini berdasarkan pada 

pemikiran Ghufron (2014:25) aspek kontrol dalam lingkungan pesantren, tidak 
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sepenuhnya para santriwan dan santriwati dapat mengontrol dirinya sendiri 

terhadap lingkungan yang seringkali mempengaruhinya.  

Kemampuan  kontrol  seseorang  mengalami  perkembangan.  Sejak 

individu  dalam  masa  anak-anak,  kontrol  diri  yang  mereka  terapkan  

merupakan intervensi  dari  luar, yakni  peran orang  tua  yang  

menginternalisasikan pribadi yang baik dalam  diri anaknya. Berinteraksi  dengan 

orang lain dan lingkungan dalam pertambahan usia memiliki peranan  yang  

penting  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  untuk mengembangkan  kontrol  

diri,  sehingga  menjadi  kendali  eksternal  yang  nantinya akan  membantu  

individu  dalam  bertingkah  laku  agar  dapat  sejalan  dengan lingkungan  sosial  

tanpa  memerlukan  bimbingan,  pengawasan,  dan  ancaman (Hurlock, 2014: 28). 

Berdasarkan uraian di atas bahwa kontrol merupakan bagian penting 

dalam diri seseorang. Terutama bagi seorang perempuan pesantren yang harus 

dapat mengimbangi dan menjaga perilakunya dengan baik. Bagaimapun tindakan 

dan keadaan yang ada dalam dirinya, harus dapat  membawa dirinya dengan baik. 

Lingkungan pesantren sangat berbeda dengan lingkungan luar. Oleh karena itu, 

sebagai perempuan pesantren harus memiliki kendali yang kuat dalam mengontrol 

segala keadaan yang terjadi dalam dirinya baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

2.3.1.4 Dampak  

Dampak  adalah pengaruh  yang  kuat  dari  seseorang  atau  kelompok  

orang  dalam menjalankan  tugas  dan  kedudukannya  sesuai  dengan  statusnya  

dalam masyarakat. Sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik 

positif maupun  negatif  (Gorys, 1998:35). Dampak adalah pengaruh hubungan 
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sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. 

Dampak  itu sendiri  juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya 

‘Sesuatu’. 

Dampak  adalah  suatu  perubahan  yang  terjadi  akibat  suatu aktivitas 

(Soemarwoto, 1998:43). Aktivitas tersebut  dapat  bersifat  alamiah  baik  kimia,  

fisik  maupun biologi dan aktivitas dapat pula dilakukan oleh manusia. suatu  

perubahan  yang  nyata. Dampak terjadi akibat dari pengaruh kuat yang 

mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Biasanya dampak keluar karena 

kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. 

Dampak itu juga bermakna benturan dan pengaruh yang mendatangkan 

akibat positif maupun negatif.  Hal ini sesuai pemikiran Suratmo (2004:24) 

dampak  merupakan  perubahan  yang  terjadi  dilingkungan  karena adanya  

aktifitas  manusia. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan 

biasanya mempunyai  dampak  tersendiri,  baik  itu  dampak  positif  maupun  

dampak negatif. Setiap tingkah laku yang dilakukan  oleh seseorang tidak akan 

lepas dari dampak yang akan dirasakan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat  disimpulkan  bahwa dampak  adalah 

suatu  perubahan  yang  terjadi  sebagai  akibat  dari  suatu aktivitas atau  tindakan  

yang  dilaksanakan  sebelumnya. Sehingga  akan membawa perubahan baik 

positif maupun negatif. Berat atau tidaknya dampak yang dirasakan oleh 

seseorang bergantung pada perilaku dan sikap yang dilakukannya sendiri. 

2.3.1.5 Manfaat 

Manfaat adalah guna atau faedah. Setiap hal yang dilakukan oleh 

seseorang atau individu akan memiliki manfaat masing-masing. Manfaat itu 
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biasanya dapat dirasakan secara langsung oleh seseorang, setelah melakukan hal 

yang positif. Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore 

(penghadapan semata-mata menunjukan suatu kegiatan menerima (Windahi, 

2015:1). 

Manfaat adalah sesuatu yang memiliki faedah atau hal yang dapat diambil 

nilai positifnya. Hal ini sesuai dengan pemikiran Windahi (2015:2) manfaat yang 

diperoleh tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap sesuatu fungsi tertentu 

dalam suatu pranata. Biasanya manfaat menunjukkan pada suatu benda atau apa 

saja yang dinilai berguna bagi orang lain, hal tersebut tidak merugikan. Sesuatu 

hal yang memiliki nilai guna, itu sudah pasti memiliki manfaat. 

Manfaat adalah  nilai guna yang didapat  dari  suatu hal yang dilakukan. 

manfaat yang didapatkan baik atau tidak bergantung pada pribadi masing-masing 

dalam menerimanya. Manfaat yang memiliki nilai guna artinya baik untuk 

diterima dan diaplikasikan. Manfaat dibagi menjadi dua, yakni teoretis dan 

praktis. Kedua manfaat itu sama-sama penting dan baik, saling mengimbangi 

untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

2.4 Permasalahan yang dihadapi Tokoh Perempuan di Lingkungan 

Pesantren 

Permasalahan yang dihadapai tokoh perempuan di lingkungan pesantren 

adalah suatu hal yang terjadi pada tokoh perempuan pesantren baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari 

seseorang sering kali bertemu dengan masalah. Terkadang permasalahan itu dapat 

ditemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, akan tetapi juga 

sebaliknya. Setiap orang pasti  menginginkan  keluar  dari  masalah atau ingin  
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segera  menemukan pemecahan  masalah  yang  menghambat  dirinya. 

Berdasarkan pemikiran Qamar (2005:1) hambatan  itu  sendiri  dapat bersumber 

dari diri seseorang sendiri maupun dari lingkungan seseorang itu berada ataupun 

orang lain, seperti pesantren.  

Setiap orang pasti memiliki permasalahan yang beragam. Permasalahan  

yang terjadi setiap hari itu dirasakan oleh semua individu, termasuk diantaranya  

adalah santriwati  atau perempuan pesantren. Pondok  pesantren  merupakan  

suatu  lembaga pendidikan  agama  Islam  dengan  sistem  komplek  asrama  

sebagai  tempat  tinggal santri  dalam  menerima  pendidikan  (Qamar, 2005:1). 

Sistem asrama yang disediakan di lingkungan yang baik dan dapat memberikan 

ilmu yang  berkah dan manfaat,  sebagai  tempat pendidikan  terbaik  dengan  

harapan  akan  mendapatkan  pendidikan  yang  unggul, baik  pendidikan  agama  

maupun  pendidikan  secara  umum. 

Perempuan pesantren memiliki kewajiban  untuk  tinggal  di  lingkungan  

pondok  pesantren  untuk menimba ilmu di lingkungan pesantren. Sebagai 

perempuan pesantren, tidak hanya mampu bersaing secara sehat dalam prestasi. 

Tetapi harus mampu beradaptasi  terhadap segala aktivitas, budaya, dan segala  

kebiasaan  yang  berada  di lingkungan  pesantren.  Namun  dalam seiring waktu, 

tidak jarang seorang perempuan pesantren akan  menemukan  berbagai macam 

atau variasi permasalahan. Permasalahan yang dihadapi perempuan pesantren 

pada umumnya sangat kompleks, mulai dari masalah akademik, melanggar 

peraturan pondok,  masalah  dengan  teman  satu  kamar dan masalah dengan 

teman sebayanya, dan juga masalah dengan ustad dan ustadzah. 
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Permasalahan sebagai perempuan yang berada di lingkungan pesantren 

memiliki varian permasalahan yang komplek. Dapat dilihat dari masalah 

pertemanan, adaptasi, ketaatan terhadap peraturan, dan urusan akademik. Dengan 

permasalahan itu semua  perempuan pesantren dituntut  untuk  bisa  memecahkan  

masalahnya  secara  mandiri tanpa bantuan dari orang tuanya atau saudaranya. 

Sama halnya dengan perempuan pesantren yang mengalami permasalahan yang 

dihadapi di lingkungan pesantren baik secara umum maupun khusus.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada  dasarnya  

setiap  orang yang  sedang  mengalami  permasalahan mempunyai  keinginan  

untuk segera menyelesaikan permasalahannya. Sama halnya dengan apa 

permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di lingkungan pesantren.   Rumitnya 

sebuah  masalah  itu  tergantung  dari  cara seseorang dalam  menyikapi dan 

mengatasi sebuah permasalahan tersebut. Apakah seseorang tersebut 

menyikapinya  dengan  sikap positif atau dengan sikap negatif.  Setiap masalah 

pasti ada jalan keluar, jika diselesaikan dengan cara yang baik.  

2.5 Upaya Tokoh Perempuan Pesantren dalam Menghadapi Permasalahan 

di Lingkungan Pesantren   

Upaya tokoh perempuan pesantren dalam menghadapi konflik terutama 

dalam permasalahan di lingkungan pesantren dan keluarganya. Hal ini dapat 

dilihat bagaimana keterlibatan dan peranan perempuan pesantren dalam 

menghadapi permasalahan di lingkungan pesantren seperti Bullying, ketegasan 

dalam menyikapi persoalan kebenaran, menikah secara paksa, pengorbanan, 

kekejaman. Perempuan diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan 

pilihan hidupnya, tidak dengan paksaan secara batin dan fisik (Hanapi, 2015: 17). 
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Perempuan dipandang sebagai “tanpa kesalahan atau tidak pernah salah”, hal ini 

menempatkan perempuan dalam posisi istimewa. 

Beberapa situasi atau keadaan, perempuan ternyata tidak hanya berperan 

menjadi korban utama akibat permasalahan kemanusiaan, melainkan juga menjadi 

aktivis yang aktif dalam situasi permasalahan, bahkan hingga berperan sebagai 

pelaku pelanggaran dan kekejaman akibat permasalahan kemanusiaan yang terjadi 

pada dirinya. Namun, untuk memahami peranan perempuan pesantren dalam 

situasi permasalahan, tidaklah melalui pendekatan biologis melainkan dengan 

melihat proses sosialisasi yang mempengaruhi hidup perempuan tersebut. 

Upaya peran tokoh perempuan pesantren dalam membangun perdamaian 

dan menghadapi permasalaahan sebagai perempuan pesantren dapat dikaji melalui 

tiga kategori menurut Guhathakurta yakni, women’s actor (perempuan sebagai 

aktor), women’s agenda, (peempuan sebagai agenda), dan women’s perception 

(persepsi perempuan).  

a. Perempuan sebagai aktor, perempuan dapat dilihat baik sebagai pejuang 

maupun pelaku dalam menghadapi permasalahan. Adapun beberapa contoh peran 

yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam situasi permasalahan, seperti sebagai 

aktor yang melakukan simbol protes, menolak pemaksaan batin yang terjadi pada 

dirinya, sebagai seorang gadis yang mencari keadilan, menolak dalam memaksa 

kehendak dalam diri.  

b. Perempuan sebagai agenda berisikan agenda perempuan dalam membangun 

perdamaian utamanya dalam menghadapi perampasan hak dan kepedihan yang di 

alami oleh perempuan dalam situasi permasalahan  sebagai perempuan pesantren. 

Selain itu, dapat dilakukan dengan cara  memperjuangkan hak-hak, melepaskan 
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penderitaan, tidak pasrah dengan keadaan, berusaha untuk memberikan kesetiaan 

cintanya kepada seseorang. Agenda yang dimiliki perempuan juga berfokus pada 

kondisi tidak pasrah, dihormati dan dihargai sebagai seorang perempuan. 

c. Persepsi perempuan menjadi hal penting untuk menggabungkan aspirasi dan

persepsi para perempuan dalam melihat permasalahan dan bagaimana perempuan 

melihat keterlibatan dirinya dalam permasalahan. Meski begitu, dalam situasi 

konflik biasanya isu-isu hak perempuan tidak dianggap sebagai isu dominan, 

melainkan diposisikan sebagai isu tambahan semata. Oleh karenanya, di perlukan 

konsistensi dan langkah-langkah baru bagi para perempuan untuk menyamakan 

persepsinya dalam bentuk-bentuk lain yang lebih solid. Dengan adanya persepsi 

yang merupakan aspek psikologis penting manusia dalam merespon gejala 

sekitarnya. Misalnya, dengan aksi pembelaan diri, tidak menerima keputusan 

secara sepihak, membangun kebahagiaan untuk dirinya dengan rasa cinta yang 

tulus dan murni.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki upaya dalam membela 

harkat dam martabatnya sebagai seorang perempuan yang harus dihormati dan 

dihargai. Beberapa situasi atau keadaan, perempuan ternyata tidak hanya berperan 

menjadi pelaku utama akibat permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya. 

Upaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga upaya perempuan, yakni 

perempuan sebagai aktor, perempuan sebagai agenda, dan persepsi perempuan. 

Tiga upaya tersebut yang menjadi kekuatan perempuan pesantren dalam 

menghadapi permasalahan di lingkungan pesantren. 




