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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan perempuan dengan segala dinamika dan permasalahannya menjadi 

topik yang menarik untuk dibicarakan. Banyaknya kajian yang membahas tentang 

isu perempuan dibanding isu laki-laki adalah salah satu buktinya. Perempuan 

adalah sosok yang mempunyai dua sisi yang sangat berlawanan. Di satu sisi, 

perempuan adalah bentuk keindahan, namun disisi lain keindahan tersebut 

dijadikan alasan untuk dapat memanfaatkan dan mengeksploitasi perempuan. 

Muncul pula anggapan bahwa perempuan diciptakan sebagai makhluk yang lemah, 

melahirkan penafsiran yang merugikan perempuan di satu pihak, dan di pihak lain 

melegitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan. 

Dalam kehidupan sosial masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, 

keduanya telah membentuk tatanan kehidupan, baik secara sosial maupun budaya. 

Hal ini terkait dengan gender sebagai hasil dari konstruksi masyarakat. Dalam 

konsep gender, dikenal istilah stereotipe. Stereotipe dibentuk oleh gender yang 

dalam aplikasinya memiliki kecenderungan menguntungkan jenis kelamin tertentu, 

yakni laki-laki. Keuntungan tersebut dapat dilihat dari berbagai bentuk tatanan 

sosial dalam budaya patriarki. Perempuan sebagai lawan jenis laki-laki 

digambarkan dengan citra-citra tertentu yang mengesankan inferioritas, baik dalam 
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struktur sosial maupun budaya. Yang akibat hal tersebut kemudian melahirkan 

faham feminisme. Feminisme merupakan kesadaran terhadap ketidakadilan gender 

yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. 

Feminisme sebagai jembatan untuk menuntut persamaan hak antara perempuan 

dengan laki-laki. Tujuan feminisme adalah meningkatkan derajat dan menyetarakan 

kedudukan perempuan dengan laki-laki.  

Kritik feminisme terhadap karya sastra digunakan sebagai materi pergerakan 

kebebasan perempuan dan dalam mensosialisasikan ide-ide feminis. Menurut 

Register (dalam Sofia, 2009: 20), karena berasal dari pergerakan kebebasan 

perempuan, kritik feminis menilai karya sastra sebagai suatu yang berguna bagi 

pergerakan itu. Kerja kritik sastra feminis ialah meneliti karya sastra dengan 

melacak ideologi yang membentuknya dan menunjukkan perbedaan-perbedaan 

antara yang dikatakan oleh karya dengan yang tampak dari sebuah pembacaan yang 

teliti (Ruthven dalam Sofia, 2009: 20). Kritik sastra feminis mempermasalahkan 

asumsi tentang perempuan yang berdasarkan paham tertentu selalu dikaitkan 

dengan kodrat perempuan yang kemudian menimbulkan pandangan tertentu 

tentang perempuan. Kritik sastra feminis dapat didefinisikan sebagai cara-cara agar 

sastra dapat menjadi sebab kebebasan. Kritik sastra feminis merupakan sebuah 

pendekatan akademik pada studi sastra yang mengaplikasikan pemikiran feminis 

untuk menganilisis teks sastra.  

Menurut Fakih (Wiyatmi, 2012: 32) perjuangan para feminis Indonesia adalah 

isu pentingnya pendidikan bagi perempuan dan memberikan peran pada perempuan 

untuk bekerja di ranah publik. Hal ini karena dalam masyarakat dengan sistem 
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patriarkat perempuan dianggap sebagai makhluk domestik, yang harus tinggal di 

rumah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Berdasarkan observasi awal 

terhadap sejumlah novel Indonesia, tampak bahwa isu pentingnya peran perempuan 

dalam pekerjaan di ranah publik telah digambarkan dalam novel Siti Nurbaya 

(Rusli, 1922), Layar Terkembang (Alisyabana, 1936), Belenggu (Ane, 1940), 

Burung – Burung Manyar (Mangunwijaya, 1981), dan Saman (Utami, 1999), Geni 

Jora (El Khalieqy, 2004).  

Dengan mengangkat isu pentingnya peran publik perempuan, sejumlah novel 

tersebut dianggap telah mencoba melawan atau mengkritisi kultur patriarkat yang 

memarginalisasikan perempuan. Hal ini akan mengungkapkan bagaimana ideologi 

gender yang diusung oleh novel–novel tersebut dipandang sebagai bentuk 

perlawanan simbolis terhadap sistem sosial budaya patriarkat yang memarginalkan 

perempuan di bidang pendidikan dan pekerjaan di ranah publik.  

Begitu pula dengan Asef Saeful Anwar. Asef Saeful Anwar adalah salah satu 

pengarang yang ikut meramaikan dunia kesusastraan Indonesia. Membaca karya Asef 

Saeful Anwar yang berjudul Alkudus seolah tema besar dalam novel ini lebih banyak 

membicarakan soal religiusitas. Namun demikian, novel ini juga berbicara soal relasi 

laki-laki dan perempuan dalam masyarakat patriarki. Dalam novel tersebut, telihat bahwa 

pengarang memiliki perhatian yang besar terhadap perempuan. Hal ini terlihat di dalam 

penceritaan, pengarang menghadirkan tokoh-tokoh perempuan yang direpresentasikan 

melalui nilai sosial dalam religiusitas agama Kaib. Di dalam novel, beberapa perempuan 

menempati posisi superior yang pada kedudukannya lebih tinggi daripada laki-laki. 

Posisi tersebut kemudian digunakan para tokoh untuk mengentaskan diskriminasi 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVRSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KRITIK GENDER DALAM NOVEL ANGGUN SARASWATI



4 
 

perempuan-perempuan lain akibat dari ketidakadilan gender di dalam masyarakat. 

Namun disisi lain, dihadirkan pula beberapa tokoh perempuan yang diceritakan sebagai 

penghambat gerakan feminis yang berusaha menggugat ketimpangan gender tersebut. 

Sehingga hal itu menyebabkan perjuangan feminis dengan isu gendernya untuk 

menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal kemudian akan 

sulit terwujud.     

Novel Alkudus karya Asef Saeful Anwar ini merupakan sebuah karya sastra yang 

tidak cukup dinikmati saja, melainkan perlu mendapatkan tanggapan ilmiah. 

Peneliti merasa tertarik untuk mengkajinya, khususnya untuk mengetahui 

kehidupan perempuan yang memiliki ambivalensi dalam posisinya sebagai feminis. 

Pertimbangan lain yang menyebabkan peneliti tertarik pada novel Alkudus adalah 

karya ini merupakan salah satu Prosa Pilihan Tahun 2017 menurut majalah Tempo. 

Berangkat dari masalah keperempuanan yang ditemukan di atas, maka peneliti akan 

mengkaji mengenai kritik gender dalam novel Alkudus dengan menggunakan teori 

kritik sastra feminis. Kritik sastra feminis merupakan kritik sastra yang memiliki 

kekhasan karena memberikan perhatian kepada persoalan keadilan gender, yang 

berhubungan dengan tokoh-tokoh yang terdapat dalam karya sastra. Kajian tersebut 

dimaksudkan untuk menelaah lebih lanjut kritik gender pada tokoh-tokoh 

perempuan yang ada di dalam novel Alkudus hingga terungkap makna dari kritik 

gender itu sendiri.   

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: 

1. Bagaimanakah kritik gender diidentifikasi dalam novel Alkudus karya Asef 

Saeful Anwar? 

2. Bagaimanakah makna kritik gender dalam novel Alkudus karya Asef Saeful 

Anwar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi kritik gender dalam novel Alkudus karya Asef 

Saeful Anwar.  

2. Untuk mengungkapkan makna kritik gender dalam novel Alkudus karya 

Asef Saeful Anwar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat 

secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun, manfaat-manfaat tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap 

perkembangan Sastra Indonesia pada masa mendatang, khususnya dalam 
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pengkajian prosa (novel) yang memanfaatkan teori kritik sastra melalui pendekatan 

feminis sebagai alat analisis. Sehingga bisa dikatakan bahwa penelitian ini adalah 

penelitian interdisipliner. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

dan pengetahuan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan rujukan untuk peneliti-

peniliti lain yang akan datang. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Pertama, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk lebih 

mengenal dan memahami apa saja yang terkandung dalam novel Alkudus karya 

Asef Saeful Anwar secara mendalam.  

Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi obyek dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan. Sehingga peneliti dapat 

memperoleh ilmu dan pengalaman baru dari penelitian yang ditemui. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Penelitian Sebelumnya 

Sebagai novel yang sudah terbit sejak tahun 2017, novel Alkudus belum pernah 

dijadikan sebagai objek penelitian. Novel Alkudus masih belum pernah diteliti oleh 

peneliti lain sejak diterbitkan pertama kali. Namun penulis menemukan beberapa 

resensi yang ditulis pada tahun 2017 mengenai novel Alkudus yang diperoleh 

melalui internet.  

Fitrilya Anjarsari (2017) dalam https://basabasi.co/ yang berjudul Benarkah 

Asef Saeful Anwar Memiliki Hasrat Menjadi Tuhan dalam Novelnya yang Berjudul 
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Alkudus? yang membahas mengenai novel Alkudus yang tidak tidak seperti novel 

pada umumnya. Penulis menyebutkan bahwa Asef sebagai pengarang, mengadopsi 

bentuk dari kitab suci agama, lengkap dengan ayat-ayat yang dibuat dalam bentuk 

tutur sabda Tuhan. Novel ini tidak menceritakan mengenai salah satu tokoh dan 

juga komplikasi kehidupan sosialnya. Hal ini tidak mengherankan karena 

pengarang mengambil narator dari novel ini adalah Tuhan dari agama (yang 

diciptakannya) Kaib. Sebagaimana layaknya Tuhan, maka Dia bukanlah makhluk 

sosial yang memiliki kisah kehidupan dengan pergulatan dan kebudayaan.  

Friliya (2018) dalam www.sinergianews.com/ yang berjudul Konsep Kitab Suci 

pada Novel Alkudus membahas menganai kesamaan novel Alkudus dengan Al-

Qur’an. Friliya menyebutkan bahwa terdapat sedikit kesamaan, yakni pada halaman 

34 ayat 56 mirip dengan Qur’an surat Yasin ayat 82, tentang begitu mudahnya 

Tuhan menciptakan sesuatu. Pada halaman 82 ayat 23-28 mirip dengan Qur’an 

suray Ar-rum ayat 21, tentang perintah menikah. Halam 200 yang berjudul 

Larangan Bersifat Munafik ini pun mirip dengan Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 204 

tentang kemunafikan. 

Wirdha Ulhayati (2017) dalam www.lpmedukasi.com/ yang berjudul Al-Kudus: 

Novel dan Kitab Suci tersebut membahas menganai ajaran yang terkandung di 

dalam novel Alkudus. Wirdha menyatakan bahwa ada tiga ajaran pada novel 

Alkudus seperti halnya kitab suci pada umumnya. Alkudus memenuhi aspek 

pengajaran, sejarah dan tentu saja ketauhidan terhadap Tuhan. Dalam aspek 

pertama bagaimana pengajaran itu ditunjukkan pada pesan moral dan lain 

sebagainya, seperti menyayangi sesamanya. Aspek selanjutnya, pengarang banyak 
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menunjukkan imajinasinya tentang rosul-rosul dalam kitab ini. Sedangkan aspek 

ketiga adalah ketauhidan. Laiknya agama pada umumnya ketauhidan adalah 

intinya.  

M. Yusa Dwi (2018) dalam https://kibul.in/ yang berjudul Membabar Pengaruh 

Alquran dalam Novel Alkudus membahas mengenai ketertarikannya penulis pada 

novel ini. Ia berkata “sebagaimana diketahui Alkudus merupakan novel dari 

Penerbit Basabasi yang mencuri banyak perhatian karena Teknik bercerita baru 

yang digunakannya selama ini identik dengan gaya tutur kitab suci. Selain itu, 

kandungan novel yang mengungkapkan ajaran suatu agama fiksi dengan kisah-

kisah ajaib penuh hikmah di dalamnya juga menarik sejumlah penggemar karya 

sastra. Daya Tarik novel ini telah dibuktikan dengan banyaknya ulasan mengenai 

novel tersebut di media. Selain itu, majalah Tempo juga merekomendasikan novel 

ini sebagai salah satu Prosa Pilihan Tahun 2017”. 

Berdasarkan tulisan-tulisan tersebut, dapat dinyatakan bahwa novel Alkudus 

kurang medapat tanggapan dari pembacanya. Tanggapan-tanggapan tersebut hanya 

bentuk resensi dalam bentuk blog pribadi yang dimuat dalam internet. Sedangkan 

belum ditemukan penelitian resmi mengenai novel Alkudus. Resensi tulisan-tulisan 

tersebut juga lebih mengarah pada persoalan religiusitas dalam novel. Melalui 

pembaruan analisis yang peneliti buat mengenai novel Alkudus, peneliti 

memusatkan perhatian pada permasalahan terhadap perempuan. Permasalahan 

perempuan di dalam novel ini bervariasi yang juga dipengaruhi oleh persoalan 

gender. Penelitian ini kemudian diharapkan dapat mengawali penelitian lebih lanjut 

dan lebih dalam mengenai novel Alkudus karya Asef Saeful Anwar.  
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1.5.2 Kerangka Konseptual 

1.5.2.1 Feminisme 

Feminisme berasal dari bahasa Latin, yaitu femina atau perempuan. Istilah ini 

mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan 

perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak bagi perempuan. Menurut 

Humm (2007: 157-158) feminisme menggabungkan doktrin persamaan hak bagi 

perempuan menjadi gerakan yang terorganisasi untuk mencapai hak asasi 

perempuan, dengan sebuah ideologi transformasi sosial yang bertujuan untuk 

menciptakan dunia bagi perempuan. Dinyatakan oleh Ruthven (1985: 6) bahwa 

pemikiran dengan gerakan feminisme lahir untuk mengakhiri dominasi laki-laki 

terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat. Melalui proyek (pemikiran dan 

gerakan) feminisme harus menghancurkan struktur budaya, seni, gereja, hukum, 

keluarga inti yang berdasarkan pada kekuasaan ayah dan negara, juga semua citra, 

institusi, adat istiadat, dan kebiasaan yang menjadikan perempuan sebagai korban 

yang tidak dihargai dan tidak tampak (Wiyatmi, 2012: 13). 

Para feminis mengakui bahwa gerakan feminisme merupakan gerakan yang 

berakar pada kesadaran kaum perempuan. Perempuan sering berada dalam keadaan 

ditindas dan dieksploitasi sehingga penindasan dan ekploitasi terhadap kaum 

perempuan harus diakhiri. Selain itu, gerakan feminisme bertujuan untuk 

memperjuangkan kesetaraan dan kedudukan martabat perempuan dengan laki-laki, 

serta kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan mereka sendiri baik di dalam 

maupun di luar rumah. Harsono dalam Mustaqim (2008: 84) mengatakan bahwa 

feminisme sebenarnya merupakan konsep yang timbul dalam kaitannya dengan 
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perubahan sosial (social change), teori-teori pembangunan, kesadaran politik 

perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk pemikiran 

kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern dewasa ini. Mustaqim 

(2008: 85) mengatakan bahwa feminisme merupakan paham yang ingin 

menghormati perempuan sehingga hak-hak dan peranan mereka lebih optimal dan 

setara, tidak ada diskriminasi, marginalisasi dan subordinasi. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Bashin dan Khan dalam Mustaqim (2008: 4) mengatakan bahwa 

feminisme didefinisikan sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan 

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

tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut 

sehingga terjadi suatu kehidupan harmoni antara laki-laki dan perempuan.      

Dalam perkembangannya secara luas, kata feminis mengacu kepada siapa saja 

yang sadar dan berupaya untuk mengakhiri subordinasi yang dialami perempuan. 

Feminisme sering dikaitkan dengan emansipasi. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia sendiri, emansipasi diartikan sebagai pembebasan atau dalam hal isu-isu 

perempuan, hak yang sama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya 

diskriminasi. Karena sejarah telah membuktikan bahwa hak-hak kaum perempuan 

sering dikesampingkan dalam berbagai hal baik dari keluarga maupun hukum, 

kemudian negara kurang melindungi hak-hak kaum perempuan dengan aturan 

hukum yang ada padahal hak-hak kaum perempuan yang rentan terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang sering merugikan kaum perempuan.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari 

gerakan feminisme adalah kesadaran akan diskriminasi, ketidakadilan, dan 
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subordinasi perempuan serta usaha untuk mengubah hal tersebut menuju suatu 

sistem masyarakat yang adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. 

Feminisme juga mengenai perjuangan untuk mencapai kesetaraan harkat dan 

kebebasan perempuan dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya baik di ruang 

domestik dalam rumah maupun di ruang publik dalam lingkungan masyarakat.    

 

1.5.2.2 Feminisme Marxis 

Menurut perspektif feminisme marxis, sebelum kapitalis berkembang adalah 

kesatuan produksi. Semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya 

dilakukan oleh semua anggota keluarga termasuk perempuan. Akan tetapi, setelah 

perkembangan kapitalisme, industri dan keluarga tidak lagi menjadi kesatuan 

produksi. Kegiatan produksi dan barang-barang kebutuhan manusia telah beralih ke 

rumah dan pabrik. Perempuan tidak lagi ikut dalam kegiatan produksi. 

Akibat dari hal itu adalah terjadi pembagian kerja secara gender, yaitu laki-laki 

bekerja di sektor publik yang bersifat produktif dan bernilai ekonomis, sedangkan 

perempuan bekerja di sektor domestik yang tidak produktif dan tidak bernilai 

ekonomis. Karena kepemilikan materi menentukan nilai eksistensi seseorang, 

sebagai konsekuensinya perempuan yang berada di sektor domestik dan tidak 

produktif dinilai lebih rendah daripada laki-laki. Dengan demikian, salah satu cara 

untuk membebaskan perempuan dari ketidakadilan gender adalah perempuan harus 

masuk ke sektor publik yang dapat menghasilkan nilai ekonomi sehingga konsep 

pekerjaan domestik perempuan tidak lagi ada.  
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Feminisme marxis dipengaruhi oleh ideologi kelas Karl Marx. Feminisme 

marxis mengidentifikasi kelasisme sebagai penyebab opresi (penindasan) terhadap 

perempuan (Tong, 2006: 139). Opresi terhadap perempuan tersebut bukanlah hasil 

tindakan sengaja dari satu individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial, 

dan ekonomi tempat individu itu hidup (Tong, 2006: 139). Oleh karena itu, tujuan 

dari feminisme marxis adalah mendeskripsikan basis material ketertundukan 

perempuan dan hubungan antara model-model produksi dan status perempuan, 

serta menerapkan teori prempuan dan kelas peran keluarga dan masyarakat (Humm, 

2007: 270). 

 

1.5.2.3 Kritik Gender 

Perkenalan konsep gender yaitu studi tentang perempuan dihubungkan dengan 

laki-laki. Dengan perspektif gender wacana tentang perempuan sekaligus 

dihubungkan dengan laki-laki, dimana dominasi dan subordinasi laki-laki terhadap 

perempuan menjadi kajian utama (Abdullah, 1998). Pada paradigma ini dikatakan 

bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang berbeda, demikian pula 

dari sesame perempuan berdasarkan kategori sosial mereka. Hal ini disadari bahwa 

terjadi ketimpangan gender atau hubungan gender yang tidak setara antara laki-laki 

dan perempuan yang terjadi baik di tingkat keluarga maupun masyarakat sosial. 

Studi kritik gender melihat ketertinggalan perempuan sebagai akibat dari relasi 

hubungan sosial dan budaya yang tidak adil. Jadi yang harus dibenahi adalah 

hubungan-hubungan tersebut, bukan perempuannya (Silawati, 2006).  
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Konsep gender menekankan pada redistribusi kekuasaan (power) dalam relasi 

sosial perempuan dan laki-laki, dimana kekuasaan laki-laki di bidang ekonomi, 

sosial, dan budaya terus dipertanyakan (Dewi, 2006). Dalam pendekatan ini 

dipandang bahwa yang menciptakan ketidakdilan antara laki-laki dan perempuan 

terlihat pada akses dan control terhadap sumber daya, kesempatan dan manfaat, 

serta dalam pengambilan keputusan (partisipasi dan representasi). Untuk itu 

pendekatan dalam konsep kritik gender yang melihat hubungan antara laki-laki dan 

perempuan baik dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara, lalu muncul dan 

disadari bahwa terdapat fenomena ketidakadilan dan deskriminasi gender. 

Ketidakadilan dan deskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil yang dialami 

oleh perempuan dan laki-laki akibat dari sistem dan struktur sosial yang telah 

berakar dalam sejarah, adat maupun norma. Secara umum ketidakadilan gender 

dalam berbagai bidang kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan. 

Ketidakdilan ini dapat bersumber dari berbagai perlakuan atau sikap yang secara 

langsung membedakan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. 

Secara tidak langsung ketidakadilan ini dapat bersumber dari dampak suatu 

peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Bentuk-bentuk manifestasi 

ketidakadilan akibat deskriminasi gender tersebut dapat meliputi hal berikut. 

(1) Marginalisasi Perempuan 

Salah satu bentuk manifestasi ketidakadilan gender adalah marginalisasi atau 

pemiskinan kaum perempuan. Misalnya, dengan menganggap pekerjaan yang 

cocok bagi perempuan adalah pekerjaan yang merupakan perpanjangan dari 

pekerjaan domestik, maka pekerjaan yang dikuasai perempuan dinilai lebih rendah. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVRSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KRITIK GENDER DALAM NOVEL ANGGUN SARASWATI



14 
 

Pada pekerjaan-pekerjaan yang juga membutuhkan keterampilan yang sama dengan 

laki-laki tetap ada kecenderungan tingkat upah yang diterima perempuan lebih 

rendah. Kemudian pembagian kerja menurut gender yang selama ini ada juga 

menyebabkan marginalisasi pada perempuan. Karena konsep gender, ada jenis 

pekerjaan yang hanya dianggap cocok untuk perempuan. Misalnya karena 

perempuan dianggap tekun, sabar, teliti, maka pekerjaan yang cocok seperti guru, 

perawat, penerima tamu, sekretaris, atau pembantu rumah tangga. Pekerjaan-

pekerjaan ini dipandang masih merupakan perpanjangan tangan dari pekerjaan 

rumah tangga. Dengan menganggap pekerjaan tersebut cocok untuk perempuan, 

maka pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap cocok untuk laki-laki akan 

tertutup bagi perempuan. Kesempatan perempuan akan lebih sedikit dalam 

memperoleh jenis-jenis pekerjaan tertentu. 

(2) Subordinasi 

Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin 

dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. 

Pandangan gender yang memandang perempuan lebih emosional, lebih lemah 

daripada laki-laki, maka perempuan tidak mampu memimpin, sehingga perempuan 

tidak perlu diberikan posisi yang penting. Beberapa bentuk subordinasi yang 

dialami oleh perempuan, misalnya menomorduakan kesempatan pada perempuan 

untuk memperoleh pendidikan, memiliki peluang yang rendah untuk menempati 

posisi atau jabatan penting sebagai pimpinan, bagian waris perempuan di beberapa 

agama lebih sedikit daripada laki-laki, dan perempuan cenderung dipandang 

sebagai orang belakang (pengikut). 
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(c) Stereotype (Pelabelan Negatif)   

Pelabelan negatif atau stereotype dalah sebuah bentuk ketidakadilan umumnya 

dialami oleh perempuan. Beberapa contoh pelabelan negatif yang merugikan 

perempuan, misalnya perempuan dipandang sebagai pesolek, suka menarik 

perhatian laki-laki. Dengan label ini, jika terjadi pelecehan seksual, maka sering 

yang disalahkan adalah perempuan. Kemudian, ada anggapan di masyarakat bahwa 

tugas utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga dan melayani suami, 

sehingga jika perempuan bekerja, maka hasil pekerjaannya dipandang sebagai 

penghasilan tambahan, walaupun lebih banyak daripada penghasilan suaminya. 

Laki-laki dipandang sebagai tulang punggung keluarga, sehingga meskipun suami 

tidak bekerja, maka pekerjaan rumah tangga tetap menjadi tanggung jawab 

perempuan. Dan ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dianggap 

pekerjaan yang tidak bermoral, misalnya pekerjaan yang dilakukan di malam hari, 

pekerjaan di industry perhotelan, pelayan tempat minum, yang tentunya hal ini 

merugikan perempuan.  

(4) Violance  

Violence atau kekerasan yang dihadapi oleh perempuan dapat berupa kekerasan 

fisik maupun non fisik. Berbagai kekerasan terhadap perempuan muncul sebagai 

akibat perbedaan peran. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat bersifat 

individual seperti dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara. Salah satu 

jenis kekerasan yang dihadapi perempuan bersumber dari anggapan gender yang 

pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Contoh kekerasan fisik yang dialami 
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oleh perempuan misalnya, pemerkosaan, termasuk yang terjadi dalam perkawinan, 

pelecehan seksual, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan 

kekerasan non fisik misalnya, pornografi yang menjadikan tubuh perempuan 

sebagai obyek keuntungan seseorang, eksploitasi terhadap perempuan, dan 

pelecehan dalam bentuk lisan yang menpermalukan maupun menyakiti hati 

perempuan.  

Kondisi ketimpangan atau ketidakadilan gender telah berlangsung hingga 

sekarang, meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk mengurangi masalah 

tersebut, ada kondisi-kondisi di masyarakat yang mandukung hal tersebut dapat 

terus terjadi. Sehingga relasi antara laki-laki dan perempuan masih ditemukan 

banyak ketimpangan pada keluarga, masyarakat hingga negara.  

 

1.6 Landasan Teori 

1.6.1 Kritik Sastra Feminis 

Dari berbagai pemikiran feminisme terlihat bahwa munculnya ide-ide 

feminisme berangkat dari kenyataan bahwa konstruksi sosial gender yang ada 

mendorong citra perempuan masih belum memenuhi cita-cita persamaan hak antara 

perempuan dan laki-laki. Kesadaran akan ketimpangan struktur, system, dan tradisi 

masyarakat di berbagai bidang inilah yang kemudian melahirkan kritik sastra 

feminis. 

Kritik sastra feminis merupakan salah satu disiplin ilmu kritik sastra yang lahir 

sebagai respon atas perkembangan luasnya feminisme di berbagai penjuru dunia. 
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Djajanegara (2003: 27) mengatakan bahwa kritik sastra feminis berasal dari hasrat 

para feminis untuk mengkaji karya penulis-penulis di masa silam dan untuk 

mewujudkan citra wanita dalam karya penulis-penulis laki-laki yang menampilkan 

perempuan sebagau makhluk yang den gan berbagai cara ditekan, disalahtafsirkan 

serta disepelekan oleh tradisi patriarkat yang dominan.   

Dalam paradigma perkembangan kritik sastra, kritik sastra feminis dianggap 

sebagai kritik yang bersifat revolusioner yang ingin menumbangkan wacana 

dominan yang dibentuk oleh suara tradisional yang bersifat patriarkis (Ruthven, 

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

hubungan antara kaum perempuan dengan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, 

yang antara lain menggambarkan situasi ketika perempuan berada dalam dominasi 

laki-laki (Flax, dalam Nicholson, ed., 1990: 40).  

Newton dalam Sofia (2009: 63) mengatakan bahwa kritik sastra feminis 

mencerminkan tujuan politik dari feminisme berdasarkan ideologi feminis. Kritik 

sstra feminisme terhadap sastra digunakan sebagai materi pergerakan kebebasan 

perempuan dan dalam menyosialisasikan ide feminis. Kritik feminis terhadap karya 

sastra mengadopsi sudut pandang ini mengenai bagimana karakter perempuan 

digambarkan dalam sastra. Terkait dengan hal tersebut, Culler dalam Sofia (2009: 

20) berpendapat bahwa kritik sastra feminis mempermasalahkan asumsi tentang 

perempuan yang berdasarkan paham tertentu selalu dikaitkan dengan kodrat 

perempuan yang kemudian menimbulkan isu tertentu tentang perempuan. Selain 

itu, kritik ini berusaha mengidentifikasi suatu pengalaman dan perspektif pemikiran 

laki-laki melalui cerita yang dikemas sebagai pengalam mansusia dan karya sastra. 
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Hal ini dimaksudkan untuk mengubah pemahaman terhadap karya sastra sekaligus 

terhadap signifikasi berbagai kode gender yang ditampilkan oleh teks. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, Culler dalam Sofia (2009: 20), menawarkan 

konsep reading as woman (membaca sebagai perempuan) sebagai bentuk kritik 

sastra feminis. Konsep ini dilakukan dalam sebuah pendekatan yang berusaha 

membuat pembaca menjadi kritis hingga menghasilkan penilaian terhadap makna 

teks, yaitu dengan menganalisis ideologi kekuasaan laki-laki yang patriarkal yang 

diasumsikan terdapat dalam penulisan dan pembacaan sastra. Selanjutnya, dengan 

membaca sebagai perempuan seorang penganalisis menghadapi suatu karya dengan 

berpijak pada kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang berbeda yang memengaruhi 

dan banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan. 

Sejalan dengan tujuan feminisme, yaitu untuk mengakhiri dominasi laki-laki, 

kritik sastra feminis mengambil peran sebagai suatu bentuk kritik negosiasi, bukan 

sebagai bentuk konfrontasi. Kritik ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menumbangkan wacana-wacana dominan, bukan untuk berkompromi dengan 

wacana dominan tersebut. kritik sastra feminis lebih dari sekedar perspektif. Ia 

menampilkan kecanggihan dengan menggunakan aliansi strategi dengan teori-teori 

kritis (Ruthven, 1990: 6-7). Terkait dengan hal tersebut, Ruthven (1990: 37) 

mengatakan bahwa kritik sastra feminis merupakan kritik sastra yang berusaha 

menjelaskan potensi-potensi yang dimiliki perempuan ditengah kekuasaan 

patriarki. Kritik sastra feminis diharapkan mampu membuka pandangan-pandangan 

baru, terutama yang berkaitan dengan cara-cara mewakilkan karakter-karakter 

perempuan dalam karya sastra. 
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1.7 Metode Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti mengenai kritik gender pada tokoh 

perempuan dalam novel Alkudus yang dikaji menggunakan teori kritik sastra 

feminis. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk mengkaji karya sastra 

melalui teks. Metode kualitatif secara keseluruhan memanfaatkan cara-cara 

penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi.  Di dalam ilmu sastra 

sumber penelitian kualitatif data penelitiannya berupa naskah teks, sedangkan untuk data 

formal berupa kata-kata, kalimat, dan wacana. Landasan berpikir metode kualitatif 

adalah paradigma positivisme Max Weber, Immanuel Kant, dan Wilhelm Dilthey 

(Moleong, 1989: 10-11). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji melalui teks 

sastra. Berikut tahapan penelitian meliputi: 

1. Tahap Penentuan dan Pemahaman Objek Penelitian 

Objek penelitian ini berupa novel Alkudus karya Asef Saeful Anwar yang terdiri 

atas 265 halaman, cetakan pertama tahun 2017 yang diterbitkan oleh penerbit 

Basabasi. Asef Saeful Anwar dikenal sebagai staf pengajar di Program Studi Sastra 

Iindonesia Universitas Gadjah Mada. Bukunya antara lain yaitu kumpulan cerpen 

berjudul Lamsijan Memutuskan Menjadi Gila (PSK.UGM 2014), kajian komunitas 

sastra berjudul Persada Studi Klub dalam Arena Sastra Indonesia (UGM Press 

2015), novel berjudul Alkudus (Basabasi, 2017) dan album puisi berjudul Searah 

Jalan Pulang (Kibul.in Penerbit,2018). Kemudian setelah penulis membaca dan 

memahami novel Alkudus ditemukan beberapa aspek menarik oleh peneliti, salah 

satunya yaitu hadirnya tokoh-tokoh perempuan yang diciptakan oleh pengarang 

yang diidentifikasi menggunakan kritik sastra feminis. 
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2. Tahap Pengumpulan dan Pemahaman Data 

Tahap setelah menentukan aspek yang diteliti yaitu mengumpulkan data-data 

penunjang yang berkaitan dengan aspek kritik gender pada novel Alkudus. Selain dari 

objek yang diteliti, data juga diambil dari para peneliti ataupun kritikus sastra lain yang 

pernah membahas novel tersebut atau novel-novel lain dari permasalahan dan perspektif 

yang sama, dalam hal ini yaitu aspek kritik gender pada novel. 

Proses pengumpulan data juga bisa dilakukan dari berbagai sumber, seperti 

perpustakaan, ruang baca, internet, majalah, koran, dan sebagainya. Setelah data 

dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pemahaman terhadap data-data tersebut.  

3.  Tahap Analisis dan Pemaknaan 

Analisis terhadap novel Alkudus karya Asef Saeful Anwar terdiri dari dua tahap. 

Pertama, analisis secara tekstual terhadap kritik gender pada tokoh-tokoh perempuan 

yang dihadirkan dalam teks novel Alkudus. Penjelasan mengenai kritik gender dalam 

novel tersebut terlihat pada tingkah laku tokoh-tokoh perempuan pada penceritaan di 

dalam novel serta latar sosial yang dipicu oleh kitab suci agama Kaib yang menjadi 

teladan bagi penceritaan di dalam novel. Kedua, setelah menemukan bukti-bukti kritik 

gender pada tokoh dalam novel, peneliti mencari makna kritik gender yang terkandung 

dalam teks. 

 

1.8 Sistematika Penyajian 

Penelitian ini terdiri atas empat bab yang tersusun dari bagian-bagian sebagai berikut:  
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Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

tinjauan pustaka, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

penyajian. 

Bab II mengidentifikasi kritik gender dalam novel Alkudus karya Asef Saeful Anwar 

yang dikaji menggunakan teori kritik sastra feminis dengan memperhatikan tokoh dan 

penokohan dalam novel, serta struktur latar penceritaan dalam novel Alkudus.  

Bab III merupakan analisis makna kritik gender di dalam novel Alkudus karya Asef 

Saeful Anwar melalui citra perempuan kuasa pada tokoh Erelah, serta peran dan posisi 

perempuan dalam novel konsep reading as woman. 

Bab IV berisi simpulan penelitian dan saran. 
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