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ABSTRAK

Representasi Feminisme Radikal Dalam Karya Sastra
(Analisis Semiotik Pada Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang

Oleh

Anggi Kartika Putri

Feminisme merupakan suatu upaya dalam menuntut persamaan gender dalam
masyarakat. Saat ini banyak penulis di Indonesia yang mengangkat tema tentang
perempuan dan feminisme dalam setiap karya-karya mereka. Novel Pengakuan
Eks Parasit Lajang adalah novel otobiografi karya Ayu Utami yang mengangkat
tema tentang feminisme radikal. Novel tersebut menceritakan tentang tokoh A,
seorang perempuan yang mencoba untuk melawan nilai-nilai adat, agama dan
hukum yang patriarki. Feminisme radikal bertumpu pada pandangan bahwa
penindasan terhadap kaum perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Berdasarkan
latarbelakang tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana representasi feminisme radikal pada novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang.

Peneliti menggunakan konsep feminisme radikal menurut Fakih untuk
menganalisis representasi feminisme radikal dalam novel Pengakuan Eks Parasit
Lajang. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 16 teks/kalimat yang merujuk
pada gerakan feminisme radikal. Dari hasil analisis menggunakan metode
semiotik Roland Barthes, peneliti mendapatkan bahwa feminisme radikal pada
novel Pengakuan Eks Parasit Lajang direperesentasikan melaluli beberapa hal,
antara Lain : (1) Keputusan tokoh A untuk tidak menikah dan menolak konsep
keperawanan dalam masyarakat (2) Keputusan tokoh A untuk meninggalkan
Agama, dan (3) Sikap tokoh A yang menolak pernikahan dalam hukum
perkawinan Indonesia, dan menolak prosesi pernikahan dalam adat Jawa yang
kental akan budaya Patriarki.

Kata Kunci : Novel, Feminisme Radikal
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REPRESENTATION OF RADICAL FEMINISM IN LITERATUR 

(Semiotics Analysis On Novel “Pengakuan Eks Parasit Lajang”) 
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Feminism is an attempt demand for gender equality in society. Currently many 

writer in indonesia bring up the theme about women and feminism in any their 

works. The novel Pengakuan Eks Parasit Lajang  is an autobiographical novels 

written by ayu utami who bring up the theme of radical feminism. The novel tells 

about a woman who tried to counter traditional values, religion, and patriarchy 

law. Radical feminism rests on the view that the repression of women due to the 

patriarch system. Based on this background, the purpose of this study is knowing 

how the representation of radical feminism on novel Pengakuan Eks Parasit 

Lajang.  

 

 

The researcher used Fakih’s radical feminism concept to analyze representation 

of radical feminism in the novel. In this study, the researcher found 16 text / 

sentence referring to radical feminism. Based by the result of using semiotika of 

Roland Barthes method, the researcher found that radical feminism on novel 

Pengakuan Eks Parasit Lajang represented through some things, among other: (1) 

The decision of  “A” figure is not married and refuse the concept of virginity in 

the society (2) The figure “A” decision to leave the religion, and (3) “A” figure 

who refuse marriage in Indonesian marriage law , and a wedding procession in 

customs of  Java which being viscous by patriarchy culture. 

 

 

Keywords : Novel, Radical Feminism, and Semiotics. 
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi massa merupakan salah satu tipe komunikasi dimana dalam

penyebaran pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang

sifatnya masal. Dalam hal ini media massa digunakan sebagai alat untuk

menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan yang heterogen

dengan menggunakan alat- alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, buku,

film, radio, dan televisi (Cangara, 2011 : 37). Melalui media massa komunikator

dapat menjangkau khalayak yang luas dengan waktu cepat dan serempak dapat

diterima oleh khalayak. Media massa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam

kehidupan manusia. Hampir setiap aspek kegiatan yang dilakukan manusia

berhubungan dengan aktivitas komunikasi massa.

Salah satu bentuk dari media massa adalah buku, melalui buku seseorang dapat

menyampaikan pemikiran dan pendapatnya kepada khalayak luas. Novel adalah

salah satu jenis buku. Novel merupakan sebuah teks naratif kisah yang

merepresentasikan suatu situasi yang dianggap mencerminkan kehidupan nyata

atau untuk memancing imajinasi seseorang (Danesi, 2010 : 75). Novel merupakan

bentuk karya sastra yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat karena
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daya komunikasinya yang luas dan daya imajinasinya yang menarik. Melalui

novel penulis mencoba menyampaikan pesan kepada pembaca melalui isi cerita

dalam novel, pesan yang disampaikan oleh penulis bisa berupa ide-ide atau

pandangan sang penulis mengenai keadaan sosial lingkungan sekitarnya, kritikan

tentang sesuatu, maupun gagasan mengenai sesuatu hal yang baru.

Saat ini banyak penulis di Indonesia yang menggunakan novel sebagai media

mereka untuk menyampaikan protes atas ketidakadilan gender yang dialami kaum

perempuan. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan

perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 2013 : 8).

Konsep gender kemudian menghasilkan dua kategori yang dikotomis yaitu

feminitas yang melekat pada kaum perempuan dan maskulinitas yang identik pada

kaum laki-laki (Ashaf, 2009 : 86). Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi

masalah sepanjang tidak mengakibatkan ketidakadilan gender. Namun pada

praktiknya perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan gender terutama bagi

kaum perempuan (Fakih, 2013 : 12).

Ketidakadilan gender adalah suatu posisi dimana kedudukan antara perempuan

dan laki-laki tidak setara dalam kehidupan sosialnya. Terjadinya ketidakadilan

gender yang dialami oleh kaum perempuan di Indonesia tidak terlepas dari budaya

patriarki yang masih sangat melekat pada masyarakat Indonesia. Menurut Bhasin

patriarki merupakan sebuah sistem dominasi dan superioritas laki-laki, sistem

kontrol terhadap penguasaan hak-hak perempuan dan kebebasannya. Dalam

sistem patriarki telah melekat ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih

tinggi kuasanya daripada perempuan. Dengan demikian, terciptalah konstruksi
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sosial yang tersusun sebagai kontrol atas perempuan dan laki-laki berkuasa penuh

mengendalikan sistem yang berlaku dalam masyarakat (Putri, 2014 : 2).

Ketidaksetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan inilah yang kemudian

melahirkan gerakan feminisme yang menuntut kesetaraan hak, status dan

kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan. Feminisme pada umumnya

merupakan pembahasan tentang bagaimana pola relasi laki-laki dan perempuan

dalam masyarakat, serta bagaimana hak, status, dan kedudukan perempuan dalam

sektor domestik dan publik. Selain sebagai sebuah gerakan, feminisme juga

menjadi metode analisis dalam menilai keberadaan wanita dalam masyarakat serta

pola relasinya di masyarakat (Muslikhati, 2004 : 17-18). Inti tujuan feminisme

adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sejajar dengan

kedudukan dan derajat kaum laki-laki, perjuangan serta usaha feminisme untuk

mencapai tujuan tersebut mencakup berbagai cara  (Djajanegara 2000: 16). Dalam

penelitian ini representasi gerakan feminisme yang diteliti lebih difokuskan pada

representasi gerakan feminisme radikal. Feminisme radikal berpendapat bahwa

penyebab penindasan terhadap kaum perempuan berakar pada jenis kelamin laki-

laki itu sendiri dan ideologi patriarkinya. Menurut feminisme radikal penguasaan

fisik perempuan oleh laki-laki, seperti hubungan seksual, adalah dasar penindasan

terhadap akum perempuan (Fakih, 2013 : 85).

Novel sebagai salah satu bagian dari media massa memiliki peranan penting

dalam penyebaran informasi dan wacana, termasuk informasi dan wacana tentang

perempuan dan gerakan feminisme. Dewasa ini banyak penulis novel Indonesia

yang menyuarakan gerakan feminisme lewat karyanya, terutama para penulis-
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penulis perempuan. Kehadiran para penulis perempuan dalam ranah kesusastraan

mencoba untuk memperlihatkan adanya perubahan sikap dalam menempatkan

posisi dan peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat melalui karya-

karyanya. Tema yang diangkat dalam sejumlah karya para penulis perempuan

pada masa ini adalah kebanyakan mengangkat tema mengenai gerakan feminisme

yang bertujuan untuk melawan dominasi patriarki dan ketidaksetaraan terhadap

perempuan.

Salah satu novelis Indonesia yang banyak mengangkat tema feminisme radikal di

dalam karya-karyanya adalah Ayu Utami. Ia dikenal sebagai novelis pendobrak

kemapanan, khususnya soal seks dan agama. Ayu Utami mulai dikenal setelah ia

menerbitkan novel pertamanya yang berjudul Saman yang memenangi sayembara

penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Novel pertamanya

mendapat sambutan dari berbagai kritikus dan dianggap memberikan warna baru

dalam sastra Indonesia. Berkat novel pertamanya itu pula Ayu Utami mendapat

Prince Claus Award 2000 dari Prince Claus Fund, sebuah yayasan yang

bermarkas di Den Haag, yang mempunyai misi mendukung dan memajukan

kegiatan di bidang budaya dan pembangunan. Dalam setiap karya-karyanya Ayu

Utami selalu menulis secara gamblang dan terusterang mengenai isu-isu gender,

seks, dan spiritualisme. Sampai saat ini Ayu Utami telah menerbitkan tujuh judul

novel yakni Saman, Larung, Si Parasit Lajang, Bilangan Fu, Manjali dan

Cakrabirawa, Cerita Cinta Enrico, dan Pengakuan Eks Parasit Lajang. Ia

mengaku sering menulis karena gelisah atas ketidakadilan yang terjadi di negara

ini. Misalnya ketika menulis novel Saman, ia melihat ketidakadilan ekonomi

terhadap petani kecil dan ketidakadilan budaya terhadap perempuan. Sementara
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latar belakang penulisan Bilangan Fu, ia mengaku karena melihat kekerasan atas

nama agama (http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/286-direktori/2641-

novelis-pendobrak-kemapanan).

Salah satu novel karya Ayu Utami yang akan peneliti gunakan sebagi objek

penelitian adalah novel yang berjudul Pengakuan Eks Parasit Lajang yang

diterbitkan pada tahun 2013. Novel ini merupakan salah satu novel yang termasuk

dalam trilogi Si Parasit Lajang dan Cerita Cinta Enrico. Meskipun tokoh dan

tema dari ketiga novel tersebut sama, keterkaitannya tersebut tidak terlalu berarti

sehingga tidak terlalu signifikan dengan bahasan penelitian ini. Oleh sebab itu,

novel Pengakuan Eks Parasit Lajang dapat dianalisis tanpa harus melibatkan

kedua novel sebelumnya, yakni Si Parasit Lajang dan Cerita Cinta Enrico.

Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang merupakan otobiografi seksualitas dan

spiritualitas pertama di Indonesia. Kisah nyata ini ditulis dalam bentuk novel

dengan tokoh A, seorang perempuan yang memutuskan untuk melepas

keperawanannya di usia duapuluh tahun, untuk sekaligus menghapus konsep

keperawanan yang menurutnya tidak adil. Selama tahun-tahun berikutnya, yang ia

coba lakukan dalam hidup pribadinya adalah melawan nilai-nilai adat, agama, dan

hukum yang patriarki. Melalui tokoh A dalam novel Pengakuan Eks Parasit

Lajang, Ayu Utami mengungkapkan kegelisahannya sekaligus perlawanan

terhadap sistem patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia.

Tokoh A sangat berani dalam penolakan-penolakan terhadap sistem patriarki, hal

tersebut dapat dilihat dari keputusannya untuk tidak menikah. Ia menganggap

bahwa pernikahan hanya akan menjadikan istri sebagai objek bagi suaminya,
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selain itu ia ingin perempuan bebas dari tekanan perkawinan dan ia ingin

perempuan bebas dari ketergantungan terhadap laki-laki. Namun, pada akhirnya A

memutuskan untuk menikah, setelah ia mendapatkan banyak pengalaman dan

pandangan-pandangan baru. Meski A memutuskan untuk menikah, namun ia tidak

melakukan pernikahan secara negara. Ia tetap menolak peraturan negara yang

mengharuskan laki-laki sebagai kepala keluarga, A memutuskan untuk menikah

secara agama yang dianutnya selama ini yaitu agama Khatolik yang tidak pernah

menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala keluarga, oleh karena

itulah ia memutuskan untuk menikah secara agama. Menurut A pernikahan yang

ia lakukan bersama suaminya adalah sebuah pernikahan yang setara tanpa ada

pihak yang dirugikan.

Alasan Ayu Utami menggunakan istilah “ eks parasit lajang” atau “mantan parasit

lajang” dalam judul novelnya karena novel Pengakuan Eks Parasit Lajang

mengandung pengakuan dari tokoh A yang memutuskan untuk tidak menikah,

namun pada akhirnya ia memutuskan untuk menikah. Istilah “ Parasit Lajang”

sendiri digunakan oleh seorang feminis Jepang untuk menyebut perempuan

Jepang yang karirnya maju namun memilih untuk tidak menikah dan tetap tinggal

bersama dengan orang tua atau menumpang di rumah orang tuanya dengan

sebutan single parasit atau parasit lajang. Perempuan yang memilih tinggal

bersama orang tua dan belum menikah meskipun sudah pantas menikah dianggap

seperti parasit yang menyusahkan.

Dari latarbelakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk

meneliti representasi feminisme radikal yang terdapat di dalam novel yang
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berjudul Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami. Alasan penulis

memilih novel Pengakuan Eks Parasit Lajang sebagai objek penelitian adalah

pertama, cerita dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang merupakan kisah

nyata dari penulis sehingga permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam

novel tersebut adalah nyata. Alasan kedua penulis memilih novel tersebut sebagai

objek penelitian adalah, karena tokoh A yang menjadi Tokoh utama dalam novel

Pengakuan Eks Parasit Lajang sangat kritis dalam memandang permasalahan

kaum perempuan di Indonesia yang menganut budaya patriarki dan ia juga tidak

ragu untuk mengungkapkan pandangannya yang bertujuan untuk melepaskan

kaum perempuan dari ketidakadilan budaya patriarki.

Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotik milik Roland Barthes untuk

membantu peneliti mengetahui bagaimana representasi feminisme radikal yang

ada dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang. Analisis semiotik dipilih karena

sangat sesuai dengan objek dari penelitian ini yaitu novel. Novel merupakan salah

satu bentuk media massa yang didalamnya mengandung pesan yang terdiri dari

banyak tanda dan simbol yang membentuk sebuah sistem makna, sehingga

metode analisis semiotik sangat cocok digunakan untuk menganalisis tanda dan

simbol yang terdapat pada pesan yang terkandung di dalam novel. Sedangkan

pemilihan model semiotika milik Roland Barthes karena dalam model tersebut

pemaknaan suatu tanda dilakukan dalam dua proses, yakni dalam proses denotasi

dan konotasi. Denotasi merupakan pemaknaan suatu tanda sesuai dengan realitas

yang sebenarnya, atau dapat dikatakan bahwa denotasi merupakan makna

sebenar-benarnya yang rujukannya pada realitas, sedangkan konotasi merupakan

pemaknaan yang implisit dan tidak langsug, pemaknaan dalam konotasi biasanya
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sesuai dengan pengalaman dan latarbelakang budaya seseorang. Dari proses

pemaknaan dua tahap tersebut maka model analisis semiotika milik Roland

Barthes peneliti anggap paling sesuai digunakan untuk menganalisis representasi

feminisme radikal yang terdapat di dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang.

Sebelumnya, novel Pengakuan Eks Parasit Lajang pernah diteliti oleh Lintang

Nurlissya Putri mahasiswi Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta dengan judul “Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang Karya Ayu Utami

: Kajian Kritik Sastra Feminis Sosialis”. Walaupun objek dalam penelitian milik

Lintang Nurlissya sama dengan objek penelitian dalam penelitian ini, namun

kajian dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini.

Perbedaan penelitian milik Lintang Nurlissya Putri dengan penelitian ini terletak

pada fokus penelitian di mana dalam penelitian ini lebih berfokus pada

kata/kliamat-kalimat yang merujuk pada gerakan feminisme radikal dengan

mengacu pada konsep feminisme radikal menurut Fakih (2013) yang kemudian

kata/kliamat-kalimat tersebut dianalisis menggunakan metode analisis semiotika

Roland Barthes untuk melihat makna denotasi dan konotasi dari setiap

kata/kliamat.

Sedangkan dalam penelitian milik Lintang Nurlissya Putri menggunakan teori

kritik sastra feminis sosialis dengan mengidentifikasi tokoh-tokoh profeminis dan

kontra feminis yang terdapat dalam novel, menganalisis aspek kebahasaan yang

digunakan penulis dalam novel, serta menganalisis ide-ide feminis yang terdapat

dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah : Bagaimana representasi feminisme radikal di dalam Novel “Pengakuan

Eks Parasit Lajang” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi feminisme radikal yang

terdapat dalam Novel “Pengakuan Eks Parasit Lajang”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain :

a. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya bahan

referensi, bahan penelitian, serta sumber bacaan di lingkungan FISIP

Universitas Lampung.

b. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya

mengenai analisis representasi feminisme dalam novel di kalangan

mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung.
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c. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah

pengetahuan penulis mengenai analisis representasi feminisme dalam novel.

Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan analisis

representasi feminisme dalam sebuah novel.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai feminisme telah banyak dilakukan, dalam

penelitian ini peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai tolok ukur

dan perbandingan dalam melakukan penelitian.

Penelitian yang pertama berjudul “Representasi Konsep Feminisme dalam Novel

The Hunger Games dan Divergent” (Saputra, 2015). Penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi. Dalam penelitian

ini membahas tentang konsep feminisme yang digambarkan dalam novel “The

Hunger Games dan Divergent”, serta perbedaan konsep feminisme yang terdapat

dikedua novel tersebut.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah

terletak pada metode analisis dimana pada penelitian tersebut menggunakan

metode analisis isi sedangkan dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah

metode analisis semiotika Roland Barthes, selain itu perbedaan yang lain terletak

pada fokus penelitian dimana dalam penelitian tersebut berfokus pada perbedaan

konsep feminisme yang terdapat pada novel “The Hunger Games dan Divergent”
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sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada representasi feminisme radikal yang

terdapat pada novel “Pengakuan Eks Parasit Lajang”.

Penelitian kedua yang mengangkat tema tentang feminisme adalah penelitian

yang berjudul “Representasi Feminisme Pada Film Minggu Pagi di Victoria Park

(Analisis Semiotika Komunikasi Tentang Representasi Feminisme Dalam Film

Minggu Pagi di Victoria Park)” (Suciati, 2012). Penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode semiotika Roland Barthes.

Objek penelitiannya adalah film “Minggu Pagi di Victoria Park”. Penelitian ini

membahas tentang bagaimana feminisme direpresentasikan di dalam film

“Minggu Pagi di Victoria Park”.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah

terletak pada objek penelitaian dan fokus penelitian di mana dalam penelitian

tersebut objek penelitiannya merupakan film yang berjudul “Minggu Pagi di

Victoria Park” dan berfokus pada feminisme secara umum, sedangkan dalam

penelitian ini objek penelitinnya merupakan novel yang berjudul “Pengakuan Eks

Parasit Lajang” dan berfokus pada representasi feminisme yang telah dikhususkan

pada feminisme radikal yang terdapat di dalam novel tersebut.

Penelitian yang ketiga berjudul “Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang Karya Ayu

Utami: Kajian Kritik Sastra Feminis Sosialis” (Putri : 2014). Penelitian ini

merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori kritik sastra feminis.

Objek penelitian dalam penelitian ini sama dengan objek penelitian dalam

penelitian yang peneliti lakukan yaitu novel yang berjudul “Pengakuan Eks
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Parasit Lajang”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan

terletak pada fokus penelitian, dimana dalam penelitian ini berfokus pada tokoh-

tokoh profeminis dan kontrafeminis yang terdapat dalam novel, gaya bahasa yang

digunakan penulis novel, serta ide-ide feminisme yang diusung oleh sang penulis

novel, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada

teks/kalimat yang merujuk pada gerakan feminisme radikal yang mengacu pada

konsep feminisme radikal menurut Fakih (2013). Selain itu perbedaan lain terletak

pada metode analisis yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan kritik

sastra feminis sosialis, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan

menggunakan metode semiotika Roland Barthes.

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang penulis jadikan bahan acuan dalam

penelitian ini :
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No Nama Peneliti Judul Metode dan
Objek Penelitian

Hasil Penelitian Perbedaan Dengan
Penelitian Ini

1 Ade Saputra,
Universitas Lampung
2015

Representasi Konsep
Feminisme dalam
Novel The Hunger
Games dan Divergent

Metode analisis isi
dan objek
penelitian adalah
novel “The Hunger
Games” dan
“Divergent”
dengan fokus
penelitian konsep
feminisme yang
digambarkan dalam
novel “The Hunger
Games dan
Divergent”, serta
perbedaan konsep
feminisme yang
terdapat dikedua
novel tersebut

Hasil dari penelitia
menyimpulkan bahwa pada
novel The Hunger Games
ditemukan 5 konsep feminisme
dari 8 konsep, yaitu Liberal,
Marxis, Eksistensialisme,
Psikoanalisis dan Gender dan
Ekofeminisme. Konsep
feminisme yang paling banyak
ditemukan yaitu feminisme
Marxis sebanyak 5 konten.
Pada novel Divergent
ditemukan 5 konsep feminisme
dari 8 konsep, yaitu Liberal,
Marxis, Eksistensialisme,
Posmoderenisme, dan
Multikultural dan Global.
Konsep feminisme yang paling
banyak ditemukan feminisme
Eksistensialisme sebanyak 3
konten.

Objek penelitian ini adalah
Novel “Pengakuan Eks
Parasit Lajang” dengan
fokus penelitian
representasi feminisme
radikal dalam novel
tersebut dan teori yang
digunakan adalah analisis
semiotik Roland Barthes,
sedangkan dalam penelitian
milik Ade Saputra objek
penelitiannya adalah adalah
novel “The Hunger Games”
dan “Divergent” dengan
fokus penelitian konsep
feminisme yang
digambarkan dalam kedua
novel tersebut dan teori
yang digunakan adalah
analisis isi.

2 Renny Prasetia Budi
Suciati,

Representasi
Feminisme Pada Film

Metode analisis
semiotika Roland

Hasil dari penelitian
menyimpulkan bahwa

Objek penelitian ini adalah
Novel “Pengakuan Eks
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Universitas
Muhammadiyah
Surakarta 2012

Minggu Pagi di
Victoria Park (Analisis
Semiotika Komunikasi
Tentang Representasi
Feminisme Dalam Film
Minggu Pagi diVictoria
Park)

Barthes dan objek
penelitian adalah
film “Minggu Pagi
di Victoria Park”
dengan fokus
penelitian
representasi
feminisme yang
terdapat di dalam
film tersebut

representasi feminisme yang
terdapat dalam film “Minggu
Pagi di Victoria Park” adalah
melalui emansipasi perempuan
yang menyetarakan hak antara
perempuan dan laki-laki,
bentuk feminisme diperlihatkan
melalui feminitas perempuan
yang menggambarkan sifat-
sifat asli dari kaum perempuan
dan feminitas dari laki-laki
wujud kepedulian laki-laki
terhadap perempuan.
Penindasan memperlihatkan
representasi feminisme yang
memposisikan perempuan pada
kelas inferioritas.

Parasit Lajang” dengan
fokus penelitian
representasi feminisme
radikal dalam novel
tersebut, sedangkan dalam
penelitian milik Renny
Prasetia Budi Suciati objek
penelitiannya adalah film
“Minggu Pagi di Victoria
Park” dengan fokus
penelitian representasi
feminisme yang terdapat di
dalam film tersebut.

3 Lintang Nurlissya
Putri, Universitas
Gadjah Mada 2014

Novel Pengakuan Eks
Parasit Lajang Karya
Ayu Utami: Kajian
Kritik Sastra Feminis
Sosialis

Teori ktitik sastra
feminis sosialis dan
objek penelitian
adalah novel
“Pengakuan Eks
Parasit Lajang”
dengan fokus
penelitian tokoh-
tokoh profeminis

Hasil dari penelitian ini adalah
terdapat tokoh profeminis dan
tokoh kontra feminis dalam
novel. Gaya bahasa yang
digunakan oleh pengarang
dalam novel PEPL, meliputi
satire, metafora, repetisi, dan
simile.
Ide-ide feminis dalam novel

Fokus penelitian ini adalah
kata/kalimat yang merujuk
pada feminisme radikal
yang kemudian
kata/kalimat-kalimat
tersebut dianalisis
menggunakan semiotika
milik Barthes, sedangkan
dalam penelitian milik
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dan kontrafeminis
yang terdapat
dalam novel, gaya
bahasa yang
digunakan penulis
novel, serta ide-ide
feminisme yang
diusung oleh sang
penulis novel

PEPL sejalan dengan misi
feminis sosialis. Seorang
perempuan harus berani
bertanggung jawab, mandiri,
berani menentang sistem
patriarkat, dapat menentukan
nasibnya sendiri, dan berani
berpikir kritis.

Lintang Nurlissya Putri
menggunakan teori kritik
sastra feminis sosialis
dengan menganalisis tokoh-
tokoh dalam novel,
penggunaan bahasa dalam
novel dan ide-ide feminis
yang coba dibawa dalam
novel.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu
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2.2 Tinjauan Tentang Representasi

Di dalam semiotika, proses pemaknaan gagasan, pengetahuan atau pesan secara

fisik disebut representasi. Secara lebih jelas representasi diartikan sebagai

penggunaan tanda-tanda untuk menampilkan ulang sesuatu yang diserap, diindra,

dibayangkan atau dirasakan dalam bentuk fisik (Danesi, 2010 : 3). Representasi

tergantung pada citra dan tanda yang telah ada dan dipahami secara cultural,

dalam pembelajaran bahasa dan penandaan yang bermacam-macam atau sistem

tekstual yang timbal balik. Representasi merupakan bentuk konkret (penanda)

yang berasal dari konsep abstrak ( Hartley, 2010 : 265). Menurut Stuart Hall

(1997) dalam Eriyanto (2001 : 87) representasi memiliki dua proses yaitu :

Pertama, representasi mental yaitu merupakan konsep tentang ‘sesuatu’ yang ada

di fikiran kita masing-masing (peta konseptual), representasi mental masih

merupakan sesuatu yang abstrak. Kedua, “bahasa” dalam hal ini ‘bahasa’ sangat

berperan penting dalam proses konstruksi makna. Konsep ‘abstrak’ di dalam

fikiran kita harus diterjemahkan dengan ‘bahasa’ yang lazim agar kita dapat

menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang sesuatu dengan tanda dari

simbol-simbol tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa representasi merupakan penggambaran makna

sebuah simbol yang mewakili sesuatu baik itu orang, pristiwa, ataupun objek

lainnya. Konsep representasi sendiri bisa berubah-ubah, selalu ada pemaknaan

baru. Konsep representasi tergantung pada latar belakang pengetauhan suatu

kelompok masyarakat terhadap suatu kode yang telah mereka sepakati secara

bersama.
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2.3 Tinjauan Tentang Gender dan Feminisme

2.3.1 Gender

Ada dua konsep yang harus dimengerti dalam usaha menelaah kaum perempuan,

yaitu membedakan dan memahami antara konsep jenis kelamin dan konsep

gender. Jenis kelamin sebenarnya merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis

kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Sedangkan konsep gender

adalah sebuah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang

dibentuk secara sisio-kultural. Konsep gender kemudian menghasilkan dua

kategori sifat yaitu feminitas yang melekat pada kaum perempuan dan

maskulinitas yang melekat pada kaum laki-laki. Jika wilayah seks adalah jarak

perbedaan fisik antara kaum laki- laki dan perempuan, gender menambahkannya

dengan sifat dan atribut sosial yang melekat pada kedua jenis kelamin tersebut

(Ashaf, 2009 : 85-86).

Secara umum dapat dikatakan bahwa gender itu tidak berlaku universal. Artinya

setiap masyarakat, pada waktu tertentu, memiliki sistem kebudayaan tertentu yang

berbeda dengan masyarakat lain dan waktu yang lain. Tetapi dari hasil penelitian

yang dilakukan oleh William dan Best yang mencakup 30 negara membuktikan

bahwa sekalipun gender itu tidak universal tetap saja pada umumnya lebel

maskulin dilekatkan pada laki-laki yang dipandang sebagai lebih kuat, lebih aktif,

dan ditandai oleh kebutuhan yang besar akan pencapaian dominasi, otonomi dan

agresi. Sebaliknya, label feminin dilekatkan pada perempuan yang dipandang
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sebagai lebih lemah, kurang aktif, dan lebih menaruh perhatian kepada keinginan

untuk mengasuh dan mengalah (Muslikhati, 2004 : 20-21).

Ketidak adilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan

perempuan menjadi korban dari sistem tersebut dengan demikian agar dapat

memahami perbedaan yang menyebabkan ketidak adilan, maka dapat dilihat dari

berbagai manifestasinya, yaitu sebagai berikut (Nugroho, 2008 : 9) :

1. Marginalisasi

Bentuk marginalisasi yang biasa terjadi pada perempuan adalah yang

disebabkan oleh gender defferences (perbedaan gender). Bentuk

Marginalisasi terhadap kaum perempuan dapat terjadi dalam rumah

tangga, masyarakat atau kultur, dan bahkan negara.

2. Subordinasi

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum

perempuan, sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak

penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional

atau Irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, hal ini

merupakan salah satu bentuk dari subordinasi yang dimaksud.

3. Stereotip

Pelebelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin

tertentu, secara umum dinamakan stereotip. Akibat dari stereotip ini

biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidak adilan. Banyak sekali

stereotip yang terjadi dimasyarakat yang dilekatkan kepada umumnya
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kaum perempuan, sehingga berakibat menyulitkan, membatasi,

memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan.

4. Violence

Violence (kekerasan) merupakan assoult (invasi) atau serangan terhadap

fisik maupun intregitas mental psikologis seseorang yang dilakukan

terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari

perbedaan gender. Violence terhadap perempuan banyak sekali terjadi

karena stereotip gender. Gender violence pada dasarnya disebabkan karena

ketidak setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

5. Beban Kerja

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah

mengelola rumah tangga, sehingga banyak perempuan yang menanggung

beban kerja domestik lebih banyak dan lebih berat dibanding kaum laki-

laki. Kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak

cocok untuk menjadi kepala keluarga, berakibat bahwa semua pekerjaan

domestik rumahtangga menjadi tanggung jawab perempuan.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak

mengakibatkan ketidakadilan gender. Namun pada praktiknya perbedaan gender

telah melahirkan ketidak adilan gender terutama bagi kaum perempuan (Fakih,

2013 : 12). Dari adanya ketidak adilan gender inilah kemudian muncul gerakan

feminisme yang tujuannya untuk menuntut kesetaraan gender atau kesetran

kedudukan atau derajat antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.
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2.3.2 Feminisme

Feminisme adalah paham yang menggerakan perempuan dalam menuntut

persamaan gender atau kesetaraan dalam masyarakat. Menurut Mustaqim (2003 :

13) yang dikutip oleh Karolus (2013 : 4) secara etimologinya kata feminis berasal

dari bahasa latin femina yang diterjemahkan dalam bahasa inggris sebagai femine

artinya memiliki sifat-sifat sebagai perempuan, kemudian ditambahkan kata

“isme” yang dapat berarti paham. Oleh sebab itu gerakan feminisme dapat

diartikan sebagai kesadaran terhadap adanya diskriminasi, ketidakadilan, dan

subordinasi perempuan, dilanjutkan dengan upaya untuk mengubah keadaan

tersebut menuju ke sebuah sistem masyarakat yang lebih adil. Sedangkan menurut

Kamla Bashin dan Nighat Said definisi feminisme berubah-ubah sesuai dengan

perbedaan realitas sosio-kultural yang melatarbelakangi kelahirannya serta

perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan para feminis

itu sendiri. Namun Kamla Bashin dan Nighat Said mendefinisikan feminisme

sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan (diskriminasi) terhadap

perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga serta tindakan

sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut

(Muslikhati, 2004 : 17-18).

Sejak kemunculannya pertama kali di Amerika, Eropa, dan Prancis, feminisme

telah mengalami perkembangan dan penyebaran yang pesat ke berbagai negara di

penjuru dunia. Donovan (2000) membagi teori feminisme berdasarkan tahapan era

perkembangannya, yakni teori feminsime gelombang pertama (the first wave)

yang dimulai pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Kaum feminis yang
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termasuk dalam feminisme gelombang pertama berusaha memperjuangkan hak

pilih. Para tokoh feminisme ini terutama berasal dari Amerika Serikat dan mereka

memulai pertemuan pertama di New York tahun1984. Tujuan gerakan feminisme

gelombang pertama adalah memperjuangkan kebebasan berbicara dimuka publik,

hak milik, dan hak-hak politik bagi perempuan. Perjuangan mereka mencapai

puncaknya pada tahun 1920, ketika Amandemen Konstitusi Amerika Serikat ke -

19 diratifikasi yang mengesahkan hak pilih bagi perempuan.

Kemudian teori feminisme gelombang kedua berlangsung pada tahun 1960-an

hingga tahun 1980-an. Gerakan feminisme gelombang kedua memfokuskan pada

perjuangan memperoleh kesamaan upah bagi buruh perempuan, akses pekerjaan

dan pendidikan, pengakuan terhadap pekerjaan rumah tangga “tak berupah”, serta

pengurangan beban ganda perempuan. Feminisme gelombang kedua ini ditandai

dengan berdirinya kelompok-kelompok pembebasan perempuan (women’s

liberation) yang menganut politik kiri, seperti gerakan mahasiswa bagi

masyarakat demokratik.

Terakhir adalah feminisme gelombang ketiga yang dimulai pada dekade 1990

hingga sekarang. Teori dan gerakan feminisme gelombang ketiga terdiri dari

eksponen yang merupakan saudara ataupun keturunan dari eksponen teori

feminisme gelombang kedua. Isu-isu dimunculkan adalah isu-isu yang saat ini

menjadi perhatian dari berbagai kalangan antara lain seperti isu tentang

pengasuhan (penitipan anak) sebagai dampak kesibukan orang tua yang meniti

karir, pencapaian posisi yang menentukan dalam perusahaan bisnis dan birokrasi

pemerintah, pembangunan berkelanjutan dan juga kepekaan gender pada tingkat
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global. Feminisme gelombang ketiga berusaha menunjukkan signifikansi peran

dan citra perempuan dalam ranah publik, dan mereka berusaha agar perempuan

mempunyai keterlibatan yang lebih intens dalam bidang politik, ekonomi maupun

sosial (Haryanto, 2012:99).

Gerakan feminisme muncul sebagai akibat dari adanya prasangka gender yang

cenderung menomorduakan kaum perempuan. Perempuan dinomorduakan karena

adanya anggapan bahwa secara universal laki-laki berbeda dengan perempuan.

Perbedaan itu tidak hanya terbatas pada kriteria biologis, melainkan juga sampai

pada kriteria sosial dan budaya (Sugihastuti, 2010: 29-30). Inti tujuan feminisme

adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar

dengan kedudukan serta derajat laki-laki. Perjuangan serta usaha feminisme untuk

mencapai tujuan tersebut mencakup berbagai cara (Djajanegara, 2000 : 16).

Berkaitan dengan gerakan feminisme, terdapat beberapa aliran dalam gerakan

feminisme itu sendiri, antara lain: feminisme liberal, feminisme radikal,

feminisme marxis, dan feminisme sosialis (Fakih, 2013 : 81- 90).

1. Feminsme Liberal

Feminisme liberal muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang

pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan nilai

moral serta kebebasan individu, namun pada saat yang sama dianggap

mendiskriminasikan kaum perempuan. Penganut aliran feminisme liberal

ini memperjuangkan kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan

perempuan. Mereka berasumsi bahwa perempuan adalah makhluk rasional

juga, oleh karena itu ketika keterbelakangan perempuan dipermasalahkan,
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feminisme liberal beranggapan bahwa hal itu disebabkan kesalahan

”mereka sendiri” secara individu, bukan kesalahan semua perempuan. Jadi

ketika sistem sudah memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki

dan perempuan namun perempuan kalah dalam persaingan, yang perlu

disalahkan adalah perempuan itu sendiri (secara individu). Aliran

feminiseme liberal mengerahkan orientasi gerakannya pada upaya-upaya

meningkatkan taraf pendidikan kaum perempuan agar perempuan dapat

bersaing dalam suatu dunia yang penuh persaingan bebas.

2. Feminisme Radikal

Muncul sebagai reaksi atas sexism pada gerakan radikal di Barat tahun

1960-an. Mereka mengambil dasar sejak awal, bahwa penindasan

perempuan adalah dominasi laki-laki. dari segi sejarah, penguasaan fisik

perempuan oleh laki-laki adalah bentuk dasar dari penindasan. Patriarki

menurut feminisme radikal adalah suatu sistem hierarki seksual di mana

laki-laki dianggap memiliki kekuasaan superior dan priviledge ekonomi.

Para penganut feminisme radikal tidak melihat adanya perbedaan antara

tujuan personal dan politik, unsur-unsur seksual atau biologis. Dalam

melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum

perempuan oleh laki-laki, mereka menganggapnya berakar pada jenis

kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriarkinya. Aliran ini

bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi

akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama

penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal

mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas
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(termasuk lesbianisme), relasi kuasa perempuan dan laki-laki. aliran

feminisme radikal mencoba mengajak kaum peremuan untuk bisa hidup

mandiri  dan ‘mengenyahkan’ keberadaan laki-laki dalam kehidupan

mereka, termasuk menyerang dan menolak keberadaan institusi keluarga

dan sistem patriarkal yang dalam pandangan mereka merupakan simbol

dominasi kaum laki-laki atas perempuan. Bagi feminisme radikal, lembaga

perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas perempuan,

sehingga tugas utama para feminis radikal adalah menolak institusi

keluarga, baik dalam tataran teori maupun praktis.

3. Feminisme Marxis

Kelompok feminisme marxis menolak pendapat kaum feminis radikal

yang menyatakan biologis sebagai dasar pembedaan gender. Menurut

penganut aliran marxis penindasan perempuan adalah bagian dari

penindasan kelas dalam hubungan produksi, persoalan perempuan selalu

diletakkan dalam kritik atas kapitalisme. Bagi penganut aliran ini,

penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari sistem eksploitatif yang

bersifat struktural. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap patriarki

ataupun kaum laki-laki sebagai permasalahan, akan tetapi sistem

kapitalisme yang sesungguhnya merupakan penyebab dari permasalahan.

Feminisme marxis mengajak kaum perempuan untuk memasuki sektor

publik agar kaum perempuan juga dapat produktif (menghasilkan materi

atau uang). Bahkan bagi mereka institusi keluarga perlu dihapus karena

dianggap melahirkan kapitalisme. Sebagai gantinya, dibuatlah keluarga
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kolektif, dimana pekerjaan rumah tangga dilakukan secara kolektif,

termasuk dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak.

4. Feminisme Sosialis

Feminisme sosialis merupakan sebuah paham yang berpendapat “tidak ada

sosialisme tanpa pembebasan perempuan dan tidak ada pembebasan

perempuan tanpa sosialisme”. Feminisme sosialis berjuang untuk

menghapuskan sistem pemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalisir

pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti

ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa

pembedaan gender. Aliran ini muncul sebagai kritik terhadap feminisme

Marxis. aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum

kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalime runtuh. Kritik

kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan.

Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk

memahami penindasan perempuan. Feminisme sosialis sepaham dengan

feminisme marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan

perempuan. feminisme sosialis juga sepaham dengan feminisme radikal

yang menganggap patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan

patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Oleh karena itu,

analisis patriarki perlu digabungkan dengan analisis kelas. Dengan

demikian, kritik terhadap eksploitasi kelas dari sistem kapitalisme harus

dilakukan pada saat yang sama dengan disertai kritik ketidakadilan gender

yang mengakibatkan dominasi, subordinasi dan marginalisasi atas kaum

perempuan.
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Selain beberapa ragam aliran feminisme yang telah dijelaskan di atas terdapat juga

aliran feminisme Islam yang terutama berkembang di negara-negara yang

mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Arab, Mesir, Maroko, Malaysia,

dan Indonesia. Pengertian feminisme Islam mulai dikenal pada tahun 1990-an.

Fatma (2007) menjelaskan bahwa Feminisme Islam berupaya untuk membongkar

sumber-sumber permasalahan dalam ajaran Islam dan mempertanyakan penyebab

munculnya dominasi laki-laki dalam penafsiran hadis dan Alquran (Muqoyyidin,

2013 : 503).

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitian pada aliran feminisme

radikal yang terdapat dalam novel Pengakuan Eks Parasit lajang dengan indikator

gerakan feminisme radikal yang telah digolongkan sesuai dengan konsep

feminisme radikal menurut Masour Fakih (2013 : 84), yakni sebagai berikut :

1. Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap

perempuan terjadi akibat sistem patriarki.

2. Feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak

reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), relasi kuasa perempuan

dan laki-laki.

3. Feminisme radikal mengajak kaum perempuan untuk bisa hidup mandiri

tanpa laki-laki dan menolak lembaga perkawinan.

Dari penjelasan keempat aliran gerakan feminisme menurut Fakih (2013) di atas,

feminisme radikal memiliki kesamaan dengan feminisme sosialis dimana pada

kedua aliran tersebut sama-sama menganggap bahwa sistem patriarki adalah akar
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dari penindasan terhadap kaum perempun, namun feminisme sosialis tidak hanya

mempermasalahkan sistem patriarki saja feminisme sosialis beranggapan bahwa

sistem kapitalisme juga merupakan penyebab dari adanya ketidaksetaraan gender.

Bagi feminisme sosialis sistem patriarki dan sistem kapitalisme merupakan dua

kekuatan yang saling mendukung dalam penindasan terhadap kaum perempuan,

sehingga dalam upayanya untuk memperjuangkan kesetaraan gender feminisme

sosialis berusaha untuk menghapuskan sistem patriarki dan sistem kapitalisme

yang ada dimasyarakat.

Berbeda dengan feminisme sosialis, pada feminisme radikal hanya

mempermasalhkan sistem patriarki saja. Feminisme radikal beranggapan

penyebab penindasan terhadap kaum perempuan berakar pada jenis kelamin laki-

laki itu sendiri dan ideologi patriarkinya. Feminisme radikal menganggap

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

bentuk dasar penindasan terhadap kaum perempuan (Jaggar dalam Fakih, 2013 :

85), oleh sebeb itu feminisme radikal mempermasalahkan tubuh dan hak-hak

reproduksi kaum perempuan (termasuk lesbian) dalam upayanya

memperjuangkan kesetaraan gender dalam masyarakat.

2.4 Feminisme Di Indonesia

Di Indonesia istilah Feminisme telah dikenal sejak awal 1970-an. Terutama sejak

tulisan-tulisan ilmiah tentang feminisme muncul di jurnal maupun surat kabar.

Namun sampai akhir 1980-an, orang masih takut bahkan untuk mendengar istilah

feminisme. Baru pada tahun 1990-an istilah feminisme bisa diterima walaupun
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dengan sikap yang hati-hati (Muslikhati, 2004 : 46). Di Indonesia istilah

feminisme lebih dikenal dengan sebutan emansipasi. Gejala feminisme muncul

adalah salah satunya karena adanya kesadaran bahwa dalam sejarah peradaban

manusia, temasuk di Indonesia perempuan diperlakukan secara kurang adil,

bahkan dilecehkan. Namun ironisnya, hal ini dilakukan secara sistematis dengan

adanya dominasi budaya patriarkis yang begitu kuat dalam sejarah manusia. oleh

karena itu keritik yang tajam biasanya diarahkan pada persoalan sistem patriarki,

genderisme, dan seksisme (Muttaqim, 2003 :  23).

Dalam sejarah perkembangannya, di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20,

gerakan-gerakan perempuan (feminisme) mulai menjamur di berbagai tempat di

berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia seperti yang dipelopori oleh R.A.

Kartini. Mereka bekerja untuk emansipasi, perubahan dan persamaan kedudukan

perempuan, dan keadilan sosial selama kurun waktu tersebut. Di Indonesia pada

pertengahan abad ke-19 para pemikir perempuan berjuang demi pendidikan kaum

perempuan, mengorganisir Kongres Wanita Indonesia, dan mencita-citakan

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) dalam keluarga.

Selama seabad kaum perempuan memperoleh hak politik yang sama sampai

ketika konstitusi RI diterima pada tahun 1945, dan untuk mengakui gerakan

fenimisme yang telah mengadakan pembaharuan ini maka PBB mendirikan

Komisi Kedudukan Wanita pada tahun 1948 (Lubis, 2006 : 75).

Saat ini sudah banyak perempuan yang ikut bertanggung jawab memenuhi

kebutuhan ekonomi keluarga. Tuntutan dan perkembangan jaman yang semakin

maju membuat kebutuhan ekonomi meningkat, sehingga para perempuan tidak
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lagi hanya sebagai ibu rumah tangga. Selain tuntutan kebutuhan materi,

keterlibatan perempuan bekerja dalam sektor publik merupakan perubahan pola

pikir pada kaum perempuan. Perempuan tidak ingin berdiam diri di rumah dan

menghabiskan waktunya untuk mengurus rumah saja, namun kamu perempuan

ingin melakukan pekerjaan yang dapat memberikan pengalaman hidup dan

pengetahuan baru. Menurut Abdullah (1997) Gejala keterlibatan wanita di luar

rumah menandakan bahwa perempuan telah berusaha merekonstruksi sejarah

hidupnya, dengan membangun identitas baru bagi dirinya, tidak hanya sebagai

ibu/istri, tetapi juga sebagai pekerja dan wanita karier (Suciati, 2012 : 3).

Danim (1995) berpendapat secara jujur memang harus diakui bahwa peranan

kaum wanita dalam abad informasi saat ini amatlah menonjol. Teknologi

informasi modern yang berkembang pesat saat ini terlihat seolah-olah tidak bisa

dipisah-kan dari eksistensi kaum wanita (Lubis, 2006 : 73). Dalam bidang bisnis

dan manajerial, misalnya, telah terjadi perubahan dan pergeseran yang cukup

drastis. Banyak posisi yang tadinya didominasi kaum pria sekarang sudah mulai

beralih dan diduduki oleh kaum wanita. Hal ini tidak hanya terjadi di negara-

negara sangat maju, tapi juga di negara-negara industri baru, dan bahkan di

negara-negara berkembang (Lubis, 2006 : 73). Selain itu perempuan juga telah

banyak berperan diberbagai bidang publik lainnya. Saat ini tak janggal lagi jika

kita melihat perempuan yang bekerja sebagai supir, wartawan, dokter, guru besar,

dan bahkan negara kita pun pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan.

Di samping itu berbagai produk perundang-undangan di Indonesia telah dibentuk

sebagai realisasi tuntutan persamaan hak dan kedudukan perempuan dengan laki-



31

laki, antara lain U U No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), U U No. 7

Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Perempuan dan U U No. 13 Tahun 2003 ( Undang-

Undang Ketenagakerjaan ).

2.5 Budaya Patriarki di Indonesia

Patriarki merupakan tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis

keturunana bapak. Dalam sistem sosial, budaya dan keagamaan patriarki muncul

sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi

kedudukannya dibandingkan perempuan , bahkan perempuan harus dikuasai dan

dianggap sebagai harta milik laki-laki (Retnowulandari, 2010 : 17).  Patriarki

secara umum digunakan untuk menyebut "kekuasaan laki-laki”, khususnya

hubungan kekuasaan antara laki-laki terhadap perempuan yang di dalamnya

berlangsung dominasi laki-laki atas perempuan yang direalisasikan melalui

bermacam-macam media dan cara. Menurut Sylvis Walby (1993) patriarki dapat

dibedakan menjadi dua yakni, patriarki privat dan patriarki publik. Patriarki privat

terjadi pada wilayah rumah tangga, wilayah rumah tangga ini sebagai daerah awal

utama kekuasaan laki-laki atas perempuan. Sedangkan patriarki publik menempati

wilayah-wilayah publik seperti di lapangan pekerjaan dan negara

(Retnowulandari, 2010 : 18 ).

Di Indonesia patriarki masih sangat melekat pada masyarakat baik dalam

kehidupan sosial, politik, ekonomi terlebih dalam kebudayaan di Indonesia yang

telah membentuk pola pikir, sikap dan prilaku yang mengakibatkan ketiadakadilan
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gender terhadap kaum perempuan, contohnya saja dalam kebudayaan masyarakat

Jawa. Menurut Endraswara (2010), pada kebudayaan jawa kaum laki-laki Jawa

dianggap terhormat, terpuji, selalu berada di depan, menjadi penguasa rumah

tangga, memiliki tangung jawab yang lebih dibanding perempuan, dan sebagai

pribadi yang aktif. Sebaliknya, perempuan selalu berada pada posisi bawah, hanya

mengurusi masalah domestik, hanya menjadi pendamping suami, dan pribadi

yang pasif (Arvianti, 2011 : 103). Hal tersebut tentu saja membuat kedudukan

kaum perempuan dalam budaya jawa berada di bawah kedudukan kaum laki-laki,

anggapaan ini secara turun-temurun diwariskan kepada masyarakat sehingga

anggapan tersebut dianggap sebagai kodrat dari tuhan bukan hasil konstruksi

budaya, bahkan anggapan tersebut masih berlaku sampai saat ini.

Kondisi perempuan yang berada dibawah kedudukan laki-laki pada budaya jawa

banyak direpresentasikan dalam ungkapan-ungkapan seperti kanca wingking

(teman di belakang) serta swarga nunut neraka katut (ke surga ikut ke neraka pun

turut). Ungkapan tersebut merupakan cerminian bagaimana cara pandang

masyarakat Jawa dalam melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang

disebut dengan ideologi patriarki (Arvianti, 2011 : 103). Tidak hanya itu

perempuan dalam budaya jawa dituntut untuk dapat melaksanakan ma telu yaitu,

masak (memasak), macak (berhias), dan manak (melahirkan), perempuan baru

dikatakan terhormat bila telah dapat mekaksanakan ma telu tersebut (Arvianti,

2011 : 105). Anggapan seperti itu tentu saja sangat tidak adil bagi kaum

perempuan Jawa, karena jika perempuan tidak melaksanakan hal tersebut maka

mereka dianggap sebagai perempuan yang tidak terhormat, sungguh tidak adil jika



33

seorang perempuan dikatakan tidak terhormat hanya karena ia tidak bisa

memasak, berhias, dan melahirkan.

Dalam masyarakat Jawa juga terdapat tiga kewajiban istri, yaitu wedi, gemi dan

gumati. Wedi (takut) artinya istri tidak boleh menyangkal pembicaraan atau

menolak suruhan suami, dan melakukan secara ikhlas lahir batin. Gemi (hemat),

artinya istri tidak boleh boros, memelihara setiap pemberian suami, menyimpan

segala rahasia dan tidak banyak bicara. Gumati (setia) artinya cinta kepada semua

yang disukai suami dan menyediakannya (Arvianti, 2011 : 105). Tiga hal terebut

merupakan bentuk dari ideologi kekuasaan kaum laki-laki terhadap perempuan

dan wujud nyata kekusaan patriarki yang dikemas dalam kebudayaan yang

kemudian dipatuhi dan diwariskan secara turun temurun dan masih berlaku

sampai saat ini.

2.6 Tinjauan Tentang Novel

2.6.1 Pengertian Novel

Novel adalah salah satu hasil karya sastra. Novel merupakan bentuk karya sastra

yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat karena daya komunikasinya

yang luas dan daya imajinasinya yang menarik. Istilah novel berasal dari kata latin

novellus yang diturunkan pula dari kata noveis yang berarti “baru”. Dikatakan

baru karena bila dibandingkan dengan jenis-jenis sastra lainnya seperti puisi,

drama, dan lain lain, maka jenis novel ini muncul kemudian (Tarigan, 2011:167).

Sebenarnya memang novel adalah bentuk karya sastra cerita fiksi yang paling
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baru. Menurut Robert Lindell (dalam Waluyo, 2006: 6) karya sastra yang berupa

novel, pertama kali lahir di Inggris dengan judul Pamella yang terbit pada tahun

1740. Awalnya novel Pamella merupakan bentuk catatan harian seorang

pembantu rumah tangga kemudian berkembang dan menjadi bentuk prosa fiksi

yang kita kenal seperti saat ini.

Novel merupakan cerminan relitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Cerita

yang terdapat dalam novel memuat permasalahan manusia dengan manusia,

manusia dengan lingkungannya serta dengan pencipta-Nya. Novel adalah sebuah

teks naratif. Novel menceritakan kisah yang merepresentasikan suatu situasi yang

dianggap mencerminkan kehidupan nyata atau untuk merangsang imajinasi

(Danesi, 2010:75). Novel merupakan karya fiksi yang mengungkap aspek

kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus.

Henry Guntur Tarigan (2003: 164) mengatakan bahwa novel merupakan prosa

fiksi dengan panjang tertentu, yang isinya antara lain: melukiskan para tokoh,

gerak serta adegan peristiwa kehidupan nyata representatif dengan suatu alur atau

suatu keadaan yang kompleks. Novel merupakan jenis karya sastra yang tentunya

menyuguhkan nilai yang berguna bagi masyarakat pembaca. Herman. J. Waluyo,

(2002: 37) mengemukakan ciri-ciri yang ada dalam sebuah novel:

1. Perubahan nasib dari tokoh cerita

2. beberapa episode dalam kehidupan tokoh utamanya

3. Biasanya tokoh utama tidak sampai mati.
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2.6.2 Novel Sebagai Bagian dari Media Massa

Komunikasi massa secara sederhana dapat diartikan sebagai komunikasi yang

dalam penyebarannya menggunakan media, dalam hal ini adalah media massa

yang merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber

kepada khalayak yang heterogen dengan menggunakan alat-alat komunikasi

mekanis seperti surat kabar, film, radio, buku, dan televisi (Cangara, 2011 : 37).

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti salah satu media massa yaitu novel

yang merupakan salah satu dari jenis buku.

Sebagai bagian dari media massa, novel tentunya memiliki fungsi sebagai media

penyampai pesan dari komunikator kepada komunikan dalam proses komunikai

massa. Dalam hal ini yang menjadi komunikator adalah penulis novel dan

komunikannya adalah pembaca novel. Pesan yang terdapat di dalam sebuah novel

terkandung di dalam setiap kata-kata atau kalimat yang di tulis oleh novelis, dari

kata-kata atau kalimat yang terdapat di dalam novel tersebut kemudian pesan

dapat tersampaikan ke pembaca dan pembaca dapat memaknai pesan yang ingin

di sampaikan oleh sang penulis.

Menurut Effendy (2004 : 21) terdapat empat fungsi dari media massa termasuk

pada novel, keempat fungsi tersebut antara lain :

1. Menyampaikan informasi (to inform)

2. Mendidik (to educate)

3. Menghibur (to entertain)

4. Mempengaruhi (to influence)
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2.7 Tinjauan Tentang Semiotika

Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Studi tentang tanda dan segala yang

yang berhubungan dengannya, cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-

tanda lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang

menggunakannya (Kriyantono, 2012 : 265). Secara etimologis, istilah semiotik

berasal dari bahasa Yunani semion yang berarti “tanda”. Tanda itu sendiri

didefinisikan sebagai sesuatu atas dasar konvensi sosial yang terbangun

sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Secara terminologis,

semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-

objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda (Eco, 1979 dalam

Sobur, 2012 : 95).

Semiotik sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial memahami dunia

sebagai suatu sistem yang memiliki unit dasar yang disebut dengan ‘tanda’,

dengan demikian semiotik mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda.

Menurut Saussure, presepsi dan pandangan kita tentang realitas dikonstruksikan

oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial, ini

berarti tanda membentuk presepsi manusia, lebih dari sekedar merefleksikan

realitas yang ada (Sobur, 2012 : 87). Pada dasarnya pusat perhatian pendekatan

semiotik adalah pada tanda (sign). Menurut Fiske terdapat tiga area penting dalam

studi semiotik, yakni : (Sobur, 2012 : 94)

1. Tanda itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan beragam tanda yang berbeda,

tanda adalah buatan manusia dan hanya bisa dimengerti oleh orang-orang

yang menggunakannya.



37

2. Kode atau sistem di mana lambang-lambang disusun. Studi ini meliputi

bagaimana beragam kode yang berbeda dibangun untuk mempertemukan

dengan kebutuhan masyarakat dalam sebuah kebudayaan.

3. Kebudayaan di mana kode dan lambang itu beroprasi.

Semiotik selalu dibagi ke dalam tiga wilayah kajian, yaitu sebagai berikut

(Littlejohn, 2009 : 55-56) :

1. Semantik, berbicara tentang bagaimana tanda-tanda saling

berhubungan dengan yang ditunjuknya atau apa yang ditunjukkan oleh

tanda-tanda. Kapanpun kita memberikan sebuah pertanyaan “apa yang

direpresentasikan oleh tanda?“ maka kita berada dalam ranah

semantik. Sebagai prinsip dasar semiotik, representasi selalu dimediasi

oleh interpretasi sadar seseorang dan interpretasi atau arti apapun bagi

sebuah tanda akan mengubah satu situasi ke situasi lainnya.

2. Sintagmatik, merupakan kajian hubungan di antara tanda-tanda.

Tanda-tanda sebetulnya tidak pernah berdiri dengan sendirinya.

Hampir semuanya selalu menjadi bagian dari sistem tanda atau

kelompok tanda yang lebih besar yang diatur dalam cara-cara tertentu.

Semiotik tetap mengacu pada prinsip bahwa tanda-tanda selalu

dipahami dalam kaitannya dengan tanda-tanda lain.

3. Pragmatik, bagaimana tanda-tanda membuat perbedaan dalam

kehidupan manusia atau penggunaan praktis serta berbagai akibat dan

pengaruh tanda pada kehidupan sosial. kajian ini memiliki pengaruh
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yang paling penting dalam teori komunikasi karena tanda-tanda dan

sistem tanda dilihat sebagai alat komunikasi manusia.

Menurut Hamad (2008) dalam (Sobur, 2012 : 114) semiotik untuk media massa

tak hanya terbatas sebagai kerangka teori saja namun sekaligus juga bisa sebagai

metode analisis. Misalnya saja teori segitiga makna (triangle meaning) milik

Charles S. Peirce yang terdiri atas sign (tanda), Object (objek), dan interpetran

(interpretant). Menurut Peirce, salah satu bentuk tanda adalah kata, sedangkan

objek adalah sesuatu yang dirujuk tanda, sementara interpretan adalah tanda yang

ada di dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda (Sobur,

2012 : 115).

Ferdinand de Saussure berpendapat yang paling penting dalam konteks semiotik

adalah pandangan mengenai tanda. Saussure meletakan tanda dalam konteks

komunikasi manusia dengan melakukan pemilihan antara apa yang disebut

signifier (penanda) dan signified (petanda). Signifier adalah bunyi yang bermakna

atau coretan yang bermakna, yakni apa yang dikatakan dan apa yang ditulis atau

dibaca, sedangkan signified adalah gambaran mental, yakni pikiran atau konsep

aspek mental dari bahasa (Sobur, 2012 : 125).

2.7.1 Model Semiotik Roland Barthes

Roland Barthes adalah ahli semiotika yang meneruskan pemikiran Saussur, ia

melontarkan konsep tentang konotasi dan denotasi sebagai kunci analisisnya.

Roland Barthes dikenal sebagai salah satu pemikir strukturalis yang
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mempraktikkan model linguistik dan semiologi Saussure. Ia juga seorang

intelektual dan kritikus sastra Prancis yang terkenal. Ia adalah seorang eksponen

penerapan strukturalisme dan semiotika pada studi sastra (Sobur, 2012 : 63).

Barthes membuat sebuah model sistematis dalam menganalisis makna dari tanda-

tanda. Fokus perhatian Barthes lebih tertuju kepada gagasan tentang signifikasi

dua tahap, seperti terlihat dalam bagan di bawah ini (Fiske dalam Sobur, 2012

127).

First Order                                 Second Order

Reality Signs Culture

Gambar 2.1 Signifikansi Dua Tahap Roland Barthes
Sumber : Fiske dalam Sobur (2012 : 127)

Dalam signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan

signified di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Barthes menyebutnya

sebagai denotoasi, yaitu makna yang paling nyata dari tanda. Dalam signifikasi

tahap kedua Barthes menggunakan istilah konotasi. Hal ini menggambarkan

interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari

pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannya. Konotasi mempunyai makna yang

subjektif atau paling tidak intersubjektif (Fiske dalam Sobur, 2012 : 128).
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Konotasi adalah makna baru yang diberikan pemakai tanda sesuai dengan

keinginan, latar belakang pengetahuan, atau konvensi baru yang ada dalam

masyarakatnya. Konsep konotasi digunakan Barthes untuk menjelaskan

bagaimana gejala budaya memperoleh makna khusus dari anggota masyarakat

(Hoed, 2014 : 26).

Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui

mitos (myth). Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami

beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam (Fiske dalam Sobur, 2012 : 128).

Mitos menurut Susilo adalah suatu wahana di mana suatu ideologi berwujud.

Mitos dapat berangkai menjadi mitologi yang memainkan peranan penting dalam

kesatuan-kesatuan budaya (Susilo dalam Sobur, 2012 : 128). Kita bisa

menemukan ideologi dalam teks dengan jalan meneliti konotasi-konotasi yang

terdapat di dalamnya (van Zoet dalam Sobur, 2012 : 129). Menurut Barthes jika

konotasi menjadi tetap, itu akan menjadi mitos. Sedangkan jika mitos menjadi

mantap, akan menjadi ideologi. Penekanan teori tanda Barthes adalah pada

konotasi dan mitos (Hoed, 2014 : 30).

Bagi Barthes mitos merupakan cara berpikir dari suatu kebudayaan tentang

sesuatu, cara untuk mengkoptualisasikan atau memahami sesuatu. Dengan mitos

kita dapat menemukan ideologi dalam teks dengan jalan meneliti konotasi-

konotasi yang terdapat dalam mitos itu sendiri (Darojah, 2013 : 11). Dalam

penelitian ini mitos yang dimaksud adalah mitos-mitos yang berhubungan dengan

cara berfikir dari suatu masyarakat atau kebudayaan tentang gender khususnya

mitos-mitos yang berkaitan dengan kaum perempuan. Banyak mitos dan
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kepercayaan yang menjadikan kedudukan perempuan berada lebih rendah

daripada laki-laki. Mitos, adat-istiadat dan kebiasaan turun-temurun mewajibkan

perempuan mengurus rumah tangga termasuk anak dan suami dan tetap merasa

diri lemah, karena laki-laki lebih kuat dan lebih unggul dalam segala hal

dibanding perempuan (Siregar, 2001 : 16). Dalam penelitian ini akan memberikan

pemaknaan mitos-mitos yang berkaitan dengan ketidak setaraan gender yang

mengakibatkan gerakan feminisme. Pemaknaan mitos-mitos tersebut akan

ditemukan pada tingkatan konotasi dalam model semiotika Roland Barthes.

2.8 Kerangka Pikir

Novel merupakan salah satu produk dari media massa yang di dalamnya terdapat

seperangkat tanda yang mengandung makna. Salah satunya adalah novel

Pengakuan Eks Parasit Lajang yang merupakan salah satu karya dari Ayu Utami.

Ia adalah novelis perempuan Indonesia yang sering mengangkat tema feminisme

di dalam karya-karyanya. Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang merupakan

otobiografi seksualitas dan spiritualitas pertama di Indonesia. Kisah nyata ini

ditulis dalam bentuk novel dengan tokoh A, seorang perempuan yang

memutuskan untuk melepas keperawanannya di usia duapuluh tahun, untuk

sekaligus menghapus konsep keperawanan yang menurutnya tidak adil. Hal

tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti representasi feminisme

radikal dalam novel tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode

analisis semiotik Roland Barthes untuk mengetahui bagaimana representasi

feminisme radikal dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang. Berdasarkan
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penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat

pada bagan berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Novel
Pengakuan Eks Parasit Lajang

Teori feminisme menurut
Mansour Fakih

Teks/kalimat yang merujuk
pada gerakan feminisme radikal

Analisis semiotika
Roland Barthes

Representasi feminisme radikal
dalam novel Pengakuan Eks

Parasit Lajang



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

menggunakan latar alamiah yang tujuannya menafsirkan fenomena yang terjadi

dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong,

2002:5).

Selain itu tujauan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena

dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 20012:56-57).

Seperti pendapat yang dikemukakan Bog dan Taylor (1975) dalam Maleong

(2002: 3) yang menyatakan “metode kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif merupakan suatu

bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena

yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena yang dibuat oleh seseorang.

Sehingga penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk

menjelaskan data-data secara sistematis, rinci, lengkap dan mendalam untuk

menjawab masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.
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3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis

semiotik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model semiotik yang

dikembangkan oleh Roland Barthes untuk menganalisis representasi feminisme

radikal yang terdapat di dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang.

Model semiotik Roland Barthes dapat dilihat pada peta tanda berikut ini :

Gambar 3.1 Peta Tanda Roland Barthes

Dari peta tanda Roland Barthes di atas tanda denotatif (3) terdiri dari penanda (1)

dan petanda (2). Akan tetapi disaat yang bersamaan, tanda denotatif adalah juga

penanda knotatif (4). Denotasi dalam pandangan Barthes merupakan tataran

pertama yang maknanya bersifat tertutup. Tataran denotasi menghasilkan makna

yang eksplisit, langsung dan pasti. Denotasi merupakan makna yang sebenarnya-

benarnya, yang disepakati bersama secara sosial, yang rujukannya pada realitas.

Tanda konotatif merupakan tanda yang penandanya mempunyai keterbukaan

makna atau makna yang implisit, tidak langsung, dan tidak pasti, artinya terbuka
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kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru. Konotasi sebagai sistem

pemaknaan tataran kedua menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda

bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari

kebudayaannya (Wibowo, 2013: 21).

3.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari

sumber utama atau objek yang telah diteliti oleh penulis yaitu berupa

novel yang berjudul Pengakuan Eks Parasit Lajang karya Ayu Utami.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu, studi kepustakaan yang

dilakukan dengan membaca dan mengutip sumber-sumber tertulis seperti

buku, arsip, artikel, jurnal, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan

penelitian analisis representasi feminisme.

3.4 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan penelitian pada teks/kalimat

yang merujuk pada feminisme radikal yang terdapat dalam novel Pengakuan Eks

Parasit Lajang. Teks/kalimat yang telah peneliti pilih akan dianalisis

menggunakan metode analisis Roland Barthes untuk menemukan makna denotasi

dan konotasi yang terdapat pada teks/kalimat-kalimat tersebut, sehingga peneliti
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dapat mengetahui bagaimana representasi feminisme radikal yang terdapat di

dalam Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

cara :

1. Dokumentasi

Dokumentasi ialah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan

dalam berbagai metode pengumpulan data. Tujuannya untuk mendapatkan

informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Pada penelitian

ini data diperoleh dari novel yang berjudul Pengakuan Eks Parasit Lajang

karya Ayu Utami. Data yang diteliti adalah kalimat-kalimat atau dialog-

dialog yang memberikan representasi tentang feminisme radikal.

2. Studi Kepustakaan

Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh data teoritis dari berbagai literatur

yang dapat mundukung penelitian ini. Peneliti telah mengumpulkan berbagai

sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Seperti buku-buku,

catatan-catatan lain, penelitian terdahulu, dan penelusuran internet, sesuai

dengan materi penelitian untuk dijadikan referensi.
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3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif,

yang meliputi :

1. Memabaca dan mengamati setiap kalimat yang tertulis di dalam novel

Pengakuan Eks Parasit Lajang.

2. Reduksi data, yaitu bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data

yang tidak sesuai dengan fokus penelitian yang tidak diperlukan.

3. Menarik kesimpulan terhadap data-data yang ditemukan kemudian

dianalisis selama penelitian.



BAB IV
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Profil Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang

Pengakuan Eks Parasit Lajang merupakan otobiografi seksualitas dan spiritualitas

pertama di Indonesia yang ditulis oleh Ayu Utami. Kisah nyata tersebut ditulis

dalam bentuk novel, dengan tokoh A yang merupakan seorang perempuan yang

memutuskan untuk melepas keperawanannya pada usia duapuluh tahun, untuk

sekaligus menghapus konsep keperawanan yang menurutnya tidak adil. Selama

tahun-tahun berikutnya, yang ia coba lakukan dalam hidup pribadinya adalah

melawan nilai-nilai adat, agama, dan hukum yang patriarki.

Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Pustaka

Populer Gramedia. Novel ini merupakan salah satu novel yang termasuk dalam

trilogi Si Parasit Lajang dan Cerita Cinta Enrico yang telah diterbitkan terlebih

dahulu.

Dalam Pengakuan Eks Parasit Lajang ini, Penulis bercerita mengenai alasan

beliau memilih secara sadar untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak. Selain

itu, penulis juga bercerita mengenai pemikirannya tentang ketidakadilan yang

kerap dialami oleh kaum perempuan, baik dari segi hukum, agama, dan budaya.

Pada saat berusia 20 tahun, Ayu Utami memutuskan untuk melepas
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keperawanannya dan memutuskan untuk tidak menikah. Hal ini ia lakukan

sebagai bentuk perlawanan terhadap pola fikir masyarakat yang begitu memuja

keperawanan perempuan yang justru berdampak pada ketidakadilan, bahkan

penindasan kepada perempuan.

Hal ini juga berkaitan dengan stigma yang diberikan kepada perempuan yang

tidak maupun yang belum menikah ketika usia mereka dianggap sudah pantas

untuk berkeluarga. Cap sebagai “perawan tua” menjadi momok yang menakutkan

bagi mereka, tak jarang mereka juga dikucilkan dan disepelekan hanya karena

belum menikah.

Melalui Pengakuan Eks Parasit Lajang, Ayu Utami ingin bercerita dan berbagi

pengalaman mengenai keputusannya untuk tidak menikah dan melepaskan

keperawanannya ketika berumur 20 tahun. Walaupun akhirnya Ayu Utami

menikah secara agama Katolik dengan kekasihnya setelah mereka hidup bersama

selama sepuluh tahun. Lebih tepatnya, Ayu menikah secara kanonik Katolik,

karena dalam kitabnya tidak ada tertulis bahwa suami harus menjadi imam dan

pemimpin. Ayu tidak setuju bahwa suami harus menjadi imam maupun pemimpin

isteri atau keluarga.

Di dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang, Ayu berkisah mengenai

hubungannya dengan beberapa lelaki sebagai hubungan antar sesama manusia.

Apabila memaknai hubungan hanya sebatas lelaki dan perempuan, tentu salah

satu akan menjadikan yang lain sebagai objek. Dan hubungan semacam ini

menurutnya merupakan hubungan yang tidak sehat.
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Berikut ini adalah rincian dari novel Pengakuan Eks Parasit Lajang.

Gambar 4.1 Cover Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang

1. Judul : Pengakuan Eks Parasit Lajang

2. Penulis : Ayu Utami

3. Ukuran : 13,5 × 20 Cm

4. Tebal : 306 halaman

5. Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia

6. Tanggal Terbit : Februari 2013

7. Seri : Trilogi Parasit Lajang – Cerita Cinta Enrico –

Pengakuan Eks Parasit Lajang
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4.1.1 Sinopsis Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang

A menyatakan bahwa ia ingin melepas masa keperawanannya di usia 20 tahun.

Usia di mana ia mulai menginjak masa kuliah di Fakultas Sastra, Universitas

Indonesia. Mat adalah pacar pertama A, namun akhirnya ia melakukan hubungan

seks pertamanya dengan Nik yang sebelumnya menjadi selingkuhannya ketika ia

berpacaran dengan Mat. A dan Nik memiliki agama yang berbeda, namun sama-

sama berasal dari kalangan keluarga yang taat beragama. Pada awalnya Nik

menolak untuk melakukan hubungan seks di luar nikah, namun pada akhirnya Nik

tetap melakukannya dengan A. Nik mengakui apa yang ia lakukan adalah salah

menurut peraturan agamanya, oleh karena itulah ia tetap melakukan segala

ibadahnya.

Semakin sering A dan Nik melakukan hubungan seks tersebut, semakin sering

Nik meminta A untuk menikah dengannya. Menurut apa yang diajarkan agama

Nik, Nik harus segera menikahi A karena semakin sering mereka berzina,

semakin besar dosa yang mereka lakukan. Nik menyatakan bahwa sekali berzinah

saja hukumannya sudah berat, bagaimana jika zinah dilakukan secara terus

menerus. A menolak konsep tersebut karena dari sekali zinah batasannya saja

tidak jelas. A menolak ajakan Nik untuk menikah, ketika Nik juga menyatakan

bahwa perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki, maka dari itu perempuan

cenderung bengkok dan harus diluruskan oleh laki-laki. A yang selalu

berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki harus setara, menolak pernyataan

Nik tersebut.
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A menolak apa yang dinyatakan oleh Nik, dan ia menolak untuk menikah atau

dinikahi. Menurut A, pernyataan bahwa perempuan itu cenderung bengkok

tidaklah adil, karena laki-laki juga bisa bengkok atau melakukan hal yang salah.

Selain itu A juga menolak pernikahan karena menurutnya, perempuan tidaklah

perlu menggantungkan nasibnya kepada laki-laki. Perempuan harusnya dapat

hidup mandiri tanpa harus mengharap belas kasih laki-laki.

A menolak pernikahan juga karena menurutnya sistem pernikahan yang ada di

masyarakat hanya merugikan kaum perempuan saja. Dalam sistem pernikahan

yang ada di lingkungan A, perempuan hanya nampak seperti barang dagangan

saja. Selain itu A juga tidak suka dengan peraturan negara yang mengharuskan

laki-laki sebagai kepala keluarganya.

Pada akhirnya A memutuskan untuk menikah, setelah ia mendapatkan banyak

pengalaman dan pandangan-pandangan baru. A menikah tidak dengan kekasihnya

Nik, namun ia menikah dengan kekasihnya setelah Nik, yaitu Rik. A memutuskan

untuk menikah setelah ia tidak menemukan adanya kesalahan ontologis dalam

hubungannya dengan Rik. A menikah setelah mengobrol dengan pastor dari salah

satu gereja yang sering ia bantu saat melakukan demo. A menyelidiki sistem

sebenarnya yang diajarkan agama Katolik mengenai pernikahan dan kedudukan

perempuan dalam pernikahan. Ternyata menurut yang diungkapkan pastor

tersebut, Yesus tidak pernah menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi

kepala keluarga, dan hal yang berkaitan dengan keluarga tersebut dapat

diputuskan oleh kedua belah pihak, istri dan suami. Oleh karena itulah ia

memutuskan untuk menikah secara agama.
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meski A memutuskan untuk menikah, namun ia tidak melakukan pernikahan

secara negara. Ia tetap menolak peraturan negara yang mengharuskan laki-laki

sebagai kepala keluarga. Rik sendiri mau menikah dengan A hanya karena ia

menuruti apa yang menjadi kemauan dan maksud pernikahan A sendiri. Jadi,

menurut A pernikahan yang ia lakukan bersama Rik itu adalah sebuah pernikahan

yang setara tanpa ada pihak yang dirugikan.

4.2 Profil Penulis Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang

Justina Ayu Utami atau yang lebih dikenal dengan nama Ayu Utami merupakan

jurnalis, aktivis, dan novelis pendobrak kemapanan, khususnya dalam masalah

seks dan agama. Ayu Utami dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21

November 1968. Ia berasal dari keluarga Katolik, dan ia merupakan anak terakhir

dari pasangan Johanes Hadi Sutaryo dan Bernadeta Suhartina.

Ayu Utami dibesarkan di Jakarta, ia menamatkan kuliahnya di Fakultas Sastra

Universitas Indonesia pada tahun 1994. Sewaktu menjadi mahasiswi, ia terpilih

sebagai finalis gadis sampul majalah Femina pada tahun 1990, namun selanjutnya

ia tidak melanjutkan kariernya di dunia model. Selain itu Ayu Utami juga pernah

bekerja sebagai sekretaris di perusahaan yang memasok senjata dan bekerja di

Hotel Arya Duta sebagai guest public relation.

Pada akhirnya Ayu Utami memasuki dunia jurnalistik, dan ia pernah bekerja

sebagai wartawan di majalah majalah Humor, Matra, Forum Keadilan dan D&R.

Ketika menjadi wartawan ia banyak mendapat kesempatan untuk menulis. Pada

tahun 1991, ia aktif  menulis kolom mingguan “Sketsa” di harian Berita Buana.
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Saat pembredelan majalah Tempo, Editor dan Detik pada Juni 1994 di masa Orde

Baru, Ayu Utami turut mengagas berdirinya organisasi wartawan Aliansi Jurnalis

Independen (AJI) yang memprotes pembredelan tersebut. Ayu Utami juga ikut

membangun komunitas Utan Kayu yang merupakan sebuah pusat kegiatan seni,

pemikiran, dan kebebasan informasi. Saat ini ia bekerja di jurnal dan di Teater

Utan Kayu. Selain itu Ayu Utami juga merupakan peneliti di Institut Studi Arus

Informasi.

Karier Ayu Utami sebagai novelis dimulai pada saat ia menulis novel pertamanya

yang berjudul Saman pada tahun 1998. Lewat novel pertamanya itu pula ia

memenangkan sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta 1998. Novel

pertamanya mendapat sambutas dari berbagai kritikus dan dianggap memberikan

warna baru dalam sastra Indonesia. Dalam waktu tiga tahun novel Saman terjual

hingga 55 ribu eksemplar, dan mengantarkan Ayu Utami mendapatkan

kehormatan Prince Claus Award 2000 dari Prince Claus Fund, sebuah yayasan

yang kegiatannya berfokus dibidang budaya dan pembangunan, yang bermarkas

di Den Haag, Belanda.

Berikutnya pada akhir tahun 2001, Ayu Utami menerbitkan novel ke duanya yang

berjudul Larung yang merupakan bagian dari seri dwilogi Saman dan Larung,

disusul kemudian pada tahun 2003 ia menerbitkan kumpulan esai Si Parasit

Lajang. Kemudian pada tahun 2008 ia menerbitkan novel Bilangan Fu, pada

tahun 2010 ia menerbitkan seri dari novel Bilangan Fu yang akan terdiri dari 12

novel dan sampai saat ini baru dua novel yang terbit dari seri Bilangan Fu

tersebut, yakni novel yang berjudul Manjali dan Cakrabirawa (tentang cadni
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Jawa Timur) yang diterbitkan pada tahun 2010 dan Lalita (tentang Borobudur)

yang diterbitkan pada tahun 2012. Pada tahun 2012 juga Ayu Utami menerbitkan

dua biografi yang berjudul Cerita Cinta Enrico dan Soegija: 100% Indonesia, dan

pada tahun 2013 Ayu Utami menerbitkan otobiografi yang ditulis dalam bentuk

novel yang berjudul Pengakuan Eks Parasit Lajang, novel ini juga maerupakan

bagian dari trilogi Si Parasit Lajang – Cerita Cinta Enrico – Pengakuan Eks

Parasit Lajang.

Berikut ini adalah biodata dari penulis novel Pengakuan Eks Parasit Lajang.

Gambar 4.2 Ayu Utami, Penulis Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang

1. Nama : Justina Ayu Utami

2. Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 21 November 1968

3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Agama : Katolik

5. Website : www.ayuutami.info
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Karya – karya Ayu Utami :

- Saman (1998)

- Larung (2001)

- Si Parasit Lajang (2003)

- Bilangan Fu (2008)

- Manjali dan Cakra Birawa (2010)

- Lalita (2012)

- Cerita Cinta Enrico (2012)

- Soegija: 100% Indonesia (2012)

- Pengakuan Eks Parasit Lajang

Penghargaan :

- Pemenang Sayembara Penulisan Roman Terbaik Dewan Kesenian Jakarta

tahun 1998 untuk novelnya yang berjudul Saman.

- Prince Claus Award dari Prince Claus Fund, sebuah yayasan yang

bermarkas di Den Haag, tahun 2000.

- Penghargaan Khatulistiwa Literary Award tahun 2008 untuk novelnya

yang berjudul Bilangan Fu.



BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengakuan Eks Parasit Lajang merupakan sebuah otobiografi seksualitas dan

spiritualitas pertama di Indonesia dari sang penulis Ayu Utami yang dikemas

dalam bentuk novel. Dalam novel tersebut Ayu Utami menggunakan tokoh A

sebagai karakter utama. Melalui tokoh A dalam novel Pengakuan Eks Parasit

Lajang, Ayu Utami mengungkapkan kegelisahannya sekaligus perlawanan

terhadap sistem patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia, baik dalam

nilai-nilai adat, agama, dan hukum yang ada di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi feminisme

radikal yang ada di dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang. Berdasarkan

analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode

semiotika Roland Barthes, maka peneliti menyimpulkan bahwa feminisme radikal

dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang direpresentasikan melalui beberapa

hal berikut:
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a. Keputusan tokoh A tidak menikah dan menolak konsep keperawanan

Keputusan tokoh A untuk tidak menikah didasari oleh konsep pernikahan

yang menurutnya tidak adil terhadap kaum perempuan. Secara makna

konotasi peneliti mengasumsikan bahwa tokoh A dalam hal ini mencoba

mengajak para perempuan untuk hidup mandiri tanpa harus bergantung hidup

terhadap laki-laki dan disini tokoh A mencoba untuk menjadi contoh bagi

masyarakat sebagai perempuan yang memilih untuk tidak menikah namun

tetap bisa hidup bahagia dan tetap bisa tampil di masyarakat.

Tokoh A juga dalam hal ini mencoba untuk memperjuangkan hak-hak dan

kedudukan para perempuan yang sudah kehilangan keperawannya sebelum

menikah agar memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan perempuan-

perempuan lain yang masih perawan. Selain itu, tokoh A juga mencoba untuk

membuka mata pembaca/khalayak bahwa perempuan yang sudah tidak

perawan lagi sebelum ia menikah tetaplah sebagai manusia yang harus

dihormati dan dihargai kehadirannya dalam masyarakat. Selain itu tokoh A

juga mencoba untuk mengubah cara pandang masyarakat agar tidak menilai

baik atau buruknya seorang perempuan hanya dari keperawanannya saja

b. Keputusan tokoh A meninggalkan agama

Tokoh A memutuskan untuk meninggalkan agama karena menurutnya agama

telah berlaku tidak adil terhadap kaum perempuan. Hal tersebut didasari oleh

nilai-nilai dalam ajaran agama yang menurutnya tidak adil pada kaum

perempuan, seperti nilai yang melarang perempuan menjadi imam dan nilai

yang menjadikan lelaki sebagai pemimpin. Selain itu, alasan lain yang
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melatarbelakangi tokoh A untuk meninggalkan agama adalah karena sikap

pemuka agama yang menurutnya telah menjadikan perempuan sebagai

mahkluk kelas dua.

Secara makna konotasi keputusan tokoh A untuk meninggalkan agama

sebagai bentuk penolakannnya terhadap nilai-nilai dalam ajaran agama yang

menurutnya tidak adil, hal tersebut juga menunjukan bahwa tokoh A

menginginkan adanya kesetaraan atar kaum perempuan dengan laki-laki

dalam nilai-nilai dalam ajaran agama.

c. Tokoh A menolak pernikahan dalam hukum perkawinan Indonesia dan

menolak prosesi pernikahan dalam adat Jawa

Penolakan tokoh A terhadap hukum perkawinan Indonesia didasari oleh

hukum perkawinan Indonesia yang menempatkan suami (laki-laki) sebagai

kepala keluarga. Penolakan tokoh A terhadap hukum perkawinan Indonesia

juga sekaligus sebagai bentuk keritikannya terhadap hukum perkawinan

Indonesia. Selain itu tokoh A juga tidak sepaham dengan prosesi pernikahan

dalam adat Jawa yang mengharuskan isteri mencuci kaki suaminya sebagai

tanda bakti dan melayani. Namun tokoh A merasa hal tersebut tidak adil jika

hanya dilakukan oleh pihak perempuan saja sedangkan pihak laki-laki tidak

melakukan hal yang sebaliknya.

Dalam hal ini secara makna konotasi, tokoh A menginginkan adanya

kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam kehidupan

berumah tangga.
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6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai representasi feminisme radikal yang ada

dalam novel Pengakuan Eks Parasit Lajang, peneliti memiliki beberapa saran,

antara lain:

1. Pada novel seharusnya dicantumkan waktu atau tanggal dan tahun kejadian

agar pembaca bisa lebih jelas dengan latar waktu yang terdapat pada cerita-

cerita dalam novel, selain itu karena novel Pengakuan Eks Parasit Lajang

merupakan otobiografi dari sang penulis seharusnya penulis bisa lebih

memperjelas lagi alasannya dalam memutuskan untuk kembali memeluk

agama dan mengurungkan niatnya untuk menikah.

2. Masyarakat diharapkan dapat lebih mengkritisi isi pesan yang disampaikan

oleh media massa agar masyarakat tidak salah pemahaman terhadap pesan-

pesan yang disampaikan oleh media dan agar masyarakat tidak mudah

terpengaruh dengan pesan-pesan yang sifatnya negatif.

3. Novel Pengakuan Eks Parasit Lajang merupakan salah satu bagian dari seri

novel trilogi “Si Parasit Lajang - Cerita Cinta Enrico – Pengakuan Eks

Parasit Lajang” maka bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin melanjutkan

penelitian ini dapat menambahkan seri lainnya dalam melakukan penelitian.
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