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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sastra sebagaimana selalu menghadirkan hidup dan kehidupan dalam 

masyarakat. Semua yang dihadirkan dalam peristiwa sastra bisa terjadi dalam 

kehidupan nyata. Sastra sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi 

yang disampaikan melalui bahasa, selain menyajikan nilai-nilai keindahan 

serta paparan peristiwa, juga mampu mengajak pembaca untuk 

berkontemplasi menemukan nilai-nilai dan menghayati kekompleksitasan 

kehidupan secara mendalam (Sugiarti, 2002: 1). Maka dari itu, pembaca 

harus mampu memahami kekompleksitasan secara sempurna dan memiliki 

bekal pengetahuan serta pengalaman yang cukup untuk memahami karya 

sastra itu sendiri terutama yang berbentuk prosa yaitu novel.  

Sastra juga merupakan bentuk ekspresi dari pengarang, kemudian 

sastra juga terlahir dari suatu proses kegelisahan yang dirasakan oleh seorang 

sastrawan atas kondisi masyarakat serta terjadinya ketegangan atas 

kebudayaan. Sastra juga sering ditempatkan sebagai media untuk 

mengungkapkan kondisi masyarakat pada massa tertentu. Seorang pakar 

sastra ketika dalam menciptakan sebuah karya sastra ia menggunakan 

konteks tertentu, cerita yang dilukiskan di dalamnya bersumber dari berbagai 

fenomena kehidupan dalam masyarakat. Sastrawan sebagai bagian dari 
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masyarakat dengan kekuatan imajinasinya mampu melahirkan sebuah karya 

sastra dari permasalahan sosial masyarakat yang melingkupinya. Sastrawan 

akan terikat dengan pengalaman hidupnya, pengetahuannya, pendidikannya, 

tradisinya, wawasan seninya, dan lain sebagainya. Ia hidup serta berelasi 

dengan orang-orang dan lingkungan sosial budaya yang berada di sekitarnya, 

jadi tidak heran lagi jika terjadi suatu interaksi dan relasi antara pengarang 

dan masyarakatnya. 

Karya sastra di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan 

dengan makna kreativitas yang selalu melekat pada karya sastra. Selain itu, 

karya sastra berbeda dengan teori-teori tidak hanya berbicara kepada 

pengetahuan pembacanya, melainkan kepada seluruh kepribadiannya 

(termasuk keinginannya, emosi, dan khayalan-khayalannya) (Sugiarti, 2002: 

1). Karya sastra yang dimaksudkan ialah prosa fiksi, prosa fiksi menceritakan 

tentang berbagai masalah kehidupan yang dialami manusia dalam 

interaksinya dengan lingkungan dan sesama manusia. Ismawati (2013: 69) 

mengemukakan pendapat bahwa fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, 

dan reaksi dari seorang pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Boulton (dalam Ismawati, 2013) yang 

menyatakan bahwa cipta sastra termasuk prosa fiksi yang di dalamnya selain 

menyajikan nilai-nilai keindahan serta paparan peristiwa yang mampu 

memberikan kesenangan dan kepuasan batin untuk pembacanya, serta 

mengandung pandangan yang berhubungan masalah keagamaan, filsafat, 
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politik, maupun berbagai macam problema yang berhubungan dengan 

kompleksitas kehidupan. 

 Karya sastra yang lahir di Indonesia khususnya sebuah prosa fiksi 

banyak sekali ditemukan dengan berbagai tema. Salah satunya adalah tema 

feminisme. Sebenarnya, feminisme merupakan sebuah perlawanan terhadap 

ketidakadilan gender yang banyak dialami oleh kaum perempuan. 

Ketidakadilan gender adalah suatu keadaan ketika kedudukan perempuan 

dan laki-laki tidak setara dalam kehidupan sosialnya. Pada umumnya, 

perempuan menjadi korban utama karena sistem patriarkat yang masih 

tumbuh subur di Indonesia. Kedudukan perempuan yang selalu menjadi 

nomor dua dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satu wujud dari 

dominasi kaum laki-laki. Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan 

meskipun zaman mulai berkembang namun, kebanyakan masyarakat 

memberikan tempat yang tidak seimbang kepada perempuan dengan 

berbagai macam alasan. Dengan alasan menjaga martabat, wanita yang 

seharusnya selalu dihormati, padahal selalu diberikan tempat nomor dua, dan 

di belakang. Kondisi ini sesungguhnya merupakan penindasan secara 

perlahan-lahan bagi kaum perempuan dan juga merupakan perlakuan 

feminisme radikal atau perlakuan klasik terhadap kaum perempuan di mana-

mana. 

Feminisme radikal juga merupakan aliran feminisme yang 

menganggap bahwa penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki, seperti 
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hubungan seksual, adalah bentuk penindasan terhadap kaum perempuan 

(Jaggar dalam Fakih, 2001: 85). Oleh sebab itu, peneliti memilih novel 

Drupadi tersebut agar perempuan bisa berfikir lebih logis, kemudian 

perempuan juga harus memiliki ruang gerak yang lebih luas membuktikan 

bahwa kaum perempuan bukan hanya terkenal dengan lemah lembutnya 

namun, terkenal dengan tegas dan melawan apabila dirinya merasa tidak 

dihormati lagi dimata masyarakat khususnya oleh kaum laki-laki. 

Novel yang berjudul Drupadi (Jangan Lecehkan Kehormatan Wanita) 

karya Ardian Kresna merupakan novel cetakan pertama. Novel Drupadi juga 

memiliki jalan cerita yang menarik yaitu diceritkan perjalanan untuk 

memperebut kerajaan Negara Amarta, dalam novel ini juga diceritakan 

bahwa tokoh utama bernama Drupadi melakukan perlawanan secara fisik dan 

terbuka yang sangat tragis hingga Drupadi jauh dari kata kodrat seorang 

perempuan namun, perlawanan yang dilakukan Drupadi semata-mata untuk 

kepuasaan ia sendiri dan untuk melakukan balas dendamnya kepada pelaku 

pelecehan seksual yang dialaminya, perlawanan yang berupa perang ini 

membuahkan hasil dengan kemenangan. Drupadi yang sebagai istri 

Yudhistira mendapatkan dirinya sebagai korban pelecahan seksual yang 

dilakukan oleh Dursasana yang tidak lain merupakan seorang Kurawa. 

Drupadi menjadi topik yang menarik sebab Drupadi melakukan perlawanan 

berupa perang yang di bantu oleh sang adik dari sang suami sendiri serta 

Drupadi juga menjadi tersangka meninggalnya dua bersaudara dari kaum 
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Kurawa tersebut. maka dari itu, dapat disimpukan bahwa novel Drupadi 

(Jangan Lecehkan Kehormatan Wanita) karya Ardian Kresna berhasil 

menjadikan tokoh utama memiliki hasrat yang kuat dalam melakukan balas 

dendam dengan bentuk perlawanan yang membuahkan hasil kemenangan.  

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan feminisme, 

dilakukan oleh Anis (2009), yang berjudul feminisme dalam kumpulan 

cerpen “Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu” Karya Djenar Maesa Ayu.  

Anis lebih menekankan penelitiannya pada aspek  studi kultural terutama 

pada bentuk gagasan feminisme yang dimunculkan melalui tokoh-tokoh, 

konflik-konflik yang dialami oleh para tokoh, serta amanat yang dikisahkan 

dalam kumpulan cerpen Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu Karya 

Djenar Maesa Ayu, sedangkan penelitian ini memuat tentang kekerasan 

seksual yang dialami oleh tokoh utama, perlawanan yang dilakukan oleh 

tokoh utama, dan menjujung tinggi harga diri. Berbeda dengan penelitian 

tersebut, penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan dan 

perbedaan, adapun persamaan dalam penelitian ini lebih menekankan ke 

feminisme, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu ialah pertama, penelitian terdahulu menggunakan kumpulan cerpen 

sebagai objeknya, sedangkan penelitian ini menggunakan novel sebagai 

objek. 

Penelitian yang kedua, dilakukan oleh Pandu (2007), yang berjudul 

refleksi semangat feminisme tokoh wanita dalam novel Jalan Bandungan 
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Karya Nh. Dini oleh. Fokus penelitian tersebut lebih menekankan penelitian 

femenis yang mengarah pada masalah ekonomi keluarga, pendidikan, dan 

pandangan tokoh wanita terhadap perkawinan dan institusi keluarga. 

Adapun, penelitian ini memuat tentang kekerasan seksual yang dialami oleh 

tokoh utama, perlawanan yang dilakukan oleh tokoh utama, dan menjujung 

tinggi harga diri. Dengan adanya penelitian terdahulu peneliti memberikan 

kesempurnaan. 

Penelitian ini menekankan pada aspek feminsime radikal karena 

adanya penindasan serta kekerasan seksual terhadap kaum perempuan. 

Penindasan yang terjadi dalam novel Drupadi ini ialah adanya pelecehan 

seksual yang dialami oleh tokoh utama. Oleh karena itu, peneliti memiliki 

hasrat ingin tahu yang tinggi terhadap persoalan yang terjadi di dalam novel 

Drupadi karya Adian Kresna, khususnya dengan tinjauan feminisme radikal. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bentuk dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana gambaran kekerasan yang dialami oleh Drupadi dalam 

novel Drupadi karya Ardian Kresna? 

2) Bagaimana faktor penyebab unit rasional gambaran kekerasan yang 

dialami oleh Drupadi dalam novel Drupadi karya Ardian Kresna? 
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3) Bagaimana faktor akibat unit rasional gambaran kekerasan yang 

dialami oleh Drupadi dalam novel Drupadi karya Ardian Kresna 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

“gambaran kekerasan kepada drupadi dalam novel drupadi (jangan lecehkan 

kehormatan wanita) karya Ardian Kresna (tinjauan feminisme radikal)”.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mendeskripsikan gambaran kekerasan yang dialami oleh Drupadi dalam 

novel Drupadi karya Ardian Kresna. 

2) Mendeskripsikan faktor unit rasional gambaran kekerasan yang dialami 

oleh Drupadi dalam novel Drupadi karya Ardian Kresna 

3) Mendeskripsikan faktor akibat unit rasional gambaran kekerasan yang 

dialami oleh Drupadi dalam novel Drupadi karya Ardian Kresna. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

1) Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

bagi pengembangan ilmu sastra Indonesia, khususnya dengan tinjauan 
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feminisme yang berbijak pada pendekatan feminisme dalam aspek sikap 

perlawanan kaum wanita. 

2) Bermanfaat juga sebagai bekal pengalaman di bidang penelitian yang 

berhubungan dengan analisis menggunakan teori feminisme radikal, 

khususnya yang menggunakan objek berupa novel. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 

1) Bagi Pengajar Sastra 

Diharapkan dari hasil penelitian ini bermanfaat dalam pelaksanaan 

proses belajar mengajar. Di samping itu dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan guru dan peserta didik dalam memahami novel-novel yang 

akan dijadikan bahan pengajaran. Selain itu juga diharapkan penelitian ini 

dapat meningkatkan kemampuan terhadap apresiasi sastra terutama pada 

novel. 

2) Bagi Pembaca  

Diharapkan dari hasil penelitian ini bermanfaat dalam mengetahui 

bagaimana novel yang dikaji menggunakan teori feminisme radial 

terlebih terfokus pada pendekatan feminisme. 

3) Bagi peneliti  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian untuk peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti tentang kajian feminisme radikal yang 

lain. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Adapun penegasan istilah yang terdapat pada penelitian yang berjudul 

Gambaran Kekerasan kepada Drupadi dalam Novel Drupadi (Jangan 

Lecehkan Kehormatan Wanita) Karya Ardian Kresna (Tinjauan Feminisme 

Radikal) adalah sebagai berikut: 

1) Novel merupakan sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cakupan, 

tidak terlalu panjang namun juga tidak terlalu pendek (Nurgiyantoro, 

2010: 9). 

2) Feminisme merupakan gerakan kaum perempuan yang menuntut 

persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki 

(Sugihastuti dan Septiawan, 2010: 61). Upaya melawan pranata sosial 

yang ada, misalnya, institusi rumah tangga,  perkawinan maupun usaha  

pemberontakan perempuan  untuk mengingkari apa yang disebut sebagai 

kodrat.  

3) Feminisme radikal merupakan aliran feminisme yang menganggap bahwa 

penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki, seperti hubungan seksual, 

adalah bentuk penindasan terhadap kaum perempuan (Jaggar dalam 

Fakih, 2001: 85)  

4) Perlawanan tokoh utama merupakan suatu perjuangan yang dilakukan 

oleh manusia khususnya perempuan yang mengalami kekerasan dan 
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ketidakdilan guna mendapatkan kebebasan diri dalam kehidupannya. 

(Fakih, 2001: 110-111).  


