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ABSTRAK 

Banyak penelitian yang memaparkan bahwa aktivitas membaca laki-laki dan perempuan 

memiliki ketidaksamaan. Salah satu contohnya ialah aktivitas membaca novel, anggapan 

bahwa aktivitas membaca novel merupakan aktivitas feminis ialah sebuah stereotype yang 

terbentuk, hal ini dikarenakan novel mayoritas digemari oleh kaum perempuan, namun masih 

ada laki-laki yang juga melakukan aktivitas membaca novel. Fenomena ini terlihat pada 

lingkungan mahasiswa yang ada di sekitar peneliti. Fenomena tersebut membuat peneliti 

tertarik untuk mengetahui bagaimana aktivitas membaca novel ini terkonstruksi kepada 

mahasiswa laki-lakki maupun perempuan di Surabaya. Peneliti menggunakan teori konstruksi 

sosial dari Peter L Berger untuk melihat bagaimana proses mahasiswa laki-laki dan 

perempuan terkonstruksi untuk melakukan aktivitas membaca novel. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, dengan lokasi penelitian di Surabaya. Metode pengambilan 

sampel ialah purposive sampling dengan syarat yang dibuat oleh peneliti. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa aktivitas membaca novel mahasiswa laki-laki dan perempuan 

tidak berbeda, hanya tujuan mereka melakukan aktivitas membaca yang membuat mereka 

mempunyai makna tersendiri untuk melakukan aktivitas membaca novel. Hasil penelitian ini 

bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa hanya perempuan 

yang dibiasakan membaca sejak kecil oleh orang tuanya, pada penelitian ini, laki-laki juga 

dibiasakan. Selain itu anggapan bahwa perempuan dibiasakan melakukan aktivitas membaca 

karena mereka pasif juga bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan, yang 

mana perempuan juga menunjukkan keaktifan dalam sebuah komunitas baca. Sehingga 

tipologi aktivitas membaca novel yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dapat 

digolonkan menjadi 2 yakni Pleasure novel reading Activity dan Functional novel  reading 

Activity, yang mana dua duanya terdapat mahasiswa laki-laki dan perempuan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas membaca merupakan aktivitas umum yang dilakukan baik oleh 

laki-laki maupun perempuan. 

 

Kata kunci: Aktivitas Membaca laki-laki dan perempuan, Reading Interest, Konstruksi sosial 

 

ABSTRACT 

Much research has explained that the activity of reading men and women have inequality. 

One example is the activity of reading novels, the notion that the activity of reading a novel is 

a feminist activity is a stereotype that is formed, this is because the majority of the novel 

loved by women, but there are men who also did read the novel activity. This phenomenon is 

seen in the student environment that is around the researcher. That phenomenon makes 

researchers interested to know how the activity of reading this novel is constructed to the 



students of men and women in Surabaya. Researchers used the theory of social construction 

of Peter L. Berger to see how the students of men and women is constructed to perform the 

activity of reading novels. This study uses a qualitative method, with research sites in 

Surabaya. The sampling method is purposive random sampling with the requirements made 

by the researcher. Results from the study showed that the students read the novel activity of 

men and women do not differ, their goal only do reading activities that make them have a 

special meaning to the activity of reading novels. The results of this study contrast with 

previous research which states that only women who are accustomed to reading as a child by 

his parents, in this study, men also familiarized. In addition the assumption that women are 

accustomed to doing for their passive activity of reading is also contrary to the results of 

research carried out, in which women are also shown to be active in a community read. So 

that the typology of novel reading activities carried out by men and women can be classified 

into two namely Pleasure novel reading activity and Functional novel reading activity, in 

which two students are both men and women so that it can be concluded that the activity of 

reading is a common activity that is done either by men and women. 
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1. Pendahuluan 

Aktivitas membaca yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan memiliki 

suatu ketidaksamaan, salah satu penyebab terjadinya  hal ini dikarenakan perbedan 

suatu kebiasaan dalam menghabiskan waktu luang, dimana perempuan lebih 

menghabiskan waktu untuk membaca daripada laki-laki (Tepper, 2000). Perbedaan 

terhadap aktivitas membaca ini dikarenakan juga salah satu stimulan yang dapat 

meningkatkan perilaku membaca, sehingga aktivitas membaca  dianggap menjadi 

suatu aktivitas yang menyenangkan, sehingga membaca akan dijalani tanpa adanya 

unsur keterpaksaan, stimulan tersebut merupakan sebuah motivasi untuk membaca 

(Sugihartati, 2012). Penulis menemukan sebuah fenomena bahwa motivasi membaca 

laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang berdampak pada aktivitas 

membacanya, fenomena ini didukung oleh sebuah penelitian yang ditulis oleh Pansu 

et.al (2016) dalam artikelnya yang berjudul “A Burden for the boys: Evidence 

Stereotype threat in boys reading performance” , Pansu mengatakan bahwa laki-laki 

memiliki motivasi membaca yang rendah, karena ia membatasi aktivitas 

membacanya. Hal ini yang semakin mendukung terjadinya perbedaan aktivitas 

membaca pada laki-laki dan perempuan. Jika dilihat dari sudut pandang gender, 

memang benar adanya sebuah perbedaan aktivitas membaca antara perempuan dan 



laki-laki, hal ini dikarenakan setiap orang memang memiliki tujuan membaca dan 

juga ketertarikan akan bacaan yang berbeda-beda.  

Dalam kesehariannya, perempuan lebih mempunyai variasi terhadap bacaan 

yang dibaca atau bermacam-macam bacaan yang akan dibaca untuk menghabiskan 

waktu luangnya (Tepper, 2000). Gender dalam status sosial memang memiliki suatu 

kebiasaan memilih material bacaan yang beda, yang mana aktivitas membaca buku 

fiksi seperti novel merupakan suatu kebiasaan untuk kesenangan serta menghabiskan 

waktu luang. Perbedaan aktivitas membaca novel antara laki-laki dan perempuan ini 

membuat peneliti penasaran bagaimana mereka memaknai aktivitasnya saat membaca 

buku fiksi berbentuk novel. Hal ini dikarenakan pada laki-laki dan perempuan 

memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap suatu hal (Syamsiah, 2014). Selain 

perbedaan terhadap pemakanaan aktivitas membacanya, sosialisasi pada masa kecil 

juga dianggap mengkonstruksi laki-laki dan perempuan terhadap aktivitas 

membacanya, Tepper (2000) menemukan bahwa orangtua tidak mengenalkan anak 

laki-lakinya kepada aktivitas membaca buku-buku fiksi, orang tua lebih menekankan 

bahwa kegiatan membaca buku fiksi lebih dinilai sebagai aktivitas yang membuat 

nyaman dan lebih bernilai bagi anak perempuan.  

Hal lain terjadi pada sebuah pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua, yang 

mana anak perempuan lebih dibiasakan untuk melakukan aktivitas membaca buku-

buku fiksi, namun hal tersebut tidak dilakukan pada laki-laki (Tepper, 2000) maka 

dari itu muncul sebuah pemikiran bahwa aktivitas membaca novel dinilai sebagai 

aktivitas perempuan, yang mana para laki-laki tidak dibiasakan untuk melakukannya, 

melainkan hanya dibiasakan untuk melakukan hal hal praktis seperti 

menggambar,serta hal-hal praktis lainnya. . Maka penulis akan meneliti lebih dalam 

bagaimana laki-laki dan perempuan terkonstruksi aktivitasnya dalam membaca novel 

sehingga muncul sebuah pemaknaan terhadap aktivitas yang dilakukannya, setelah itu 

terjadi konstruksi bahwa aktivitas membaca novel adalah bacaan perempuan yang 

dikarenakan pembiasaan sejak masih kecil serta hal-hal lain yang membuat konstruksi 

tersebut semakin mengakar, sedangkan dalam sudut pandang lain aktivitas membaca 

novel ini dapat di anggap aktivitas pleasure karena alasan tertentu, hal ini yang akan 

diteliti lebih dalam oleh peneliti bagaimana mahasiswa laki-laki dan perempuan 

memaknai aktivitas membaca novel. 

 

 



2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini dikarenakan penelitian 

kualitatif lebih tepat digunakan untuk menggali atau menjelaskan makna dari realitas 

yang terjadi di masyarakat yang mendasari pola perilaku mereka sesuai dengan tujuan 

penelitian yang dibuat, yakni ingin mengungkap makna dari aktivitas membaca novel 

dikalangan mahasiswa di Surabaya dalam prespektif gender sebagai kenyataan 

obyektif. Penelitian kualitatif ini menganggap bahwa realitas sosial bersifat unik serta 

rumit sehingga penelitian ini berguna untuk mendalami realitas sosial tersebut. Dengan 

menggunakan sebuah pendekatan fenomenologi, penelitian ini digunakan untuk 

mengeksplorasi suatu obyek, memahami makna dibalik data yang tampak , serta 

memahami gejala sosial yang tidak bisa sekedar dipahami dari apa yang diucapkan dan 

dilakukan oleh obyek penelitian (Sugiyono, 2014) sehingga data yang didapat ialah 

data deskriptif, yang mana pendekatan ini mengungkap tentang makna dari pengalaman 

seseorang melalui kata-kata lisan maupun tertulis dan pola perilaku obyek yang diteliti 

(Hasbiansyah, 2008). Degan cara seperti itulah nantinya akan didapatkan hasil makna 

subyektif yang tedeskripsikan dari wujud aktivitas serta pola aktivitas membaca novel 

pada laki-laki dan perempuan. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling, dimana teknik pengambilan sampel dengan keriteria atau 

syarat-syarat tertentu (Sugiyono, 2014), dimana kriteria yang digunakan oleh peneliti 

ialah (1) Mahasiswa di Surabaya baik laki-laki maupun perempuan (2) Mengahbiskan 

atau membaca 5 novel dalam satu bulan (3) Memiliki koleksi novel dirumah (4) 

Tergabung dengan komunitas membaca. 

 

3. Kajian Teoritik 

Konstruksi Sosial Peter L Berger 

 Dalam penelitian ini teori yang digunakan ialah teori dari Peter L Berger dan 

Thomas Luckman yakni konstruksi sosial. Buku yang ditulis oleh Hasan Bahri dengan 

judul “Tafsir Sosial atas kenyataan: Risalah tentang sosiologi pengetahuan” merupkan 

karya terjemahan dari buku The Social construction of reality: A treatise in sociology of 

knowledge, yang mana mengatakan bahwa kenyataan merupakan sebuah kesadaran atas 

pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan yang di simpan oleh pikiran itu sendiri sebagai hal 

yang nyata (Berger, 1990). Suatu kenyataan tersebut diobyektifikasi terhadap tatanan 



obyek-obyek. Disini aktivitas membaca dalam prespektif gender berbeda terutama dalam 

aktivitas mebaca novel merupakan sebuah realitas atau kenyataan. Konstruksi dalam segi 

gender atau jenis kelamin sebenarnya dibedakan secara biologis (Turner, 2012). Adanya 

perbedaan aktivitas membaca novel dalam prespektif gender dilingkungan masyarakat 

memiliki berbagai macam pemaknaan yang berbeda pada setiap individunya terutama 

pada laki-laki dan perempuan. Makna tersebut akan membangun sebuah konstruksi baru 

terhadap aktivitas membaca novel. 

 Penelitian ini dalam konteks untuk mengetahui bagaimana konstruksi sosial yang 

dibentuk dalam memaknai aktivitas membaca novel dalam prespektif gender, maka 

diperlukan analisis awal mula dari individu laki-laki dan perempuan dalam memulai 

aktivitas membacanya sehingga membentuk suatu perilaku nyata individu sebagai 

kenyataan sehari-hari yang terobyektifikasi ke dalam suatu tatanan obyek-obyek. Adanya 

perbedaan aktivitas membaca dalam prespektif gender merupakan suatu kenyataan 

obyektif yang harus diterima oleh indivudu dikarenakan berhubungan langsung dengan 

masyarakat, sehingga individu tersebut juga harus menerima kenyataan subyektif karena 

individu berada ditengah-tengah masyarakat (Berger, 1990). Sehingga dapat dikatakan 

bahwa aktivitas membaca dalam prespektif gender dalam suatu kenyataan obyektif 

dipandang sebagai kenyataan yang dibentuk masyarakat dan kenyataan subyektif 

menurut sudut pandang dari masing-masing individu. 

 Eksternalisasi 

  Proses eksternalisasi terbentuk melalui berbagai macam cara, dimana 

eksternalisasi disini merupakan sebuah proses manusia dalam beradaptasi dengan 

kehidupan sosialnya. Eksternalisasi individu melibatkan variasi aktivitas atas realitas 

yang muncul akibat respon yang diberikan kepada sebuah kenyataan yang obyektif 

(Hakiki, 2016). Maka dari itu proses ini juga diartikan sebagai suatu proses 

pencurahan diri manusia secara terus menerus kedalam dunia sosialnya, baik aktivitas 

fisik atau mentalnya. Setiap individu harus menyadari bahwa suatu tatanan merupakan 

suatu yang telah ada pada setiap perkembangannya, dalam proses ini suatu tatanan 

akan mengalamai proses pembaisaan. Tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang 

dijadikan pembiasaan ini akan tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi 

individu. Kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu berbeda-beda pada setiap tatan  

sosial, salah satunya ialah  aktivitas membaca novel pada laki-laki dan perempuan di 



tengah-tengah masyarakat sebagai pengisi waktu luang keduanya memang memiliki 

perbedaan, hal itu tidak dapat dielak lagi, karena suatu realita sosial 

Obyektifikasi 

 Terjadinya obyektifikasi pada individu berawal dari individu mengalami 

proses pembiasaan,dimana semua aktivitas manusia yang terjadi dalam proses 

dialektika eksternalisasi, mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) kemudia 

mengalami sebuah pelembagaan (Berger, 1990), hal ini berarti setiap tindakan yang 

sering diulang pada akhirnya akan menjadi suatu pola yang bisa direproduksi dan 

dipahami. Kegiatan yang menjadi suatu kebiasaan memiliki sifat bermakna bagi 

individu. Dalam konteks konstruksi sosial aktivitas membaca novel dalam prespektif 

gender ini cenderung menjadi kegiatan yang diulang-ulang dari waktu kewaktu serta 

memberikan suatu pengalaman bagi individu apakah merugikan atau 

menguntungkan. Pada tahap ini Berger dan Luckmann menyatakan bahwa terjadi 

sebuah proses pemaknaan subyektif melalui sebuah kesadaran-kesadaran dari akal 

sehat yang terarah pada suatu obyek. Aktivitas membaca yang diamati oleh laki-laki 

dan perempuan di lingkungan sekitarnya membuat aktivitas tersebut dimaknai secara 

subyektif oleh masing-masing individu baik laki-laki maupun perempuan, sehingga 

makna tersbut akan mulai melembaga pada akal sehatnya. Makna tersebut akan 

mendorong laki-laki dan perempuan untuk melakukan suatu pengambilan keputusan 

melalui pengalaman-pengalaman akal sehat serta pengalaman subyektif. 

 

 

 Internalisasi 

  Internalisasi merupakan suatu proses penafsiran individu dari realitas objektif 

sebagai pengungkapan suatu makna (Berger, 1990). Pada internalisasi ini terjadi 

sebuah proses penyerapan dunia sosial yang terobjektifikasi dan disampaikan dengan 

sistem tanda bahasa kemudian dimasukkan kembali dalam kesadaran selama 

berlangsungya sosialisasi sehingga menentukan kesadaran subyektif individu. 

Internalisasi ini juga merupakan pemahaman serta penafsiran secara langsung atas 

peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna (Berger, 1990). Dalam konteks ini 

aktivitas membaca sebagai realitas objektf yang dimaknai bersama-sama oleh laki-laki 



dan perempuan, tetapi aktivitas membaca novel ini dimaknai berbeda-beda oleh laki-

laki dan perempuan yang disebut dengan kenyataan subjektif. Pada tahap internalisasi 

ini terjadi pemahaman individu terhadap berbagai unsur yang terobyektivasi sebagai 

fenomena yang internal terhadap kesadarannya bersamaan saat dia memahami unsur 

tersebut sebagai fenomena realitas eksternal (Reksovianti, 2016). 

4. Hasil 

Ketertarikan aktivitas membaca pada laki-laki dan perempuan 

  dilihat melalui prespektif gender bahwa, laki-laki dan perempuan 

sama-sama mempunyai ketertarikan untuk melakukan aktivitas membaca novel, hal 

tersebut tercermin dari data yang didapat melalui wawancara mendalam dengan 

mahasiswa laki-laki dan perempuan di Surabaya. Namun, jika dicermati, bahwa 

ketertarikan dalam aktivitas membaca novel  pada laki-laki dan perempuan memiliki  

perbedaan. Pada sudut pandang perempuan memaparkan bahwa ketertarikan pada 

aktivitas membaca dilatarbelakangi oleh suatu kesenangan atau sevuah pleasure, yang 

mana para perempuan menganggap bahwa akrtivtas membaca novel tersebut menarik 

untuk dilakuakn serta memberikan kesan imajinatif , yang mana aktivitas membaca 

novel dapat menimbulkan sebuah imajinasi serta dapat dijadikan sebagai pelarian dari 

permasalahan sosial yang sedang mereka alami, alasan tersebut menjadi alasan utama 

mengapa mahasiswa perempuan tertarik terhdap aktivitas membaca novel. Para 

mahasiswa perempuan menganggap bahwa ketika menemui banyak permasalahan 

yang timbul pada kehidupan sosial disekitarnya yang berdampak pada dirinya dapat 

dihilangkan  melalui aktivitas membaca novel, karena hal tersebut dapat menimbulkan 

relaksasi bagi para pembaca perempuan., namun tak hanya  mahasiswa perempuan, 

ada juga mahasiswa laki laki yang tertarik dengan aktivitas membaca novel 

dikarenakan sebuah kesenangan yang mereka dapat, namun berdasarkan data yang 

didapat memang aktivutas membaca yang dilakukan karena berlandaskan kesenangan 

memang masih didominasi oleh mahasiswa peempuan.   

Dari sudut pandang laki-laki, ketertarikan terhadap aktivitas membaca novel 

timbul pada mahasiswa laki-laki dikarenakan ia menganggap bacaan novel 

memberikan sebuah informasi atau wawasan sehingga ia melakukan aktivitas 

tersebut, hal tersebut dijadikan mahasiswa laki-laki alasan utama mengapa ia tertarik 

dengan aktivitas membaca novel, selain itu aktivitas membca novel dilakukan karena 



terdapat sebuah tujuan yang harus dicapai, para lelaki mendahulukan sebuah manfaat 

pendidikan yang didapatkannya dari aktivitas membaca novel  yang dilakukan atau 

yang biasa disebut Functional reading yang mana menurut Sugihartati&Yuwinanto 

(2017) menuturkan bahwa functional reading merupakan sebuah aktivitas membaca 

yang dikarenakan pembaca ingin memperoleh informasi,serta pengetahuan atau 

wawasan, maka dari itu para lelaki melakukan hal tersebut. Namun terdapat 

persamaan yang juga melatarbelakangi laki-laki dan perempuan tertarik dengan 

aktivitas membaca novel, yakni aktivitas membaca novel meberikan sebuah 

kesenangan terhadap diri masing-masing , sehingga pada perempuan mendapat 

sebuah pelarian, imajinatif, serta relaksasi, dan laki-laki menadapatkan sebuah hiburan 

dari dunia pendidikan yang cenderung memberikan bacaan monoton. Pada dasarnya 

ketertarikan terhadap aktivitas membaca novel pada laki-laki dan perempuan tetap 

ada, namun apa yang melatar belakangi sehinggaa masing-masing dari mereka 

melakukan aktivitas tersebut membuat laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan 

dalam aktivitas membaca novel yang dilakukannya. 

 Proses Konstruksi sosial aktivitas membaca novel pada laki-laki dan perempuan 

  Konstruksi yang terbentuk dalam memaknai aktivitas membaca novel baik 

pada laki-laki maupun perempuan terbentuk pada suatu proses sosialisasi pada 

kenyataan sosial yang dihadapinya. Bagaimana kebiasaan dalam melakukan aktivitas 

membaca novel ini dimulai. Adanya proses konstruksi yang berbeda pada laki-laki 

maupun perempuan dalam membentuk aktivitas membaca novel pada mahasiswa di 

Surabaya ini akan dibahas bagaimana proses konstruksi yang terjadi pada aktivitas 

membaca novel mahasiswa di Surabaya dalam prespektif gender mulai dari proses 

eksternalisasi, obyektifikasi dan internalisasi sehingga akan memunculkan sebuah 

tipologi aktivitas membaca novel mahasiswa di Surabaya dalam prespektif gender. 

Eksternalisasi 

  Kebiasaan orang-orang disekitar dalam melakukan aktivitas membaca, 

membuat informan mengahasilkan aktivitas membaca novel yang dilakukan oleh 

informan. Hal ini berarti kenyataan hidup sehari-hari sudah terbentuk oleh obyek-

obyek sebelum individu itu hadir yang nantinya dilakukan secara terus menerus 

sehingga menghasilkan suatu obyektifikasi yang mana memberikan sebuah 

makna sehingga nantinya akan dilakukan juga oleh individu karena dianggap 



memberikan sebuah makna bagi individu tersebut (Berger, 1990). Dalam proses 

eksternalisasi ini tidak dapat dibedakan dari sudut pandang gender dikarenakan 

pola eksternalisasi yang terbentuk pada laki-laki dan perempuan sama saja,  ada 

informan perempuan yang mendapat perlakuaan sebuah pembiasaan terhadap 

aktivitas membacanya, ada yang membangun sendiri aktivitas membacanya ada 

juga yang mendapat pengaruh oleh lingkungan sekitar, hal tersebut juga terjadi 

pada informan laki-laki. 

 Namun, pada temuan data melalui wawancara mendalam (indepth interview) 

dengan informan mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan menolak hasil 

temuan yang diungkapkan oleh Tepper (2000) dalam penelitiannya yang berjudul 

Fiction Reading in America : Explaining the Gender Gap menyebutkan bahwa 

orang tua tidak mengenalkan serta membiasakan anak laki-lakinya untuk 

membaca buku fiksi, namun temuan data yang peneliti dapatkan sebenarnya 

masih ada orang tua yang membiasakan anak laki-lakinya untuk membaca buku,  

ia mengambil sebuah solusi untuk memberi buku-buku bacaan kepada anaknya 

untuk dibaca. Selain itu temuan Tepper (2000) pada penelitian yang sama 

mengenai bagaimana perempuan terkonsktruksi melalui sebuah pembiasaan juga 

tidak sesuai dnegan temuan data yang didapat peneliti, memang benar adanya dua 

informan yang mendapatkan sebuah pembiasaan dari orang tua untuk aktivitas 

membacanya, namun ada juga perempuan yang membangun sendiri ketertarikan 

terhadap aktivitas membacanya karena sifat alamiah yang dimuilikinya yakni 

sebagai orang yang anti sosial atau tidak menyukai kegiatan bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitarnya. Maka dari itu ia mulai mengesternalisasi akal sehatnya 

sendiri untuk memulai akivitas membacanya sehingga ia tertarik dengan aktivitas 

membaca novel. 

 Obyektifikasi 

Proses obyektifikasi merupakan sebuah proses pembiasaan terhadap suatu 

obyek kedalam pikiran, atau lebih tepatnya proses ini merupakan sebuah proses 

melihat kembali suatu kenyataan secara obyektif terhadap eksternalisasi yang 

telah dilakukan pada lingkungan sosial. Dalam proses ini terdapat suatu 

pembedaan atas realitas sosial  dengan realitas individu, yang mana realitas 

tersebut akan disatukan sehingga menjadi suatu realitas yang obyektif (ngangi, 



2011). Obyektifikasi ini terjadi melalui dua proses yaitu pelembagaan dan 

legitimasi yang mana lewat dua proses tersebut dari dunia subyektif seseorang 

akan berubah menjadi dunia obyektif.  

  Proses obyektifikasi ini terjadi melaui  pelembagaan dan legitimasi, 

dimana pelembagaan merupakan sebuah proses yang dibuat oleh manusia, yang 

mana produk-produk aktivitas manusia yang dieksternalisasi memperoleh sifat 

obyektif.  Menurut Berger (1990) pelembagaan ini terjadi melalui proses 

tipifikasi timbal-balik dari tindakan-tindakan yang sudah terbiasa bagi berbagai 

tipe pelaku. maksudnya ialah bahwa sebuah tindakan tersebut sudah melembaga 

pada masyarakat dan bersifat obyektif. Sedangkan, legitimasi merupakan sebuah 

proses menghasilkan serta mengintegrasikan makna-makna baru yang terbentuk 

pada proses pelembagaan, yang mana legitimasi ini membuat obyektifikasi yang 

dilembagakan akan menjadi masuk akal. Seperti halnya aktivitas membaca novel 

yang merupakan suatu produk yang subyektif dari masyarakat, melalui proses 

ekternalisasi menjadi suatu aktivitas yang obyektif yang mana aktivitas tersebut 

mulai berubah yang awalnya ialah suatu realitas individu di masyarakat menjadi 

realitas obyektif, dikarenakan suatu proses pembiasaan atau pelembagaan 

terhadap aktivitas membaca novel ini dikarenakan memberikan suatu makna. 

Dalam penelitian ini proses obyektifikasi akan di analisis melalui sudut pandang 

gender, yang mana proses pemaknaan oleh mahasiswa laki-laki dan perempuan 

pastinya memiliki perbedaan sehingga masing-masing dari mereka memutuskan 

untuk mulai membiasakan aktivitas membaca novel yang dijadikan suatu relitas 

obyektif. Proses obyektifikasi ini merupakan sebuah proses melihat kembali atau 

memikirkan suatu kenyataan obyektif yang telah tereksternalisasi kedalam diri 

individu sehingga realitas obyektif masyarakat tersebut akan menjadi suatu 

realitas obyektif bagi individu juga.  

Tentunya hal ini melalui sebuah proses legitimasi makna sehingga apa yang 

dilakukan oleh individu akan dinilai berharga oleh individu tersebut. Salah 

satunya ialah aktivitas membaca novel yang mana aktivitas ini menjadi sebuah 

realitas obyektif bagi masyarakat sehingga melalui proses eksternalisasi aktivitas 

tersebut akan diketahui oleh individu dan selanjutnya aktivitas tersebut akan 

melalui proses kognisi yang mana individu akan masuk kedalam produk sosial 

dengan cara memberikan suatu makna bagi aktivitas tersebut. Seperti halnya yang 



diungkapkan oleh informan aktivitas membaca novel yang telah melalui proses 

eksternalisasi ditinjau ulang untuk dijadikan sebagai realitas obyektif individu, 

salah satunya melalui pemaknaan, yang mana beberapa informan menganggap 

aktivitas membaca sebagai aktivitas yang memberinya pengetahuan. Berger 

(1990) mengatakan bahwa pembiasaan memberikan suatu dorongan terhadap 

suatu latar belakang yang stabil sehingga kegiatan yang dilakukan manusia dapat 

berlangsung setiap waktu. Jika berkaca pada apa yang dituliskan oleh Berger, 

dapat direfleksikan pada apa yang terjadi pada diri informan bahwa aktivitas 

membaca yang telah diupayakan oleh orang tua, suatu proses pembiasaan 

nantinya juga akan mendapatkan suatu obyektifikasi bahwa aktivitas membaca 

novel ini merupakan sebuah aktivitas pelarian yang dapat membuat seseorang lari 

dari kenyataan hidup yang membosankan. Berger (1990) juga mengatakan, 

bahwa suatu tindakan yang telah menjadi kebiasaan serta tetap dipertahankan 

karena tindakan tersebut dianggap bermakna bagi individu. Hal tersebut juga 

tercermin bahwa aktivitas membaca novel juga dimaknai sebagai aktivitas 

hiburan. 

 Internalisasi 

  Proses internalisasi ini merupakan sebuah proses pengidentifikasian 

individu ditengah kehidupan sosial yang mana individu tersebut merupakan 

anggota dari kehidupan sosial itu, atau dengan kata lain internalisasi ini individu 

menjadi anggota dari masyarakat dengan adanya proses timbal balik serta 

sosialisasi yang ada (Berger, 1990).  Pada tahap ini informan mulai 

mengekspresikan diri dalam suatu produk kegiatan  seperti apa yang diungkapkan 

Berger (1990) yang mana manusia mulai memanifestasikan dirimereka dalam 

produk-produk kegiatan serta aktivitas yang tersedia dalam suatu lingkungan 

sebagai unsur dunia bersama. Proses internalisasi merupakan sebuah proses yang 

terjadi setelah melewati proses eksternalisasi dan obyektifikasi, dalam proses 

internalisasi ini individu melakukan penafsiran terhadap realitas obyektif dan 

mentransformasikannya kedalam realitas subyektifnya. Jika dipandang dalam 

sudut pandang gender, yang mana gender merupakan suatu sifat yang ada pada 

laki-laki dan perempuan melewati proses sosialisasi (Marzuki, 2004). Memang 

benar, pada data hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan atara laki-laki dan perempuan dalam proses internalisasi . 



yang mana wujud dari produk kegiatan yang tercipta berupa intensitas terhadap 

aktivitas membaca novel itu sendiri hingga sosialisasi dalam bentuk sharing 

ataupun diskusi dalam lingkup yang kecil hingga lingkup yang sangat luas. 

 Aktivitas Membaca novel pada mahasiswa laki-laki dan perempuan 

  Aktivitas membaca novel yang dilakukan oleh mahasiswa laki-laki dan 

perempuan di Surabaya memiliki suatu keanekaragaman alasan. Alasan atau 

ketertarikan tersebut membuat seseorang yang disini diwakilakan oleh mahasiswa 

mendorong untuk melakukan aktivitas membaca novel sehingga tidak dapat lepas 

dari kehidupannya (Sugihartati & Yuwinanto, 2017). Seseorang memiliki suatu 

tujuan yang mungkin membentuk suatu  keinginan yang mendorong seseorang 

untuk melakukan aktivitas membaca novel. Aktivitas membaca novel yang 

dilakukan oleh laki-laki dan perempua tak lepas dari konstruksi sosial yang 

terjadi dalam kehidupannya, yang mana aktivitas membaca novel ini disadari 

sebagai kenyataan sosial yang telah terbentuk dikalangan masyarakat sehingga 

melalui proses eksternalisasi laki-laki dan perempuan mencoba memahami 

aktivitas membaca novel ini sebagai suatu realitas obyektif, sehingga masing-

masing dari keduanya mulai memahami dengan akal sehatnya, sehingga 

munculah suatu proses pembiasaan atau obyektifikasi yang mana kebiasaan ini 

melembaga pada setiap sistem sosial disekitarnya sehingga ia menggunakan akal 

sehatnya untuk melakukan suatu legitimasi makna terhadap aktivitas membaca 

novel, hal ini guna memberikan suatu batasan, bagaimana masing-masing dari 

mereka memberikan makna terhadap aktivitas membaca novel ini sehingga wujud 

dari pemakanaan ini akan terus dibawa ke dalam lingkungan sosial hal ini 

dinamakan internalisasi, baik laki-laki maupun perempuan akan  menuangkan 

pemaknaan mereka terhadap aktivitas membaca ini kepada lingkungan sosial, 

atau biasa disebut dengan proses pencurahan diri kepada lingkungan. 

  Dilihat dari bagaimana laki-laki maupun perempuan 

terkonstruksi terhadap aktivitas membaca novel, seperti halnya Tepper (2000) 

menemukan data bahwa sejak kecil orang tua hanya membiasakan kepada anak 

perempuan untuk membaca buku-buku fiksi dan menganggap buku fiksi seperti 

novel  dianggap bernilai serta sangat menyenangkan bila dibaca oleh anak 

perempuan sangat berlawanan dengan data yang ditemukan oleh peneliti. Data 



yang ditemukan oleh peneliti berbicara berbeda, pada proses konstruksi sosial 

terhadap aktivitas membaca baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan suatu 

pembiasaan oleh orang tua mereka, hal tersebut tak hanya terbatas pada anak-

anak perempuan. Pemaknaan yang dilakukan oleh mahasiswa laki-laki dan 

perempuan juga memiliki beberapa persamaan seperti  mereka memaknai 

aktivitas membaca novel sebagai sebuah hiburan yang mana ketika mereka 

membaca mereka mendapatkan suatu relaksasi dari permasalahan yang ia hadapi 

sehingga ia mendapatkan suatu pelarian mereka mengungkapkan bahwa alasan 

melakukan aktivitas membaca novel ialah hal tersebut. Yang terakhir merupakan 

sebuah pencurahan terhadap proses konstruksi aktivitas membaca novel, yang 

mana berupa sebuah intensitas membaca novel yang dimiliki rata-rata 5 novel 

habis dalam kurun waktu satu bulan, namun ada beberapa informan perempuan 

sanggup melebihi rata-rata intensitas membacanya, Selain intensitas membaca, 

partisipasi terhadap golongan-golongan yang memiliki kegemaran sama juga 

dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, bahkan ada dua informan yang 

menjadi pendiri sebuah komunitas membaca yang mana didalamnya terdapat 

orang-orang yang gemar membaca untuk melakukan sharing baik isi bacaan 

maupun bahan bacaan. Hal ini tentu saja tak hanya terjadi pada informan laki-

laki, informan perempuan juga melakukan hal sama, selain membangun sebuah 

komunitas baca mereka juga sering melakukan kegiatan sharing atau diskusi 

mengenai bahan bacaan yang ia baca serta saling memberikan rekomendasi 

bacaan. Bahkan hal ini juga sekaligus menolak hasil penelitian Tepper (2000) 

yang mengungkapkan bahwa perempuan hanya bersifat passive dalam setiap 

kegiatan yang ia lakukan, maka dari itu ia lebih disosialisasikan untuk melakukan 

aktivitas membaca, karena hal ini terbukti bahwa dari aktivitas membaca novel 

yang digemari oleh informan dapat mewujudkan suatu komunitas partisipasi 

seperti mengikuti komunitas baca tersebut. 

 

 

 

 



Tipologi aktivitas membaca novel mahasiswa laki-laki dan perempuan di surbaya 

aktor Pembeda 

Laki-Laki Perempuan 

Functional Activity 
Pleasure Activity 

 

Ketertarikan 

 Aktivitas membaca 

novel  dapat 

memberikan 

tambahan 

pengetahuan. 

 

 Aktivitas membaca 

novel dianggap dapat 

memberikan sebuah 

hiburan dan 

kesenangan. 

 Aktivitas membaca 

novel dapat 

memberikan hiburan 

serta rasa imajinatif. 

 Aktivitas membaca 

novel dapan menjadi 

suatu pelarian 

(eskapisme) dari 

permasalahan yang 

dihadapi. 

Eksternalisasi 

(Pembiasaan) 

 Pembiasaan terhadap 

aktivitas membaca 

novel terjadi karena 

pembiasaan yang 

dilakukan oleh orang 

tua. 

 Pembiasaan terhadap 

aktivitas membaca 

novel  terjadi karena 

pengaruh lingkungan 

sekitarnya yakni 

lingkungan sekolah 

dan teman-temannya. 

 Pembiasaan terhadap 

aktivitas membaca 

novel terjadi karena 

adanya pengaruh dari 

lingkungan 

disekitarnya yakni 

teman-teman dan 

juga orang tua selama 

melakukan kegiatan. 

Obyektifikasi 

(Pemaknaan) 

 Aktivitas membaca 

novel dimaknai 

sebagai aktivitas yang 

dapat menambah 

wawasan, serta 

informasi yang 

dimiliki. 

 Aktivitas membaca 

novel dimaknai 

sebagai aktivitas 

yang menyenangkan, 

walaupun mayoritas 

dilakukan oleh kaum 

perempuan. 

 

 Aktivitas membaca 

novel dimaknai 

sebagai aktivitas 

yang menghibur. 

 Aktivitas membaca 

novel dimaknai 

sebagai aktivitas 

yang imajinatif 

sehingga dapat 

menjadi  kegiatan 

pelarian (eskapisme) 

yang dapat membuat 

pembaca lari dari 

permasalahan yang 

dihadapinya. 

Internalisasi 

(Perlakuan) 

 Perlakuan yang 

dimiliki ialah berupa 

meningkatnya 

intensitas aktivitas 

membaca novel. 

 Perlakuan lain yang 

juga dimiliki ialah 

berupa implementasi 

dari hasil melakukan 

aktivitas membaca 

novel ke dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 Perlakuan yang 

dimiliki ialah 

meningkatnya 

aktivitas membaca 

novel. 

 Melakukan sebuah 

kegiatan sharing 

dengan orang-orang 

disekitarnya. 

 Membuat sebuah 

komunitas baca yang 

berisi orang-orang 

 Perlakuan yang 

dimiliki ialah berupa 

meningkatnya 

aktivitas membaca 

novel yang dimiliki. 

 Melakukan sebuah 

aktivitas sharing 

dengan orang-orang 

terdekat. 

 Mendirikan sebuah 

komunitas baca yang 

berisi orang-rang 



 Perlakuan lainnya 

yang juga dimiliki 

yakni aktivitas diskusi 

atau sharing dengan 

teman sebaya yang 

ada dilingkungannya. 

menyukai aktivitas 

membaca khususnya 

novel 

menyukai aktivitas 

membaca khususnya 

novel. 

 

5. Penutup 

Berdasarkan teori dari Peter L.Berger dan Thokmas Luckmann mengenai 

konstruksi sosial bahwa suatu tindakan merupakan relaitas sosial yang mana, manusia 

menjadi actor dari realitas sosial yang telah dibuat, dan juga manusia merupakan produk 

dari masyarakat sosial. Aktivitas membaca novel merupakan suatu realitas sosial yang 

diciptakan oleh masyarakat yang mana terdapat perbedaan pada gender dalam proses 

konstruksinya. dapat dilihat antara laki-laki dan perempuan memiliki ketertarikan akan 

aktivitas membaca serta proses konstruksi sosial yang berbeda. Tentunya hal ini 

dipengaruhi oleh sosialisasi mengenai aktivitas membaca novel semenjak ia kecil hingga 

mereka berada ditengah-tengah realitas sosial dan berada di tengah-tengah masyarakat 

sosial itu sendiri. Ketertarikan akan aktivitas membaca novel pada laki-laki dan 

perempuan memiliki perbedaan yang mana hal tersebut akan mendorong seseorang untuk 

melakukan aktivitas membacanya. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa laki-laki 

tertarik dengan aktivitas membaca novel dikarenakan manfaat yang ia dapat dari 

aktivitas tersebut, dikarenakan meskipun sebagai aktivitas pengisi waktu luang namun 

mereka menyadari bahwa apa yang ia dapat dari aktivitas tersebut memberikan manfaat 

bagi dirinya dalam melakukan peran sosialnya. Sedangkan pada perempuan, ketertarikan 

akan aktivitas membaca novel muncul karena apa yang ia rasakan ketika melakukan 

aktivitas membaca novel tersebut, dalam artian bahwa bagaimana alur cerita novel 

mampu membawanya ke dalam cerita sehingga aktivitas membaca novel tersebut dapat 

membawanya pergi dari permasalahan yang ia hadapi (eskapisme) sehingga ia 

menganggap aktivitas tersebut dapat memancing imajinasinya yang pada akhirnya 

menimbulkan rasa relaksasi dalam diri pembaca perempuan, tidak hanya mahasiswa 

perempuan yang dibiasakan membaca novel sejak kecil, mahasiswa laki-laki juga masih 

ada yang dibiasakan membaca oleh orang tuanya sejak ia masih kecil. Proses pemaknaan 

aktivitas membaca novel yang terjadi pada mahasiswa laki-laki dan perempuan didorong 

oleh pembiasaan atau eksternalisasi yang diterima oleh masing-masing individu, 

perempuan memiliki intensitas serta antusias untuk membaca tidak berbeda dengan laki-



laki, dari temuan data yang diperoleh penelti menunjukkan bahwa laki-laki juga memiliki 

intensitas membaca yang tinggi namun rasa berjejaring mereka juga tinggi seperti 

membuat sebuah kelompok diskusi mengenai aktivitas membaca sampai membangun 

sebuah komunitas baca untuk menularkan aktivitas membacanya dilingkungan sekitar ia 

berada. 
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