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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1 Hakikat Novel 

Karya sastra merupakan struktur dunia rekaan, artinya realitas dalam karya 

sastra adalah realitas rekaan yang tidak sama dengan realitas dunia nyata. 

Walaupun bahannya terkadang diambil dari dunia nyata, tetapi sudah diolah 

(ditambah maupun dikurangi) oleh imajinasi rekaan pengarang sehingga 

kebenaran dari karya sastra adalah kebenaran menurut idealnya pengarang. Salah 

satu karya sastra yang dibuat oleh pengarang adalah Novel.  Pada dasarnya , 

novel dan roman memiliki perbedaan yang mendasar dalam penceritaannya 

sebagai suatu karya sastra. 

 Karya sastra yang dianggap baik oleh pembaca adalah karya sastra yang 

mampu menarik perhatian si pembaca dengan cerita-cerita yang mampu 

menghipnotis pembacanya. Pembaca seperti seperti merasakan langsung setiap 

peristiwa yang disuguhkan dalam cerita. Pembaca merasa larut dan terbuai dalam 

cerita sehingga enggan untuk berhenti membaca.  Karya sastra yang baik juga 

memiliki manfaat bagi pembaca. Tidak hanya nilai hiburan yang ditonjolkan, 

melainkan harus memunculkan manfaat-manfaat positif bagi pembacanya. Hal 

ini sejalan dengan pendapat  Damono (1984: 1) bahwa karya sastra diciptakan 

pengarang atau sastrawan untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat dalam kehidupan. 

 Karya sastra memiliki manfaat bagi pembacanya. Menurut Horace (via 

Wellek & Warren, 1990: 25) fungsi karya sastra adalah dulce et utile, yang 

berarti indah dan manfaat. Keindahan yang ada dalam karya sastra  dapat 
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menyenangkan pembacanya, menyenangkan dalam arti dapat memberikan 

hiburan bagi penikmatnya dari segi bahasanya, cara penyajiannya, jalan ceritanya 

atau penyelesaian persoalan. 

 Sebuah novel merupakan sebuah totalitas, suatu keseluruhan yang bersifat 

artistik. Sebagai sebuah totalitas, novel mempunyai unsur-unsur yang saling 

menggantungkan. Jika novel dikatakan sebagai sebuah totalitas, unsur kata, 

bahasa, misalnya merupakan salah satu bagian dari totalitas (Nurgiyantoro, 2007: 

22). 

 Dalam perkembangannya, novel disamakan dengan roman, padahal 

berbeda. Seperti yang peneliti ketahui dari pengertian dalam sastra Jerman, kedua 

karya sastra inni berbeda. Roman merupakan cerita yang digambarkan secara 

panjang lebar dan menceritakan tokoh-tokoh atau peristiwa-peristiwa fiktif, 

sedangkan novel adalah sebuah cerita yang menceritakan peristiwa-peristiwa 

lebih panjang daripada cerpen, tetapi lebih pendek daripada roman.  

 Dalam perkembangannya di dunia sastra Indonesia, istilah roman dan 

novel sama, yaitu cerita rekaan yang panjang, menceritakan tokoh-tokoh dan 

menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun. Istilah yang lebih 

popular di Indonesia sendri adalah novel. Devinisi lain juga disampaikan oleh 

Marwata (2008: 131) yang menyebutkan, bahwa novel adalah salah satu genre 

sastra yang cukup banyak ditulis dengan menggunakan repertoar atau realitas 

ekstratekstual dalam peristiwa historis. 

Sebagaimana bentuk karya sastra yang lain, novel juga dibentuk oleh 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur formal yang 

membangun sebuah karya sastra dari dalam. Unsur tersebut adalah tema, plot, 



13 
 

 

tokoh dan perwatakan, latar, gaya bahasa, sudut pandang, konflik dan pusat 

pengisahan. Pada unsur ekstrinsik yaitu unsur dari luar atau yang berada di luar 

teks atau sebuah karya sastra yang berpengaruh terhadap karya sastra tersebut. 

Hal tersebut termasuk dalam unsur ekstrinsik psikologi, sosiologi, filsafat serta 

biografi pengarang.  Namun dalam hal ini peneliti tidak membahas secara luas 

dan rinci mengenai unsur-unsur tersebut. 

 

2.2 Unsur-unsur Pembangun karya Sastra 

 Novel sebagai karya fiksi dibangun oleh unsur-unsur pembangun cerita 

(unsur-unsur cerita). Unsur-unsur pembangun cerita dalam sebuah novel yang 

membentuk totalitas terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 

Soemardjo (1999: 3) beranggapan bahwa novel merupakan suatu sistem bentuk. 

Bentuk tersebut kemudian dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur intrinsik dan 

ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas alur tema tokoh, alur, dan sebagainya, 

sedangkan unsur ekstrinsik merupakan tanggapan pengarang terhadap 

lingkungannya. Keutuhan unsur instrinsik merupakan prasyarat utama suatu novel 

dikatakan sebagai bentuk sastra. Unsur intrinsik adalah rancang bangun dari suatu 

cerita. Apabila unsur intrinsik mengacu pada struktur cerita, maka unsur ekstrinsik 

mengacu pada berbagai nilai-nilai di luar sastra, tetapi secara tidak langsung 

mempengaruhi bangunan atau sistem organis karya sastra (Nurgiyantoro, 2010: 

23). Unsur ekstrinsik tersebut antara lain keadaan subjektivitas individu 

pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup; psikologi; dan 

keadaan lingkungan pengarang seperti ekonomi, sosial dan politik (Wellek dan 

Werren, 1989: 79). 
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 Dengan demikian, nilai ekstrinsik dalam novel mengacu pada realitas 

sosial. Realitas tersebut bukan realitas murni, tetapi hanya berupa cerminan. 

Dalam pencerminan tersebut, realitas dijalankan oleh tokoh. Cerita tidak akan bisa 

berjalan tanpa adanya tokoh. Panuti-Sudjiman menyatakan bahwa tokoh 

merupakan individu rekaan yang mengalami peristiwa atau perlakuan di dalam 

berbagai peristiwa cerita (dalam Sugihastuti dan Suharto, 2005: 50). Oleh karena  

itu, kedudukan tokoh dalam karya sastra adalah yang paling vital dibandingkan 

unsur-unsur lainnya. 

 Mengingat banyak unsur yang membangun sebuah karya sastra, 

pembahasan ini akan berfokus pada tokoh. Dalam suatu cerita maka akan ada 

pertanyaan tokoh atau siapa yang menjadi pelaku dalam cerita tersebut, siapa yang 

melakukan sesuatu dan dikenakan sesuatu, sesuatu yang dalam plot dinamakan 

sebagai peristiwa. Siapa pembuat konflik adalah urusan tokoh. 

 

2.1.1 Unsur Intrinsik 

Kejadian yang terjadi dalam karya fiksi yang dilukiskan oleh pengarang 

seperti halnya peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, selalu diemban oleh tokoh 

atau pelaku-pelaku tertentu yang terlibat. Tokoh dalam suatu cerita rekaan 

merupakan unsur penting yang menghidupkan cerita. Kehadiran tokoh akan 

membuat cerita lebih menarik dengan hadirnya konflik yang dibawah oleh tokoh. 

Seperti yang diungkapkan Nurgiyantoro (2005: 164), kehadiran tokoh dalam 

cerita berkaitan dengan terciptanya konflik, dalam hal ini tokoh berperan 

membuat konflik dalam sebuah cerita rekaan. 
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 Pembicaraan mengenai penokohan dalam cerita rekaan tidak dapat 

dilepaskan hubungannya dengan tokoh. Istilah “tokoh” menunjuk pada pelaku 

dalam cerita sedangkan “penokohan” menunjukkan pada sifat, watak atau karakter 

yang melingkupi diri tokoh yang ada. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh 

Nurgiantoro (2005:165), istilah tokoh menunjuk pada orangnya dan pelaku cerita, 

watak, perwatakan, dan karakter menentukan pada sikap tokoh seperti yang 

ditafsirkan pembaca. 

  Menurut Boulton (dalam Aminudin, 1990:79) bahwa cara pengarang 

menggambarkan atau memunculkan tokoh, dapat dilakukan melalui berbagai 

macam karakter dan bentuk. Mungkin pengarang menampilkan tokoh sebagai 

pelaku yang hanya hidup di alam mimpi, pelaku yang memiliki semangat 

perjuangan dalam mempertahankan hidupnya, pelaku yang memiliki semangat 

perjuangan dalam mempertahankan hidupnya, pelaku yang memiliki cara sesuai 

dengan kehidupan manusia yang sebenarnya, maupun pelaku yang egois, kacau 

dan mementingkan diri sendiri. Dalam cerita fiksi, pelaku itu dapat berupa 

manusia atau tokoh makhluk lain yang diberi sifat seperti manusia, misalnya 

kancil, kucing, sepatu, dan lain-lainnya. 

 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tokoh dalam karya sastra adalah sosok 

yang benar-benar mengambil peran dalam sebuah cerita. Tokoh dalam cerita seperti 

halnya manusia dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, selalu memiliki watak-

watak tertentu. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nurgiyantoro (2005: 173) 

bahwa tokoh berkaitan dengan orang atau seseorang sehingga perlu penggambaran 

yang jelas tentang tokoh tersebut. Jenis-jenis tokoh dapat dibagi sebagai berikut. 

Berdasarkan segi peranan atau tingkat pentingnya ada dua jenis, yaitu: 



16 
 

 

1) Tokoh Utama 

Tokoh utama yaitu tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel 

dan sangat menentukan perkembangan alur secara keseluruhan. Tokoh 

utama umumnya merupakan tokoh yang sering diberi komentar dan 

dibicarakan oleh pengarangnya. Selain itu lewat judul cerita anda juga 

dapat menentukan siapa tokoh utamanya. Misalnya jika terdapat cerita 

judul Maling Kundang, Siti Nurbaya, dan lain-lainnya, maka anda akan 

segera dapat menentukan bahwa tokoh yang namanya di angkat sebagai 

judul cerita itu merupakan tokoh utama, sementara tokoh-tokoh lain yang 

memiliki hubungan dengan tokoh itu juga dapat ditentukan sebagai tokoh 

utama. 

2) Tokoh tambahan 

Tokoh tambahan yaitu tokoh yang permunculannya lebih sedikit dan 

kehadirannya jika hanya ada kaitannya dengan tokoh itama secara 

langsung maupun tidak langsung, dan tokoh tambahan hanya dibicarakan 

alakadarnya. 

b. Penokohan  

Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita. Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh 

Sudjiman (1991:58) bahwa penokohan adalah penyajian watak tokoh utama dan 

penciptaan tokoh utama. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Nurgiyantoro 

(2005:165), bahwa penokohan dan karakterisasi sering juga sisamakan artinya 

dengan karakter dan perwatakan yang menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh 

tertentu dengan watak-watak tertentu dalam sebuah cerita. 
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 Penokohan dapat juga dikatakan sebagai proses penampilan tokoh sebagai 

pembawa peran watak tokoh dalam suatu cerita. Penokohan harus mampu 

menciptakan citra tokoh. Oleh karena itu, tokoh-tokoh harus dihidupkan. 

Penciptaan citra atau karakter ini merupakan hasil imajinasi pengarang untuk 

dimunculkan dalam cerita sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Berdasarkan 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penokohan adalah cara pengarang 

menggambarkan dan mengembangkan watak dan tokoh-tokoh dalam sebuah 

cerita rekaan. 

 Menurut Nurgiyantoro (2005: 166), penokohan dalam cerita dapat 

disajikan melalui dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung (analitik) 

dan metode tidak langsung (dramatic). Metode langsung merupakan teknik 

pelukisan tokoh cerita yang memberikan deskripsi, uraian atau penjelasan 

langsung. Pengarang memberikan komentar tentang kedirian tokoh cerita berupa 

lukisan sikap, sifat, watak, tingkah laku, bahkan ciri fisiknya. Metode tidak 

langsung merupakan teknik pengarang mendiskripsikan tokoh dengan 

membiarkan tokoh-tokoh tersebut saling menunjukkan kediriannya masing-

masing, melalui berbagai aktivitas yang dilakukan baik secara verbal maupun 

nonverbal, seperti tingkah laku, sikap dan peristiwa yang terjadi. 

 Pemahaman watak seseorang juga dapat diketahui lewat apa yang 

dibicarakan orang lain terhadapnya. Selain itu, watak seorang tokoh juga dapat 

diketahui dari pergaulannya dengan yang lain, sehingga dengan hal tersebut kita 

sering kali dapat menebak watak yang dimilikinya melalui pergaulannya. 

Seseorang yang suka berbincang dengan berkacak pinggang, bibir terkatub tanpa 

senyum ramah, dapat ditebak bagaimana perwatakannya yang dimilikinya. Begitu 
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juga seorang yang berbicara sambil terus menaap ke bawah sambil 

mempermainkan sapu tangan dapat kita ketahui bagaimana perwatakannya. 

Mungkin pemalu, atau mumgkin orang itu belu memiliki pendirian yang matang. 

c. Latar 

 Latar adalah tempat terjadinya peristiwa yang dialami oleh para tokoh 

dalam cerita. Latar tidak hanya merujuk pada tempat, tetapi juga ruang, waktu, 

alat-alat, benda-benda, sistem pekerjaan, pakaian, dan sistem kehidupan yang 

berhubungan dengan tempat terjadinya peristiwa yang menjadi latar ceritanya. 

Pada dasarnya latar merupakan hal yang mendukumg jalannya sebuah cerita, dan 

latar juga mampu mempengaruhi pola piker seorang tokoh dalam cerita. 

 Menurut Abrams seperti yang dikutip oleh Fananie (2000:97) latar atau 

setting merupakan satu elemen pembentuk cerita yang sangat penting, karena 

elemen tersebut akan dapat menentukan situasi umum sebuah karya. Berbeda 

dengan apa yang diungkapkan oleh Nurgiyantoro (2005:216) bahwa latar atau 

setting yang disebut sebagai landas tumpu yang mengarahkan pada pengertian 

tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan. 

d. Alur 

 Menurut Fananie (2009: 93), alur atau plot merupakan keseluruhan 

rangkaian peristiwa yang terdapat dalam cerita. Plot atau alur berfokus pada suatu 

aksi atau suatu moment. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk untuk 

menyajikan tokoh, tindakan, latar dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita 

dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. 
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 Selain itu, Yetti (1998: 60) mengatakan bahwa sudut pandang adalah cara 

seseorang memandang peristiwa yang ada dalam suatu cerita. Cara memadang 

setiap orang biasanya berbeda tergantung dari mana orang tersebut memandang, 

dari sudut konflik dalam cerita, tema, pengarang, bahkan pembaca. Tetapi 

biasanya yang dimaksud dengan sudut pandang dalam karya sastra kaitannya 

dengan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang menunjuk pada cara 

sebuah cerita dikisahkan. 

 

2.2.2 Unsur Ekstrinsik 

 Unsur ekstrinsik karya sastra adalah unsur pembangun karya sastra yang 

berada di luar karya sastra, naun turut menentukan bentuk da nisi suatu karya 

sastra atau cerita. Antara lain unsur politik, agama, sosial, budaya, psikologi dan 

lain sebagainya yang biasa membagun karya sastra tersebut Semi (1993: 70). 

 Suroto (1989: 70) mengungkapkan bahwa unsur ekstrinsik karya sastra 

merupakan unsur yang ada di luar karya sastra tetapi pada dasarnya ikut serta 

membangun cerita di dalan karya sastra itu sendiri. Sejalan dengan apa yang 

diungkapkan oleh Suroto, Wellek dan Waren (1995: 79) juga mengatakan bahwa 

unsur ekstrinsik karya sastra yang berada di luar karya sastra tetapi ikut 

membagun terbentuknya karya sastra itu sendri. 

 Unsur ekstrinsik berperan sebagai unsur yang mempengaruhi sebuah 

cerita, meskipun pada dasarnya pengaruh tersebut ada secara tidak langsung. 

Unsur ini meliputi latar belakang penciptaan karya sastra, sejarah, agama, biografi 

pengarang, dan lain-lain, di luar unsur instrinsik. Unsur ini mencangkup berbagai 

aspek kehidupan sosial yang menjadi latar belakang penyampaian tema dan 

amanat cerita. 
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2.3  Gender dalam Novel 

Kata gender berasal dari bahasa inggris yang berarti jenis kelamin. 

Menurut Cixous dalam Tong (2004:41), gender diartikan sebagai “perbedaan 

yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan 

tingkah laku”. Sedangkan menurut Kristeva dalam Tong (2004:42) dijelaskan 

bahwa gender adalah “suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik 

yang membedakan antara laki-laki dan perempuan baik secara biologis, perilaku, 

mentalitas, dan social budaya”. Sedangkan menurut Fakih dalam Analisis Gender 

dan Transformasi Sosial (2008:8) mendinisikan gender sebagai “suatu sifat yang 

melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikontruksi secara sosial 

maupun kultural”. 

Dari beberapa definisi tentang gender diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik secara 

kultural dan emosional namun memiliki hak yang sama. 

Sebagaimana yang diungkapkan Wellek dan Werren yaitu bahwa novel 

merupakan suatu realitas, maka novel mencerminkan realitas kehidupan sehari-

hari. Tokoh di dalam novel adalah pelaku cerita yang juga merupakan cerminan 

dari orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh dalam novel 

mengalami perlakuan yang sama layaknya orang dalam kehidupan sehari-hari. 

Apabila dalam dunia nyata, terdapat perbedaan gender antara laki-laki dan 

perempuan, demikian pula pada tokoh laki-laki dan perempuan dalam novel. 

Ratna (2010a: 589) menerangkan bahwa gender adalah pembedaan laki-laki dan 

perempuan yang diakibatkan  oleh konstruksi kultural. Ditambahkan oleh Ratna 

bahwa gender berbeda dengan jenis kelamin.   
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Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata 

seks (jenis kelamin). Sex adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara 

biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Sex berarti perbedaan laki-laki dan 

perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi 

organisme yang berbeda. Dalam arti perbedaan jenis kelamin. Sex mengandung 

pengertian laki-laki dan perempuan terpisah secara biologis. Laki-laki memiliki 

hak yang kuat, otot yang kuat, memiliki jakun, bersuara berat, memiliki 

penis,testis, sperma, yang berfungsi untuk alat reproduksi dalam meneruskan 

keturunan. Sedangkan perempuan memiliki hormon yang berbeda dengan laki-

laki, sehingga terjadi menstruasi, perasaan yang sensitif serta ciri-ciri fisik dan 

postur tubuh yang berbeda dengan laki-laki, seperti bentuk pinggul yang lebih 

besar dari pada laki-laki. 

Secara biologis alat-alat biologis tersebut melekat pada laki-laki dan 

perempuan selamanya. Fungsinya tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen 

tidak berubah dan merupakan ketentuan biologi atau ketentuan Tuhan (kodrat). 

Perbedaan gender terkadang dapat menimbulkan suatu ketidakadilan 

terhadap kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan. Ketidakadilan gender 

dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni : 

a. Marjinalisasi Perempuan 

Bentuk manifestasi ketidakadilan gender adalah proses marginalisasi atau 

permiskinan terhadap kaum perempuan. Marjinalisasi disebut juga pemiskinan ekonomi. Ada 

beberapa mekanisme proses marjinalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender. Dari 

segi sumbernya bias berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan 

tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. 
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 Marjinalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender adalah adanya 

program di bidang  pertanian misalnya: revolusi hijau yang memfokuskan 

pada petani laki-laki mengakibatkan banyak perempuan tergeser dan menjadi 

miskin. Contoh lain adanya pekerjaan khusus perempuan seperti: guru kanak-

kanak, pekerja pabrik yang berakibat pada penggajian yang rendah. 

Sesungguhnya banyak proses di dalam ekploitasi namun ada salah satu bentuk 

pemiskinan yang berakibat hanya pada jenis kelamin tertentu (perempuan) yang 

disebabkan oleh  keyakinan gender. Ada berbagai macam dan bentuk, serta 

mekanisme proses marginalisasi perempuan akibat dari ideology tersebut. Dari 

segi sumbernya dapat dipilah menjadi sumber kebijakan atau kebiasaan, bahkan 

asumsi ilmu pengetahuan. 

a. Subordinasi Pekerjaan Perempuan 

 Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan tidak penting 

terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Perempuan tersubordinasi 

oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. Hal ini disebabkan 

karena belum terkondisikan konsep gender dalam masyarakat yang 

mengakibatkan adanya diskriminasi kerja bagi perempuan. Anggapan 

sementara perempuan itu irrasional atau emosional, sehingga perempuan 

tidak bias tampil memimpin, dan berakibat munculnya sikap yang 

menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Perempuan 

diidentikkan dengan jenis-jenis pekerjaan tertentu. Diskriminasi yang 

diderita oleh kaum perempuan pada sector pekerjaan misalnya prosentase 

jumlah pekerjaan, penggajian, pemmberian fasilitas, serta beberapa hak-

hak perempuan yang berkaitan dengan kodratnya yang belum terpenuhi. 
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Agar perempuan tidak tersubordinasi lagi, maka perempuan harus 

mengejar berbagai ketertinggalan dari lelaki untuk meningkatkan 

kemampuan kedudukan, peranan, kesempatan, dan kemandirian, serta 

ketahanan mental spirituilnya. Dengan begitu perempuan mampu berperan 

bersama-sama laki-laki sebagai mitra sejajar yang selaras, serasi, seimbang 

yang ditujukan dalam kehidupan nyata sehari-hari. 

Bentuk subordinasi terhadap perempuan yang menonjol dalah 

bahwa semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai reproduksi dianggap 

lebih rendah dan menjdi subordinasi dari pekerjaan produksi yang dikuasai 

kaum laki-laki. Hal ini menyebabkan banyak lelaki dan perempuan sendiri 

akhirnya menganggap bahwa pekerjaan dosmetik dan reproduksi lebih 

rendah dan ditinggalkan. Subordinasi terhadap jenis pekerjaan perempuan 

ini ternyata tidak hanya terjadi di rumah tangga, juga terproyeksi di tingkat 

masyarakat dan tempat pekerjaan (pabrik). Keyakinan gender ternyata ikut 

menyumbangkan diskriminasi terhadap posisi buruh perempuandalam 

struktur perusahaan dan pabrik-pabrik. Bahkan terdapat indikasi yang kuat 

bahwa bias gender dalam bentuk subordinansi terhadap kaum buruh dan 

gerakan buruh, meskipun pada dasarnya merupakan gerakan untuk 

menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. 

b. Stereotype 

 Stereotipe adalah pembelaan terhadap suatu kelompok atau jenis 

pekejaan tertentu. Stereotipe adalah bentuk ketidakadilan. Secara umum 

stereotipe merupakan pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok 

tertentu, dan biasanya pelabelan ini selalu berakibat pada ketidakadilan, 
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sehingga dinamakan pelabelan ini selalu berakibat pada pelabelan yang 

sudah melekat pada laki-laki, misalnya laki-laki adalah manusia yang kuat, 

rasional, jantan dan perkasa. Sedangkan perempuan adalah makhluk yang 

lembut, cantik, emosional dan keibuan. 

Dengan adanya pelabelan tersebut tentu saja akan muncul banyak 

stereotipe yang dikonstruksi oleh masyarakat sebagai hasil hubungan 

sosial tentang perbedaan lelaki dan perempuan. Oleh karena itu, identic 

dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah, maka peluan perempuan untuk 

bekerja di luar rumah sangat  terbatas, bahkan ada juga perempuan yang 

berpendidikan tidak pernah menerapkan pendidikannya untuk 

mengaktualisasikan diri. Akibat adanya stereotipe  (pelabelan) ini banyak 

tindakan-tindakan yang seolah-olah sudah merupakan kodrat. Misalnya: 

karena secara sosial budaya laki-laki dikonstuksikan sebagai kaum yang 

kuat, maka laki-laki mulai kecil biasanya terbiasa atau berlatih untuk 

menjadi kuat. Dan perempuan yangbsudah terlanjur mempunyai label 

lemah lembut, maka pekerjaan orang tua mendidikanak seoalah-olah 

memang mengarahkan untuk terbentuknya perempuan yang lemah lembut. 

c. Kekerasan Terhadap Perempuan 

Kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) terhadap fisik 

maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap 

manusia ini sumbernya macam-macam, namun ada salah satu jenis 

kekerasan yang bersumber anggapan gender. Kekerasan ini disebut 

sebagai “gender-related violence”, yang pada adasarnya disebabkan oleh 

kekuasaan. Berbagai macam dan bentuk kejahatan yang dapat 
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dikategorikan kekerasan gender ini, baik dilakukan di tingkat rumah 

tangga sampai di tingkat Negara, bahkan tafsiran agama. 

Dalam hamper semua kelompok masyarakat, terdapat pembedaan 

tugas dan peran sosial atas laki-laki dan perempuan. Tanpa disadari, 

pembedaan tugas dan peran ini telah menghambat potensi dasar laki-laki 

dan perempuan dalam berbagai hal. Realitas ini menunjukkan bagaimana 

jenis kelamin telah menghambat seseorang untuk mempelajari ilmu 

pengetahuan tertentu, dan sebagainya, semata-mata karena alas an bahwa 

hal itu lebih pantas (secara  sosial budaya) bagi jenis kelamin tertentu. 

Jika diperhatikan bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan 

merupakan kekerasan yang disebabkan adanya keyakinan gender. Bentuk 

kekerasan ini tidak selalu terjadi antara laki-laki dan perempuan bahkan 

antara perempuan dan laki-laki. Meskipun demikian perempuan menjadi 

lebih rentan karena posisinya  yang timpang di hadapan masyarakat baik 

secara ekonomi, sosial maupun politik. Posisi perempuan pada umumnya 

dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. 

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bahwa keyakinan gender 

adalah keyakinan yang mempercayai bahwa laki-laki dan perempuan 

secara sosial berbeda peran dan fungsinya. Mereka juga dibedakan dalam 

sifat dan karakternya. Konstuksi ini adalah bentuknya masyarakat, karena 

keyakinan ini dapat berubah dari masa ke masa bahkan konsepnya dapat 

berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya di berbagai belahan 

dunia. 
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Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi karena budaya 

dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan digunakan oleh laki-

laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa 

tidak puas, dan seringkali hanya untuk menunjukkan bahwa laki-laki 

berkuasa atas perempuan. Pada dasarnya kekerasan yang berbasis gender 

adalah refleksi dari system patriarki yang berkembang di masyarakat. 

d. Beban Kerja Lebih Berat 

Dengan berkembangnya wawasan kemitrasejajaran berdasarkan 

pendekatan gender dalam berbagai aspek kehidupan, maka peran 

perempuan mengalami perkembangan yang cukup cepat. Namum perlu 

dicermati bahwa perkembangan perempuan tidaklah “mengubah” 

peranannya yang “lama” yaitu peranan dalam lingkup rumah tangga (peran 

reproduktif). Maka dari itu perkembangan peranan perempuan ini sifatnya 

menambah, dan umumnya perempuan mengerjakan peranan sekaligus 

untuk memenuhi tuntutan pembangunan. Untuk itulah maka beban kerja 

perempuan terkesan berlebihan. 

Karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan bersifat, 

memelihara, rajin dan tidak akan menjadi kepala rumah tangga, maka 

akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum 

perempuan. Oleh karena itu perempuan menerima beban ganda, selain 

harus bekerja domestic, mereka masih harus bekerjamembantu mencari 

naskah. Bagi golongan kelas kaya, beban kerja ini kemudian dilimpahkan 

kepada pembantu rumah tangga (domestic workers). Mereka inlah yang 

sesungguhnya menjadi korban dari bias genderdi masyarakat. Mereka 
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bekerja berat, tanpa perlindungan dan kebijakan negara. Selain tanpa 

perlindungan hubungan mereka bersifat feodalistik dan perbudakan, serta 

masalahnya belum bias secara transparan dilihat oleh masyarakat luas. 

 

2.4 Kesetaraan Gender 

 Kesetaraan gender merupakan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk 

memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan 

dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, 

pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam 

menikmati hasil pembangunan (Afif:2013). Kemudian menurut (Fakih 1999, 

xii).Kesetaraan Gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, 

dilandaskan kepada pengakuan atas ketidaksetaraan gender yang disebabkan oleh 

diskriminasi struktural dan kelembagaan. 

 Kesetaraan gender adalah sebuah tujuan utama untuk menciptakan 

kesejahteraan dan membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 

untuk memperoleh kesamaan serta hak-haknya sebagai manusia, supaya mampu 

berperan dan berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, 

politik, hukum, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. 

 Tujuan dari kesetaraan adalah agar setiap orang memperoleh perlakuan 

yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di 

tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Kesetaraan 

gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan structural, baik 

terhadap laki-laki maupun perempuan. 



28 
 

 

 Kesetaraan gender meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak  adilan 

struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah 

suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan 

gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, 

marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. 

 Di sisi lain Islam memandang laki-laki dan wanita dalam posisi yang sama, 

tanpa ada  perbedaan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kodrat sebagai 

perempuan dan laki-laki. Islam memandang kesetaraan gender sebagai keadilan antara 

laki laki dan perempuan, bukan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan 

bertolak belakang dengan prinsip keadilan, karena adil adalah menempatkan sesuatu 

pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Sementara 

kesamaan adalah menyetarakan antara 2 hal tanpa adanya perbedaan (Joana:2013). 

 Terwujudnya kesetaran dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya 

diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka 

memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta 

memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan 

partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber 

daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara 

penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki 

kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil 

sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Hak 

untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan 

pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun 

mempunyai hak yang sama pada hakikatnya (buletin uny:2013). 
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Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut: 

a. AKSES  yang dimaksud dengan aspek akses adalah peluang atau 

kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. 

Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara 

antara laki-laki dan perempuan, anak perempuan dan laki-laki terhadap 

sumber daya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi 

anak didik adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan 

untuk anak didik perempuan dan laki-laki diberikan secara adil dan setara 

atau tidak. 

b. PARTISIPASI; Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi 

seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan 

keputusan. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran 

yang sama dalam pengambilan keputusan di tempat yang sama atau tidak. 

c. KONTROL adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk 

mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan tertentu 

sebagai pengambil keputusan didominasi oleg gender tertentu atau tidak. 

d. MANFAAT adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. 

Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan 

setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak. 

 

2.5 Fungsi Kesetaraan Gender 

 Kesetaraan gender menjadi suatu program dan kegiatan yang diharapkan 

dapat meningkatkan derajat dan martabat perempuan. Al-Qur’an yang menjadi 

pegangan umat Islam menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki 
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kesempatan yang sama di dunia, baik kapasitas moral, spiritual, maupun 

intelektual. Dengan tegas, Al-Qur’an menggunakan ungkapan “laki-laki dan 

perempuan beriman” sebagai bukti pengakuannya terhadap kesetaraan hak dan 

kewajiban laki-laki dan perempuan. Dalam menjalankan ibadah atau kewajiban 

agama, tidak pernah membeda-bedakan beban ibadah antara perempuan dan laki-

laki. 

 Selain itu dalam Al Qur’an tidak ditemukan kata yang persis sepadan 

dengan istilah gender, namun jika yang dimaksud gender menyangkut perbedaan 

laki-laki dan perempuan secara non-biologis, meliputi perbedaan fungsi, peran 

dan relasi antara keduanya, maka dapat ditemukan sejumlah istilah untuk itu. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan 

kebersamaan dalam kehidupan manusia. Al-Qur’an juga mengungkapkan 

perbedaan mendasar antara laki-laki. 

 

2.6 Tokoh Utama 

 Menurut (Nurgiyantoro, 1995) tokoh utama merupakan tokoh yang paling 

diutamakan dalam sebuah cerita yang dimuat dalam novel atau cerita lainnya yang 

bersangkutan. Tokoh dapat pula diartikan sebagai orang-orang yang ditampilkan 

dalam sebuah cerita naratif atau drama, yang oleh pembaca ditampilkan memiliki 

kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam 

ucapan dan apa yang dilakukan dalam perbuatan. (Abrams melalui Nugiyantoro, 

1995: 85). Ia adalah pelaku yang mengembangkan  peristiwa dam cerita fiksi  

sehingga peristiwa itu mampu menjalin sebuah cerita  (Aminuddin,1995: 79). 
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 Nurgiyantoro (2000) juga menambahkan bahwa berdasarkan tingkat 

perannya, tokoh dapat dibagi menjadi dua: tokoh tambahan dan tokoh utama. 

Tokoh utama adalah tokoh yang paling diprioritaskan dalam sebuah cerita, seperti 

pada novel atau karya lainnya. Sedangkan tokoh tambahan bisa disebut sebagai 

tokoh pembantu yang bertugas untuk membantu peran tokoh utama. Selain itu, 

tokoh tambahan hanya muncul pada suatu kejadian yang berkaitan dengan peran 

yang dilakukan oleh tokoh utama. 

 Tokoh-tokoh cerita dalam sebuah fiksi dapat dibedakan ke dalam beberapa 

jenis penamaan berdasarkan sudut mana penamaan itu dilakukan. Berdasarkan 

perbedaan sudut pandang dan tinjauan, seorang tokoh dapat dapat dikategorikan 

ke dalam beberapa jenis penamaan sekaligus (Nurgiyantoro, 2002:176). 

 Aminuddin (dalam Nurgiyantoro, 1995:79-80) menyatakan terdapat dua 

macam tokoh dalam suatu cerita, yaitu : 

a. Tokoh utama 

Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu 

cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik 

sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan pada 

novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian 

dan dapat ditemui dalam tiap halaman buku cerita yang bersangkutan. 

b. Tokoh pembantu 

Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting 

dalam cerita dan kehadiran tokoh ini hanya sekedar menunjang tokoh 

utama. 
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Berdasarkan perannya dalam sebuah cerita, tokoh dibagi menjadi 2, 

yaitu: 

a. Tokoh protagonis 

Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu 

jenisnya secara populer disebut hero, yaitu tokoh yang merupakan 

pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita 

(Altenbernd dan Lewis dalam Nurgiyantoro, 2002:178). 

b. Tokoh antagonis 

Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penyebab timbulnya 

konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. 

Berdasarkan perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan menjadi : 

a. Tokoh sederhana 

Tokoh sederhana adalah tokoh yang memilki satu kualitas pribadi 

tertentu, satu sifat watak yang tertentu saja. Sifat dan tingkah laku 

seseorang tokoh sederhana bersifat datar, monoton, hanya mencerminkan 

satu watak tertentu. 

b. Tokoh kompleks 

Tokoh kompleks adalah tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai 

kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. Ia dapat 

memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan, namun ia dapat pula 

menampilkan watak dan tingkah laku yang bermacam-macam, bahkan 

mungkin seperti bertentangan dan sulit diduga (Abrams dalam 

Nurgiyantoro, 2002:181-183). 
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Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap 

(sekelompok) manusia dari kehidupan nyata, tokoh cerita dibagi menjadi : 

a. Tokoh tipikal 

Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan 

individualitasnya, dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau 

kebangsaannya atau sesuatu yang lain yang lebih bersifat mewakili. 

b. Tokoh Netral 

Tokoh netral adalah tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita itu 

sendiri. Ia benar-benar merupakan tokoh imajiner yang hanya hidup dan 

bereksistensi dalam dunia fiksi. Ia hadir (atau dihadirkan) semata-mata 

demi cerita, atau bahkan dialah sebenarnya yang empunya cerita, pelaku 

cerita, dan yang diceritakan. 

Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya suatu tokoh dibagi 

menjadi : 

a. Tokoh statis 

Tokoh statis adalah tokoh cerita yang esensial tidak mengalami 

perubahan dan atau perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya 

peristiwa-peristiwa yang terjadi (Altenbernd dan Lewis dalam 

Nurgiyantoro, 2002:188). 

b. Tokoh berkembang 

Tokoh berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan 

dan perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan perwatakan 

sejalan dengan perkembangan (dan perubahan) peristiwa dan plot yang 

dikisahkan. 
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2.7 Kritik Feminism 

Kritik sastra feminis merupakan salah satu ragam kritik sastra (kajian 

sastra) yang mendasarkan pada pemikiran feminisme yang menginginkan adanya  

keadilan dalam memandang eksistensi perempuan, baik sebagai penulis maupun 

dalam karya sastra-karya sastranya. Lahirnya kritik sastra feminis tidak dapat 

dipisahkan dari gerakan feminisme yang pada awalnya muncul di Amerika Serikat 

pada tahun 1700-an (Madsen, 2000:1). 

Dalam paradigma perkembangan kritik sastra, kritik sastra feminis 

dianggap sebagai kritik yang bersifat revolusioner yang ingin menumbangkan 

wacana yang dominan yang dibentuk oleh suara tradisional yang bersifat patriarki 

(Ruthven, 1985:6). Tujuan utama kritik sastra feminis adalah menganalisis relasi 

gender, situasi ketika perempuan berada dalam dominasi laki-laki (Flax, dalam 

Nicholson, 1990: 40). Melalui kritik sastra feminis akan dideskripsikan opresi 

perempuan yang terdapat dalam karya sastra (Humm, 1986:22). 

Melalui kajian yang berperspektif  feminis gambaran dan suara perempuan 

yang terefleksi dalam novel-novel tersebut diharapkan  lebih dapat dipahami. Hal 

ini  karena seperti dikemukakan oleh Reinhartz (2005:221) bahwa penelitian 

feminis memiliki tujuan untuk mengindentifikasi penghilangan, penghapusan,  

dan informasi yang hilang tentang perempuan secara umum.  Reinhartz (2005:67) 

juga menegaskan bahwa memahami perempuan dari perspektif feminis adalah 

memahami pengalaman dari sudut pandang perempuan sendiri, yang akan 

memperbaiki ketimpangan utama cara pandang nonfeminis yang meremehkan 

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

laki di masyarakat atau peneliti laki-laki. 
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Analisis gender tidak hanya melihat peran, aktivitas, tetapi juga hubungan, 

sehingga pertanyaan yang diajukan tidak hanya “siapa mengerjakan apa”, tetapi 

juga meliputi: siapa yang membuat keputusan, siapa yang memperoleh 

keuntungan, siapa yang menggunakan sumber daya pembangunan seperti tanah, 

kredit, siapa yang menguasai sumber daya pembangunan, faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi hubungan tersebut, apakah hukum, ekonomi, atau sosial. Untuk 

mengungkapkan hubungan sosial laki-laki dan perempuan, maka dikembangkan 

berbagai macam teknik analisis seperti: Teknik Analisis Harvard, Moser, Longwe, 

Munro, CVA, Matriks Analisis Gender, Analisis Logframe, Konsep Seaga dan 

Teknik Partici-patory Rural Appraisal Berdimensi Gender serta Kerangka 

Analisis GAP dan POP. 

Pendekatan teoritis utama pada gender atau feminisme, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Feminisme liberal memiliki hirauan utama yaitu hak-hak yang sama 

bagi laki-laki dan perempuan dengan adanya kebebasan dan 

kebahagiaan manusia perorangan. Aliran feminisme Liberal berakar 

dari filsafat liberalism yang memiliki konsep bahwa kebebasan 

merupakan hak setiap individu sehingga ia harus diberi kebebasan 

untuk memilih tanpa terkekang oleh pendapat umum dan hokum. Akar 

teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. 

2. Feminisme marxis/sosialis menggambarkan posisi rendah perempuan 

dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis, serta 

adanya analisis patriarki (pemusatan pada laki-laki). Fokusnya adalah 

kapitalisme dan patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang 
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tidak istimewa. Mereka berpendapat bahwa penghapusan sistem 

kapitalis merupakan cara agar perempuan mendapat perlakuan yang 

sama. Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka 

kritik kapitalisme. Asumsinya, sumber penindasan perempuan berasal 

dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Status perempuan jatuh karena 

adanya konsep kekayaan pribadi (private property) kegiatan produksi 

yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah 

menjadi keperluan pertukaran (exchange). Feminisme sosial muncul 

sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini mengatakan 

bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme, dan tetap tidak 

akan berubah jika kapitalisme runtuh. Feminisme sosial menggunakan 

analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. 

3. Feminisme radikal mengembangkan feminis yang lebih nyata dan 

lebih merdeka sepenuhnya sehingga dapat mencegah penyubordinatan 

gender pada agenda tradisional. Oleh karenanya mereka menolak 

setiap kerjasama dan menjalankan langkah praktis dan teoritis untuk 

mengembangkan analisis gender. Aliran ini bertumpu pada pandangan 

bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki 

(sistem yang berpusat pada laki-laki). Pada pokoknya, aliran ini 

berupaya menghancurkan sistem patriarki, yang fokusnya terkait 

fungsi biologis tubuh perempuan. 

4. Feminisme Teologis. Teori ini dikembangkan berdasarkan paham 

teologi pembebasan yang menyatakan bahwa sistem masyarakat 

dibangun berdasarkan ideologi, agama, dan normanorma masyarakat. 
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mereka berpendapat bahwa penyebab tertindasnya perempuan oleh 

laki-laki adalah teologi atau ideologi masyarakat yang menempatkan 

perempuan di bawah laki-laki (subordinasi). 

5. Ekofeminisme. Aliran ini merupakan jenis feminisme yang meyalahi 

arus utama ajaran feminisme, sebab cenderung menerima perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan. Ekofeminisme mengkritik pemikiran 

aliran-aliran sebelumnya yang menggunakan prinsip maskulinitas 

(ideologi untuk menguasai) dalam usaha untuk mengakhiri penindasan 

perempuan akibat sistem patriarki. 

 

2.8 Teknik Analisis Gender 

 Analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk mendeteksi 

kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta 

informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan 

dalam aspek akses, peran, kontrol dan manfaat. 

 Analisis gender merupakan alat dan tehnik yang tepat untuk mengetahui 

apakah ada permasalahan gender atau tidak dengan cara mengetahui disparitas 

gendernya. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat 

diindentifikasi dan dianalisis secara tepat sehingga dapat ditemukan faktor-faktor 

penyebabnya serta langkah-langkah pemecahan masalahnya. Analisis gender 

sangat penting khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencanaan serta 

para peneliti akademisi, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender 

dapat diatasi atau dipersempit sehingga program yang berwawasan gender dapat 

diwujudkan. Secara terinci analisis gender sangat penting manfaatnya, karena: 
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1. Membuka wawasan dalam memahami suatu kesenjangan gender di daerah 

pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. 

2. Melalui analisis gender yang tepat, diharapkan dapat memberikan 

gambaran secara garis besar atau bahkan secara detil keadaan secara 

obyektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti 

secara universal oleh berbagai pihak. 

3. Analisis gender dapat menemukan akar permasalahan yang 

melatarbelakangi masalah kesenjangan gender dan sekaligus dapat 

menemukan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat 

permasalahannya. 

Ada beberapa teknik analisis gender yang sering digunakan, yaitu 

Model Harvard; Model Moser; Model SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity and Threat) atau Model Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan 

Ancaman; Model GAP (Gender Analysis Pathway) atau Model Analisis Alur 

Gender; dan Model ProBA (Problem Based Approach) atau Model 

Pendekatan Berbasis Masalah. Dalam buku ini analisis gender yang dibahas 

hanya dibatasi pada Model Harvard dan Model Moser saja karena kedua 

model ini tepat digunakan untuk analisis kesenjangan gender di tingkat 

individu dan keluarga. 

a. Teknik Analisis Gender Model Harvard 

Penggunaan kerangka analisis Harvard lebih cocok untuk perencanaan 

proyek dibandingkan dengan perencanaan program atau kebijakan. 

Kerangka ini juga dapat digunakan sebagai titik masuk (entry point) 
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gender netral dan digunakan bersamaan dengan kerangka Analisis Moser 

untuk mencari gagasan dalam menentukan kebutuhan strategik gender. 

Kerangka Harvard pada mulanya diuraikan di dalam Overholt, Anderson, 

Cloud and Austin, Gender Roles in Development Projects: A Case Book, 

1984, Kumarian Press: Connecticut. Kerangka ini terdiri atas sebuah 

matriks yang mengumpulkan data pada tingkat mikro (masyarakat dan 

rumahtangga), meliputi empat komponen yang berhubungan satu dengan 

lainnya. 

Secara garis besar kerangka Harvard dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Tujuan/ Asumsi adalah: (a) Menunjukkan investasi dan kontribusi 

ekonomi gender, (b) Membantu perencanaan proyek yang efisien 

dan efektif, (c) Mencari informasi rinci (efisiensi proyek dan 

pencapaian keadilan dan kesetaraan gender) dan (d) Memetakan  

tugas  perempuan dan laki-laki di tingkat masyarakat beserta faktor 

pembeda. 

2. Komponen/  Langkah meliputi analisis profil kegiatan 3 (tiga) 

peran atau triple roles (terdiri atas peran publik dengan kegiatan 

produktifnya, peran domestik dengan kegiatan reproduktifnya dan 

peran kemasyarakatan dengan kegiatan sosial budayanya), profil 

akses dan kontrol dan faktor yang mempengaruhi kegiatan akses 

dan kontrol. 
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b. Teknik Analisis Gender Model Moser 

Teknik analisis model Moser atau Kerangka Moser dikembangkan 

oleh Caroline Moser (Moser 1993) seorang peneliti senior dalam 

perencanaan gender. Kerangka ini didasarkan pada pendekatan 

Pembangunan dan Gender (Gender and Development/ GAD) yang 

dibangun pada pendekatan Perempuan dalam Pembangunan (Women in 

Development/ WID). Kerangka ini kadang-kadang diacu sebagai ”Model 

Tiga Peranan (Triple Roles Models). 

Adapun tujuan dari kerangka pemikiran perencanaan gender dari 

Moser adalah: (1) Mempengaruhi kemampuan perempuan untuk 

berpartisipasi dalam intervensi-intervensi yang telah direncanakan(2) 

Membantu perencanaan untuk memahami bahwa kebutuhankebutuhan 

perempuan adalah seringkali berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan laki-

laki, (3) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan melalui 

pemberian perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan praktis perempuan dan 

kebutuhan-kebutuhan gender strategis, (4) Memeriksa dinamika akses 

kepada dan kontrol pada penggunaan sumber-sumberdaya antara 

perempuan dan laki-laki dalam berbagai konteks ekonomi dan budaya 

yang berbeda-beda, (5) Memadukan gender kepada semua kegiatan 

perencanaan dan prosedur dan (6) Membantu pengklarifikasian batasan-

batasan politik dan teknik dalam pelaksanaan praktek perencanaan. 

Ada 6 alat yang dipergunakan kerangka ini dalam perencanaan untuk 

semua tingkatan, mulai dari tingkatan proyek sampai ke tingkatan perencanaan 

daerah, yaitu: 
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1. Alat 1 :Identifikasi Peranan Gender (“Tiga-Peran”, yang mencakup peran 

produkstif, reproduktif, dan kemasyarakatan/ kerja sosial) yang mencakup 

penyusunan pembagian kerja gender/ pemetaan aktivitas laki-laki dan 

perempuan (termasuk anak perempuan dan anak laki-laki) dalam 

rumahtangga selama periode 24 jam. 

2. Alat 2 :Penilaian Kebutuhan Gender. Moser mengembangkan alat ini 

berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Maxine Molyneux pada 

1984. Penilaian kebutuhan gender didasari atas kebutuhan perempuan 

yang berbeda dengan laki-laki karena dan mempertimbangkan posisi 

subordinat perempuan terhadap laki-laki dalam masyarakat. Kebutuhan-

kebutuhan dibedakan atas: 

a. Kebutuhan Praktis Gender berkaitan dengan kebutuhan kehidupan 

seharihari seperti kebutuhan perempuan akan persediaan sumber air 

bersih, makanan, pemeliharaan kesehatan dan penghasilan tunai untuk 

kebutuhan rumahtangga, dan pelayanan dasar perumahan.  

Mengidentifikasi kebutuhan praktis perempuan sangat penting untuk 

memperbaiki kondisi kehidupan kaum perempuan meskipun masih 

belum dapat merubah posisi subordinat perempuan. 

b. Kebutuhan Strategis Gender berkaitan dengan keadaan yang 

dibutuhkan untuk mengubah posisi subordinat perempuan. Hal ini 

berhubungan dengan isu kekuasaan dan kontrol, sampai dengan 

eksploitasi pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Kebutuhan 

strategis berhubungan dengan perjuangan penyusunan jaminan hukum 

terhadap hak-hak legal, penghapusan tindak kekerasan, upah yang 
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sama/ setara, kesetaraan dalam memiliki properti, akses untuk 

mendapatkan kredit dan sumberdaya lainnya dan kontrol perempuan 

atas tubuhnya sendiri. 

3. Alat 3 : Pemisahan data/informasi berdasarkan jenis kelamin tentang 

kontrol atas sumberdaya dan pengambilan keputusan dalam rumahtangga 

(alokasi sumberdaya intra-rumahtangga dan kekuasaan dalam 

pengambilan keputusan dalam rumahtangga). 

Alat ini digunakan untuk menemukan siapa yang mengontrol 

sumberdaya dalam rumahtangga, siapa yang mengambil keputusan 

penggunaan sumberdaya dan bagaimana keputusan itu dibuat. 

4. Alat 4 :Menyeimbangkan peran gender antara laki-laki dan perempuan 

dalam mengelola tugas-tugas produktif, reproduktif dan kemasyarakatan 

mereka. Perlu juga diidentifikasi apakah suatu intervensi yang 

direncanakan akan meningkatkan beban kerja perempuan atau menambah 

penderitaan kaum perempuan. 

5. Alat 5 :Matriks Kebijakan WID (Women In Development) dan GAD 

(Gender And Development) yang akan memberikan masukan untuk 

pengarusutamaan gender. 

6. Alat 6 :Pelibatan stakeholder yang meliputi Organisasi Perempuan dan 

institusi lain dalam Penyadaran Gender pada Perencanaan Pembangunan. 

Tujuan dari alat ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan 

perempuan masuk dalam proses perencanaan pemerintah dalam 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di tingkat keluarga dan 

masyarakat. 
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Proses Analisis Model Moser dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

1. Analisis Pola Pembagian Kerja melalui Curahan Kerja (Profil Kegiatan) 

untuk lakilaki maupun perempuan baik peran produktif, reproduktif, 

maupun sosial kemasyarakatan di tingkat keluarga. Melalui analisis pola 

pembagian kerja dalam keluarga akan memberikan gambaran sejauh mana 

laki-laki mengambil bagian peran domestik, dan sejauh mana perempuan 

mengambil bagian peran produktif. Disamping itu melalui analisis ini 

diketahui pula seberapa jauh perempuan masih mempunyai waktu luang 

untuk melakukan kegiatan produktif, kapan waktu itu tersedia agar tepat 

dalam memberikan masukan ketrampilan teknis pada perempuan.  Analisis 

ini juga memberikan informasi tentang peluang baik laki-laki maupun 

perempuan dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada baik modal, alat-

alat produksi, teknologi, media informasi, pendidikan, dan sumberdaya 

alam yang tersedia. Akhirnya, analisis ini memberikan informasi tentang 

kekuatan pengambilan keputusan dan peluang untuk mendistribusikan 

kekuatan tersebut antara laki-laki dan perempuan. 

2. Analisis Profil Akses (peluang) dan Kontrol (kekuatan dalam pengambilan 

keputusan) yang berkaitan dengan sumberdaya fisik (tanah, modal, alat-

alat produksi), situasi dan kondisi pasar (komoditi, tenaga kerja, 

pemasaran, kredit modal, informasi pasar), serta sumberdaya sosial-

budaya (media informasi, pendidikan, pelatihan ketrampilan). 

3. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profil kegiatan serta profil 

akses dan kontrol agar dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan 

hal-hal yang menghambat atau menunjang sebuah program/ proyek. 
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Faktor-faktor yang perlu dianalisis meliputi lingkungan budaya, tingkat 

kemiskinan, distribusi pendapatan dalam masyarakat, struktur 

kelembagaan, penyebaran pengetahuan, teknologi dan ketrampilan, 

norma/nilai-nilai individu dan masyarakat, kebijakan lokal/regional, 

peraturan/hukum, pelatihan dan pendidikan, kondisi politik, local wisdom 

dan lain sebagainya. 

 

 

 


