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Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kesadaran feminis (kesetaraan 

gender) yang diekspresikan dalam novel-novel Indonesia yang ditulis oleh sastrawan 

perempuan dan laki-laki. Perbedaan jenis kelamin dan konstruksi gender 

diasumsikan  memunculkan perbedaan kesadaran feminis sastrawan perempuan 

dengan sastrawan laki-laki. Sumber data primer berupa novel-novel Indonesia yang 

terbit dalam rentang waktu 1920-an sampai 2000-an. Sumber data sekunder berupa 

referensi, artikel di surat kabar, majalah, dan jurnal yang menguraikan masalah dan 

fenomena yang berhubungan dengan konteks sosial, budaya, historis, dan politik 

yang terjadi di Indonesia yang melatarbelakngi penulisan novel-novel yang diteliti 

Penelitian dirancang dalam dua tahun. Pada tahun pertama, akan dikaji 

kesadaran feminis dalam novel-novel Indonesia karya sastrawan perempuan, 

dilanjutkan tahun kedua yang mengkaji kesadaran feminis dalam novel- novel 

Indonesia karya sastrawan laki-laki. Hasil penelitian tahun pertama dan kedua 

tersebut akan dibandingkan, sehingga dapat dirumuskan kemungkinan adanya 

perbedaan kesadaran feminis sastrawan perempuan dengan sastrawan laki-laki. 

Penelitian ini menggunakan  jenis penelitian kualitatif interpretif dengan dua buah 

pendekatan yaitu pendekatan historis dan kritik feminis. 

Luaran hasil penelitian berupa laporan hasil penelitian, artikel yang 

dipublikasikan di jurnal terakreditasi (Jurnal Litera, Universitas Negeri Yogyakarta 

atau Bahasa dan Seni, Universitas Malang), bahan ajar untuk mata kuliah Kritik 

Sastra dan Fiksi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan salah satu hasil aktivitas kebudayaan yang diciptakan 

untuk mencatat dan mengkomunikasikan femonema yang terjadi dalam masyarakat. 

Dari sebuah karya sastra, pembaca (masyarakat) akan menemukan kembali sejumlah 

peristiwa, gejala sosial, budaya, politik yang pernah terjadi di masyarakat pada masa 

tertentu. Kesadaran mengenai pentingnya keadilan dan kesetaraan gender, atau yang 

lebih dikenal dengan feminisme merupakan salah satu fenomena yang mengemuka 

dalam sejumlah karya sastra di Indonesia. Walaupun tidak digambarkan secara 

eksplisit, sejumlah novel Indonesia sejak awal perkembangannya, ternyata telah 

mempersoalankan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender, sehingga tercapai 

masyarakat yang berkeadilan sosial.  

Kesadaran mengenai pentingnya keadilan dan kesetaraan gender (feminisme) 

timbul dalam masyarakat yang memiliki anggapan bahwa salah satu jenis kelamin, 

khususnya laki-laki, dianggap lebih unggul dan utama dari pada jenis kelamin 

perempuan. Masyarakat tersebut menganut ideologi patriarkat, termasuk masyarakat 

Indonesia. Akibatnya, terjadi ketidakadilan gender. Keadaan tersebut meresahkan 

bagi sejumlah orang, termasuk para sastrawan, yang kemudian menuangkan 

keresahan dan kritikannya dalam karya-karya yang ditulisnya.  

Kesadaran feminis ternyata tidak hanya ditemukan dalam karya-karya sastra 

(novel) yang ditulis oleh sastrawan perempuan, sebagai pihak yang dirugikan dalam 

kultur patriarkat. Karya-karya berkesadaran feminisme ternyata juga ditemukan 

dalam novel yang ditulis oleh sastrawan laki-laki, meskipun mereka sebenarnya 

berada dalam pihak yang diuntungkan. Oleh karena itu, tampaknya menarik untuk 

mengkaji perbedaan kesadaran feminisme dalam novel yang ditulis oleh sastrawan 

perempuan dengan laki-laki. Perbedaan jenis kelamin, yang menyebabkan adanya 

perbedaan posisi, kedudukan, maupun pandangan masyarakat antara perempuan 

dengan laki-laki, diduga memberikan perbedaan kesadaran feminisme 

antarkeduanya. Hipotesisnya, kesadaran feminisme yang terungkap dalam novel 
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yang ditulis oleh sastrawan laki-laki, misalnya Marah Rusli (Sitti Nurbaya) atau 

Pramudya Ananta Toer (Bumi Manusia), mungki akan berbeda dengan yang 

terungkap dalam novel yang ditulis oleh sastrawan perempuan, seperti Nh. Dini 

(Pada Sebuah Kapal) dan Ayu Utami (Saman).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji 

perbandingan kesadaran feminis dalam novel-novel Indonesia karya sastrawan 

perempuan dengan karya sastrawan laki-laki dengan menggunakan perspektif kritik 

sastra feminis dan ekspresif. Perspektif kitik sastra feminis  dipilih untuk memahami 

bagaimana kesadaran feminisme digambarkan dalam novel-novel yang dikaji, 

sementara perspektif ekspresif digunakan untuk memahami hubungan antara novel 

yang dikaji dengan pengarangnya.  

B. Masalah Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana wujud kesadaran feminis yang terdapat dalam novel-novel 

Indonesia karya sastrawan perempuan? 

2. Bagaimana wujud kesadaran feminis yang terdapat dalam novel-novel 

Indonesia karya sastrawan laki-laki? 

3. Aliran feminis apakah yang terdapat dalam novel-novel Indonesia karya 

sastrawan perempuan? 

4. Aliran feminis apakah yang terdapat dalam novel-novel Indonesia karya 

sastrawan laki-laki? 

5. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang penulis mengekspresikan 

kesadaran feminis dalam novel-novel Indonesia karya sastrawan 

perempuan dan laki-laki? 

 

C. Tujuan Khusus Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menginterpretasikan 

kemungkinan adanya perbedaan kesadaran feminis dalam novel-novel Indonesia 
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karya sastrawan perempuan dengan karya sastrawan laki-laki, yang dirinci sebaai 

berikut. 

Tujuan penelitian tahun pertama (2013) 

1. Mendiskripsikan dan menginterpretasikan wujud kesadaran feminis yang 

terdapat dalam novel-novel Indonesia karya sastrawan perempuan. 

2. Aliran feminis yang terdapat dalam novel-novel Indonesia karya 

sastrawan perempuan. 

3. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang penulis mengekspresikan 

kesadaran feminis dalam novel-novel Indonesia karya sastrawan 

perempuan . 

 

Tujuan penelitian tahun kedua (2014) 

1. Wujud kesadaran feminis yang terdapat dalam novel-novel Indonesia 

karya sastrawan laki-laki. 

2. Aliran feminis yang terdapat dalam novel-novel Indonesia karya 

sastrawan laki-laki. 

3. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang penulis mengekspresikan 

kesadaran feminis dalam novel-novel Indonesia karya sastrawan 

perempuan. 

4. Perbandingan kesadaran feminis dalam novel-novel Indonesia karya 

sastrawan perempuan dengan karya sastrawan laki-laki.  

 

D. Urgensi Penelitian 

Penelitian ini memiliki urgensi secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis 

hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu 

sastra, khususnya kritik sastra feminis dalam memahami fenomena bentuk-bentuk 

kesadaran feminis  dan aliran  pemikiran feminisme yang terdapat dalam novel-novel 

Indonesia. Dalam hal ini kritik sastra feminis merupakan salah satu materi yang akan 
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disampaikan dan dibahas dalam mata kuliah Kritik Sastra dan Fiksi di program studi 

Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.  

 Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada 

masyarakat pembaca khususnya dalam memberikan penyadaran terhadap wacana 

kesetaraan dan keadilan gender yang terdapat dalam sejumlah novel Indonesia. Di 

samping itu, juga memberikan penyadaran pentingnya kampanye kesadaran dan 

kesetaraan gender dalam masyarakat yang masih patriarkis. Agar hasil penelitian 

diketahui oleh masyarakat luas, maka laporan penelitian akan ditulis dan 

dipublikasikan ke jurnal ilmiah terakreditasi dan menjadi dasar penulisan bahan ajar, 

serta dipresentasikan dalam seminar atau konferensi.  



6 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kesadaran Feminis 

Kata feminisme memiliki sejumlah pengertian. Menurut Humm (2007:157—

158) feminisme menggabungkan doktrin persamaan hak bagi perempuan yang 

menjadi gerakan yang terorganisasi untuk mencapai hak asasi perempuan dengan 

sebuah ideologi transformasi sosial yang bertujuan untuk menciptakan dunia bagi 

perempuan. Humm menyatakan bahwa feminisme merupakan  ideologi pembebasan 

perempuan dengan keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena 

jenis kelaminnya. Feminisme menawarkan berbagai analisis mengenai penyebab, 

pelaku dari penindasan perempuan (Humm, 2007:1578). Dinyatakan oleh Ruthven 

(1985:6) bahwa proyek feminisme lahir untuk mengakhiri dominasi laki-laki. 

Melalui proyek feminisme harus dihancurkan 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.  

Feminisme sebagai aliran pemikiran dan gerakan berawal dari kelahiran era 

Pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis 

de Condorcet. Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali 

didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Menjelang 

abad ke-19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari 

para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa 

memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai universal sisterhood (Abrams, 

1999:88; Arivia, 2006:18—19). 

Sejak kemunculannya pertama kali di Amerika, Eropa, dan Perancis, 

feminisme telah mengalami perkembangan dan penyebaran yang pesat ke berbagai 

negara di penjuru dunia. Perkembangan dan penyebaran feminisme tersebut telah 

memunculkan istilah feminisme gelombang pertama, feminisme gelombang kedua, 

feminisme gelombang ketiga, posfeminisme, bahkan juga feminisme Islam dan 
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feminisme dunia ketiga. Berikut ini diuraikan adanya berbagai ragam feminisme 

yang telah berkembang dalam wacana pemikiran dan gerakan sosial dan politik.  

Dengan rinci Humm (1992:1—6) dan Madsen (2000:1—14) menguraikan 

kelahiran dan perkembangan feminisme di Amerika dan Perancis. Dari uraian 

tersebut pemikiran dan gerakan feminisme dapat dibedakan menjadi tiga gelombang, 

yaitu gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Gelombang 

pertama feminisme di Amerika berkisar dalam kurun 1840–1920. Gelombang 

pertama ini ditandai dengan adanya Konvensi Hak-hak Perempuan yang diadakan di 

Seneca Falls, New York pada tahun 1848. Pertemuan tersebut diprakarsai  oleh 

Elizabeth Cady Stanton dan dihadiri oleh 300 perempuan dan laki-laki (Madsen, 

2000:3—7; Tong, 2006:31). Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan sikap 

(Declaration of Sentiments) dan dua belas resolusi. Deklarasi pernyataan sikap 

tersebut  menekankan isu  yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Mill dan Taylor 

di Inggris, yang terutama berhubungan dengan kebutuhan untuk mereformasi hukum 

perkawinan, perceraian, hak milik, dan pengasuhan anak (Madsen, 2000:6; Tong, 

2006:31). Kedua belas resolusi menekankan pada hak-hak perempuan untuk meng-

utarakan pendapatnya di depan umum (Tong, 2006:32).  

Setelah pertemuan di Seneca Falls pada tahun 1869 Susan B. Antony dan 

Elizabeth Cady Stanton mendirikan National Woman’s Suffrage Association 

(Asosiasi Gerakan Hak Pilih Perempuan Nasional), disusul dengan Lucy Stone yang 

mendirikan American Woman’s Suffrage Association (Asosiasi Gerakan Hak Pilih 

Perempuan Amerika) untuk mengembangkan amandemen hak pilih untuk konstitusi 

(Madsen, 2000:6; Tong, 2006:33). Dua asosiasi tersebut memiliki perbedaan 

filosofis. Lucy Stone lebih menekankan pada peran agama yang terorganisasi dalam 

opresi terhadap perempuan yang tidak diperhatikan oleh Antony dan Stanton. 

Dengan berdirinya kedua asosiasi tersebut, gerakan hak-hak perempuan Amerika 

terpecah menjadi dua (Tong, 2006:33). Perbedaan lain dari kedua asosiasi tersebut 

menurut Tong (2006:33—34) adalah bahwa National Woman’s Suffrage Association  

menyampaikan agenda feminis yang revolusioner dan radikal, sementara American 

Woman’s Suffrage Association mendorong agenda feminis yang reformis dan liberal. 

Kedua asosiasi tersebut kemudian bersatu pada tahun 1890 dan membentuk National 

American Woman’s Suffrage Association menjadi gerakan perempuan untuk 



8 

 

memperoleh hak pilih. Mereka percaya bahwa hanya dengan mendapatkan hak pilih 

perempuan telah sungguh-sungguh setara dengan laki-laki (Tong, 2006:33—34).  

Dengan mengikuti peta beragam pemikiran feminisme yang dibuat Tong 

(2006), dapatlah diketahui bahwa gagasan dan gerakan feminisme Amerika 

gelombang pertama pada dasarnya adalah ragam feminisme liberal abad ke-19. 

Setelah mendapatkan hak suara bagi perempuan, mereka tidak menunjukkan 

aktivitas yang berarti di Amerika selama hampir empat puluh tahun. Baru pada tahun 

1960 muncul generasi baru feminis yang dikenal dengan feminisme gelombang 

kedua.  

 Feminisme Amerika gelombang kedua ditandai dengan berdirinya beberapa 

kelompok hak-hak perempuan, yaitu  National  Organization for Women [NOW], the 

National Women’s Political Caucus [NWPC], dan the Women’s Equity Action 

League [WEAL]. Tujuan utama dari organisasi tersebut adalah untuk meningkatkan 

status perempuan dengan menerapkan tekanan legal, sosial, dan lain-lain terhadap 

berbagai lembaga mulai dari Bell Telephone Company hingga jaringan televisi dan 

partai-partai politik utama (Tong, 2006:34). Kelompok-kelompok tersebut lebih 

dikenal dengan sebutan Kelompok Pembebasan Perempuan (Tong, 2006:34) atau 

Gerakan Pembebasan Perempuan (Women’s Liberation Movement (WLM) 

(Humm,1992:3) dengan tujuan  meningkatkan kesadaran perempuan mengenai 

opresi terhadap perempuan. Menurut Tong (2006:34), semangat yang mereka miliki 

adalah semangat revolusioner kiri yang tujuannya bukanlah untuk mereformasi apa 

yang dianggap sebagai sistem elitis, kapitalis, kompetitif, dan individual, melainkan 

untuk menggantikannya dengan sistem yang egaliter, sosialistis, kooperatif, 

komuniter, dan berdasarkan pada gagasan sisterhood-is-powerfull (persaudaraan 

perempuan yang kuat).  

Di antara para feminis Amerika gelombang kedua ada beberapa nama yang 

dianggap cukup penting dalam merumuskan gagasan feminisme, yaitu Betty Freidan, 

melalui The Feminine Mistique  (1977),  Shulamith Firestone melalui The Dialectic 

of Sex, Kate Millett melalui Sexual Politics, dan Gloria Steinem melalui Outrageous 

Acts and Everyday Rebellions (Madsen, 2000:2; Humm, 1992:4). Perkembangan 

feminisme Amerika gelombang kedua selanjutnya ditandai oleh kritik terhadap arus 

‘white’ feminisme (feminisme kulit pulih) yang dilakukan oleh Angela Davis melalui 
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Woman, Race, and Class (1981) dan Ain’t I a Woman? (1981), serta feminis lesbian 

seperti Adrienne Rich dan Audre Lorde (Madsen, 2000:2).  

Setelah feminisme bergerak dalam dua gelombang tersebut muncullah 

feminisme gelombang ketiga yang lebih dikenal dengan  feminisme posmodern atau 

feminisme Perancis yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodernisme yang 

dikembangkan oleh para feminis berkebangsaan Perancis (Tong, 2000:284; Arivia, 

2003: 127). Di samping itu juga dikenal feminisme poskolonial (Lewis and  Mills, 

1991) atau sering kali juga dikenal sebagai feminisme dunia ketiga (third world 

feminism) (Sandoval dalam Lewis and  Mills, 1991).  

Feminis postmodern, seperti semua posmodernis, berusaha untuk 

menghindari setiap tindakan yang akan mengembalikan pemikiran falogosentrisme 

atau setiap gagasan yang mengacu kepada kata (logos) yang bergaya “laki-laki”. 

Oleh karena itu, feminisme postmodern memandang dengan curiga setiap pemikiran 

feminis yang berusaha memberikan suatu penjelasan tertentu mengenai penyebab 

opresi terhadap perempuan, atau sepuluh langkah tertentu yang harus diambil 

perempuan untuk mencapai kebebasan (Tong, 2006:283). Beberapa feminis postmo-

dern, seperti Cixous misalnya, menolak menggunakan istilah “feminis” dan “lesbian” 

karena menurutnya kata-kata tersebut  bersifat parasit dan menempel pada pemikiran 

falogosentrisme. Menurutnya, kedua kata tersebut berkonotasi “penyimpangan dari 

suatu norma dan bukannya merupakan pilihan seksual yang  bebas atau sebuah ruang 

untuk solidaritas perempuan (Tong, 2006:284). Beberapa tokoh penting feminisme 

gelombang ketiga ini adalah Helena Cixous, Luce Irigaray, dan Julia Kristeva (Tong, 

2006:284).  

Di samping ketiga gelombang feminisme tersebut muncul pula pemikiran 

posfeminisme seperti yang dikemukakan oleh Brooks (2003). Untuk menjelaskan 

makna posfeminisme, Brooks (2003:2—3) menggunakan konsep yang analog 

dengan “pos” pada kasus poskolonialisme dan posmodernisme. “Pos” di sini merujuk 

pada proses transformasi dan perubahan yang sedang berlangsung. Poskolonialisme 

dapat dipandang sebagai tanda pertemuan kritis dengan kolonialisme, sementara 

posmodernisme dipandang sebagai pertemuan kritis dengan prinsip-prinsip 

modernisme. Dengan analog tersebut, posfeminis dipahami sebagai perjumpaan 

kritis dengan patriarkat atau menempati posisi yang kritis dalam memandang 
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kerangka feminis sebelumnya, yang pada saat yang bersamaan melawan secara kritis 

terhadap wacana patriarkat dan imperialis (Brooks, 2003:3). Posfeminis dalam prak-

tiknya menantang asumsi-asumsi hegemonik yang dipegang oleh feminis gelombang 

kedua yang mengatakan bahwa penindasan patriarkat dan imperialisme adalah 

pengalaman penindasan yang universal  (Brooks, 2003:3). 

Pemikiran dan gerakan feminisme tersebut juga mempengaruhi para 

intektual, termasuk di kalangan Islam. Dengan menggunakan perspektif feminis, para 

intelektual Islam berupaya membongkar sumber-sumber permasalahan dalam ajaran 

Islam dan mempertanyakan penyebab munculnya dominasi laki-laki dalam penaf-

siran hadis dan Al-Qur’an (Fatma, 2007:37). Melalui perspektif feminis berbagai 

macam pengetahuan normatif  yang bias gender tetapi dijadikan orientasi kehidupan 

beragama, khususnya yang menyangkut relasi gender dibongkar atau didekonstruksi 

dan dikembalikan kepada semangat Islam yang lebih menempatkan ideologi 

pembebasan perempuan dalam kerangka ideologi pembebasan harkat manusia 

(Dzuhayatin, 2002:22). Dengan semangat tersebut muncullah berbagai gagasan dan 

kajian terhadap tafsir ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis yang dilakukan para intelektual 

muslim yang dikenal dengan sebutan feminis muslim (Rachman, 2002:34; Nadjib, 

2009; Dzuhayatin, 2002:5). Beberapa karya mereka antara lain adalah Perempuan 

Tertindas? Kajian Hadis-hadis Misoginis (Ilyas, dkk., 2003), Rekonstruksi Metodo-

logis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam (Dzuhayatin, dkk. Ed, 2002), 

Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran (Nurjanah-Ismail, 

2003).  Munculnya gagasan dan kajian tersebut sesuai dengan semangat teologi 

feminisme Islam yang menjamin keberpihakan Islam terhadap integritas dan otoritas 

kemanusiaan perempuan yang terdistorsi oleh narasi-narasi besar  wacana keislaman 

klasik yang saat ini masih mendominasi proses sosialisasi dan pembelajaran keislam-

an kontemporer (Dzuhayatin, 2002:22). Beberapa intelektual yang melakukan kajian 

Islam dengan perspektif feminis antara lain adalah Riffat Hassan (Pakistan), Fatima 

Mernissi (Mesir), Nawal Sadawi (Mesir), Amina Wadud Muhsin (Amerika), Zakiah 

Adam, dan Zainah Anwar (Malaysia), serta beberapa orang  Indonesia antara lain Siti 

Chamamah Soeratno, Wardah Hafidz, Lies Marcoes-Natsir, Siti Nuraini Dzuhayatin, 

Zakiah Darajat, Ratna Megawangi, Siti Musda Mulia, Masdar F. Mas’udi, Budhy 
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Munawar Rachman, Nasaruddin Umar (Mojab, 2001:128—129; Rachman, 2002:34; 

Nadjib, 2009; Dzuhayatin, 2002:5).  

 

B. Kritik Sastra Feminis 

Kritik sastra feminis merupakan salah satu ragam kritik sastra (kajian sastra) 

yang mendasarkan pada pemikiran feminisme yang menginginkan adanya keadilan 

dalam memandang eksistensi perempuan, baik sebagai penulis maupun dalam karya 

sastra-karya sastranya. Lahirnya kritik sastra feminis tidak dapat dipisahkan dari 

gerakan feminisme yang pada awalnya muncul di Amerika Serikat pada tahun 1700-

an (Madsen, 2000:1).   

Dalam paradigma perkembangan kritik sastra, kritik sastra feminis dianggap 

sebagai kritik yang bersifat revolusioner yang ingin menumbangkan wacana yang 

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

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

ketika perempuan berada dalam dominasi laki-laki (Flax, dalam Nicholson, 1990: 

40). Melalui kritik sastra feminis akan dideskripsikan opresi perempuan yang 

terdapat dalam karya sastra (Humm, 1986:22). Humm (1986:14-15) juga menyatakan 

bahwa penulisan sejarah sastra sebelum munculnya kritik sastra feminis dikonstruksi 

oleh fiksi laki-laki. Oleh karena itu, kritik sastra feminis melakukan rekonstruksi dan 

membaca kembali karya-karya tersebut dengan fokus pada perempuan, sifat sosio-

linguistiknya, mendeskripsikan tulisan perempuan dengan perhatian khusus pada 

penggunaan kata-kata dalam tulisannya. Kritik sastra feminis dipelopori oleh Simone 

de Beauvoir melalui bukunya, Second Sex, yang disusul oleh Kate Millet (Sexual 

Politics), Betty Freidan (The Feminin Mistique), dan Germaine Greer (The Female 

Eunuch) (Humm, 1986:21).  

Dalam perkembangannya, sesuai dengan aliran feminisme yang 

mendasarinya ada beberapa ragam kritik sastra feminis. Humm (1986) membedakan 

adanya tiga jenis kritik sastra feminis, yaitu (1) kritik feminis psikoanalisis, dengan 

tokoh antara lain Julia Kristeva, Monique Wittig, Helene Cixous, Luce Irigaray, 

Mary Daly, (2) kritik feminis marxis, dengan tokoh antara lain Michele Barret dan 
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Patricia Stubbs, dan (3) kritik feminis hitam dan lesbian, dengan tokoh antara lain 

Barbara Smith, Elly Bulkin, dan Barbara Greir.  

Kritik sastra feminis psikoanalisis memfokuskan kajian pada tulisan-tulisan 

perempuan karena para feminis percaya bahwa pembaca perempuan biasanya 

mengidentifikasikan dirinya dengan atau menempatkan dirinya pada si tokoh 

perempuan, sedangkan tokoh perempuan tersebut pada umumnya merupakan cermin 

penciptanya. Munculnya kritik sastra feminis psikoanalisis berawal dari penolakan 

para feminis terhadap teori kompleks kastarsi Sigmund Freud (Tong, 2006:196-197). 

Menurut Freud (via Tong, 2006:196), inferioritas perempuan terjadi karena ke-

kurangan atau kecemburuan anak perempuan akan penis (penis envy). Para feminis, 

seperti Betty Freidan menolak teori Freud tersebut dan berargumen bahwa  posisi 

serta ketidakberdayaan sosial perempuan terhadap laki-laki kecil hubungannya 

dengan biologi perempuan, tetapi sangat berhubungan dengan konstruksi sosial atas 

feminisme (Tong, 2006:196). Menurut Freidan (via Tong, 2006:196), gagasan Freud 

dibentuk oleh kebudayaannya yang digambarkan sebagai “Victorian”.  Kritik Freidan 

terhadap teori Freud juga didukung oleh Firestone dan Millet (Tong, 2006:198). 

Menurut Firestone, pasivitas seksual perempuan bukanlah suatu hal yang alamiah, 

melainkan semata-mata karena hasil sosial dari kebergantungan fisik, ekonomi, 

emosional perempuan pada laki-laki. Oleh karena itu, untuk mengakhiri opresi 

terhadap perempuan dan anak-anak, Firestone  (via Tong, 2006:198) menganjurkan 

agar manusia seharusnya menghapuskan keluarga inti dan bersamaan dengan itu juga 

menghapuskan tabu inses yang merupakan akar penyebab kompleks Oedipus. 

Sementara itu, Millet (via Tong, 2006:198) menganggap bahwa konsep kecemburuan 

terhadap penis merupakan contoh transparan dari egoisme laki-laki.  

Kritik Freidan, Firestone, dan Millet terhadap teori Freud tersebut juga 

didukung oleh para feminis psikoanalisis berikutnya, seperti Alfred Adler, Karen 

Horney, dan Clara Thompson, yang menyakini bahwa identitas gender, perilaku 

gender, serta orientasi seksual perempuan (dan laki-laki) bukanlah hasil dari fakta 

biologis, tetapi merupakan hasil dari nilai-nilai sosial dalam struktur patriarki. Oleh 

karena itu, perempuan seharusnya melawan hal tersebut (Tong, 2006:197-200).  

Melalui kritik sastra feminis psikoanalisis diselidiki hasrat, identitas gender, dan 

konstruksi linguistik feminis untuk mendekonstruksi  hirarki gender dalam sastra dan 
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masyarakat (Humm, 1986:71). Kritik sastra feminis marxis meneliti tokoh-tokoh 

perempuan dari sudut pandang sosialis, yaitu kelas-kelas masyarakat. Pengritik men-

coba mengungkapkan bahwa kaum perempuan merupakan kelas masyarakat yang 

tertindas (Humm,1986:72). 

Selain berdasarkan dasar pemikiran/aliran feminisme yang mendasarinya, 

kritik sastra feminis juga dibedakan berdasarkan fokus kajian dan cara kerjanya, serta 

hubungan antara karya sastra dengan penulis dan pembacanya. Dalam hal ini 

Showalter (1986) membedakan adanya dua jenis kritik sastra feminis, yaitu (1) kritik 

sastra feminis yang melihat perempuan sebagai pembaca (the woman as 

reader/feminist critique) dan (2) kritik sastra feminis yang melihat perempuan 

sebagai penulis (the woman as writer/gynocritics).  

Menurut Showalter (1985: 128-129) kritik sastra feminis aliran woman as 

reader que menempatkan kritikus dalam posisi sebagai perempuan, yang menikmati 

(mengkonsumsi) sastra sebagai produk laki-laki dan mengajukan hipotesis dari 

perspektif pembaca perempuan untuk membangkitkan keprihatinan dan kesadaran 

terhadap makna kode-kode seksual yang diberikan oleh teks yang dibaca. Lebih 

lanjut Showalter (1985:128) mengemukakan bahwa cara kerja penelitian yang 

dilakukan mendasarkan pada aspek historis dengan menyelidiki asumsi-asumsi 

ideologis yang terdapat dalam fenomena kesusastraan.  

Kritik woman as reader memfokuskan kajian pada citra dan stereotipe 

perempuan dalam sastra, pengabaian dan kesalahpahaman tentang perempuan dalam 

kritik sebelumnya, dan celah-celah dalam sejarah sastra yang dibentuk oleh laki-laki 

(Showalter, 1985:128). Dalam mengkaji citra dan stereotype perempuan dalam karya 

sastra peneliti memposisikan dirinya sebagai perempuan pembaca, maka ketika 

membaca dan manganalisis karya sastra peneliti menggunakan kesadaran kritis 

sebagai perempuan dengan mencoba mengenali sebab-sebab pengabaian dan 

kesalahpahaman tentang perempuan dalam kritik sebelumnya, dan celah-celah dalam 

sejarah sastra yang dibentuk oleh laki-laki (Showalter, 1985:128).  

Berbeda dengan kritik sastra feminis mowan as reader yang  tidak membatasi 

kajiannya pada karya-karya sastra yang ditulis olah perempuan, kritik sastra feminis 

woman as writer/gynocritics (perempuan sebagai penulis/ginokritik) membatasi 

kajian kepada karya-karya sastra yang ditulis perempuan. Kritik ini memfokuskan 
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perhatian kepada perempuan sebagai pencipta makna tekstual melalui sejarah, gaya 

penulisan, tema, genre, struktur tulisan perempuan (Showalter, 1985:128129). Kritik 

ini juga meneliti kreativitas penulis perempuan, profesi penulis perempuan sebagai 

suatu perkumpulan, serta perkembangan dan konvensi (aturan) tradisi penulis 

perempuan (Showalter, 1985:130).  

Berdasarkan pendapat Showalter di atas tampak bahwa kritik sastra feminis 

pada dasarnya timbul ketika pada kritikus dan peneliti merasa perlu untuk memahami 

fenomena kesastraan dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender dan mem-

berikan perhatian kepada posisi tokoh-tokoh perempuan dalam karya sastra maupun 

perempuan sebagai penulis karya sastra yang selama ini cenderung diabaikan. 

Penelitian ini memilih jenis kritik sastra feminis reading as woman, karena 

akan memahami bagaimana novel-novel Indonesia yang mengangkat masalah 

keterdidikan perempuan dalam novel-novel Indonesia dalam rentang waktu 

penerbitan 1920 sampai 2000-an, yang ditulis oleh pengarang perempuan maupun 

laki-laki. Fokus kajian akan memperhatikan pada bagaimana tokoh-tokoh perempuan 

yang terdapat dalam novel-novel Indonesia mendapatkan kesempatan maupun 

mendapatkan hambatan untuk dapat mencapai keterdidikannya.    

C. Pendekatan Ekspresif 

Pendekatan ekspresif adalah cara memahami dan mengkaji karya sastra 

dengan memfokuskan pada pengarang selaku pencipta karya sastra (Pradopo, 1994). 

Pendekatan ekspresif memandang karya sastra hadir sebagai ekspresi atau curahan 

perasaan, pikiran, dan imajinasi sastrawan mengenai suatu hal atau femonenaa 

tertentu. Pendekatan ekspresif  telah digunakan dalam kegiatan penilaian sastra sejak 

abad ke-18 dan 19, yaitu pada zaman ketika para pengritik sastra berusaha 

menyelami jiwa para penyair melalui puisi-puisinya, yang dikenal sebagai zaman 

romantik (Teeuw, 1984).  

Melalui pendekatan ekspresif, karya sastra akan dipahami dalam 

hubungannya dengan sastrawan selaku penciptanya. Gagasan, perasaan, imajinasi 

sastrawan mengenai fenomena tertentu dipahami dalam hubungannya dengan 

gagasan, perasaan, dan imajinasi sastrawan yang dilacak berdasarkan data biografi, 

aliran pemikiran, dan karya-karyanya yang lain.  
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D. Studi Pendahuluan yang Telah Dilakukan 

Penelitian berjudul perbandingan kesadaran feminis dalam novel-novel 

Indonesia karya sastrawan perempuan dengan sastrawan laki-laki, dilatarbelakangi 

oleh sejumlah penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut antara lain adalah 

“Feminisme dan Dekonstruksi terhadap Ideologi Familialisme dalam Novel Saman 

Karya Ayu Utami,” (Wiyatmi, Diksi, 2003) dan In the Shadow of Change: Citra 

Perempuan dalam Sastra Indonesia (Tinike Hellwig (2003).  

Dengan memfokuskan pada gambaran tokoh perempuan yang 

mendekonstruksi ideologi patriarkat, penelitian berjudul “Feminisme dan 

Dekonstruksi terhadap Ideologi Familialisme dalam Novel Saman Karya Ayu 

Utami,” (Wiyatmi, Diksi, 2003) menunjukkan bahwa tokoh-tokoh perempuan dalam 

Saman merupakan representasi dari sosok perempuan yang menunjukkan adanya 

gejala pengingkaran terhadap ideologi familialisme dalam masyarakat berkultur 

patriarkat dalam masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh perempuan dalam Saman ber-

beda dengan gambaran perempuan pada novel Indonesia sebelumnya, seperti Sitti 

Nurbaya, Mariamin, Sri Sumarah, Lasi, dan Srintil yang merupakan beberapa contoh 

figur perempuan yang hidup dalam lingkungan ideologi familialisme tanpa berusaha 

melawan ataupun mengingkarinya. Dengan ketakberdayaannya, mereka menerima 

nasibnya begitu saja karena tidak memiliki keberanian dan kekuasaan untuk 

melawan ideologi tersebut. Beberapa dari mereka, seperti  Mariamin dan Lasi, 

bahkan mengalami penderitaan yang tragis sebagai akibat kuatnya ideologi tersebut. 

Dalam Saman digambarkan karier dan aktivitas Laila dan teman-temannya yang 

menunjukkan bahwa mereka merupakan sosok perempuan yang mencoba keluar dari 

dan mengingkari ideologi familialisme, yang menyakini bahwa peran utama 

perempuan adalah di rumah sebagai  ibu dan istri,  sementara peran utama laki-laki 

adalah sebagai penguasa utama rumah tangga yang memiliki hak-hak istimewa dan 

otoritas terbesar dalam keluarga sehingga anggota keluarga yang lain, termasuk istri 

harus tunduk kepadanya. Mereka adalah contoh figur yang melakukan pengingkaran 

terhadap ideologi familialisme yang berusaha merekonstruksi sejarah kehidupannya 

dengan membangun identitas baru bagi dirinya, tidak lagi hanya sebagai istri atau 

ibu, tetapi juga sebagai pekerja dan perempuan karier. Dari keempat tokoh itu hanya 
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Yasmin yang sudah menikah, tetapi dia pun tidak lagi harus menjadi ibu rumah 

tangga semata. Penelitian ini lebih terfokus pada sikap tokoh dalam mengkritisi 

ideologi patriarkat, tanpa membahas masalah keterdidikan perempuan. 

Penelitian Hellwig (2003) mengkaji 25 novel dan tiga cerita panjang dalam 

kurun waktu lima dekade (dari 1937 sampai dengan 1986). Dengan menggunakan 

perspektif kritik sastra feminis penelitian ini mencoba memahami bagaimana 

penggambaran tokoh perempuan dalam sastra Indonesia dan sejauh mana gambaran 

tersebut membantu menciptakan citra umum perempuan dalam masyarakat Indone-

sia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan esensialisme identitas telah lama 

menjadi persoalan penting bagi gagasan tentang emansipasi perempuan di Indonesia. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan pengarang laki-laki masih meng-

anggap femininitas sebagai sesuatu yang ideal bagi perempuan, dan tidak meng-

herankan jika tokoh-tokoh yang keibuan, pandai mengatur rumah tangga, lembut, 

dan penyayang, menjadi figur yang sering ditampilkan. Sementara itu, pada karakter 

yang diciptakan penulis perempuan, femininitas sering kali dianggap tidak sesuai 

dengan konsep kemajuan perempuan. Para penulis perempuan umumnya 

menggambarkan dilema persoalan esensialisme ini, mengolahnya sebagai inti cerita, 

dan kemudian membuat penyelesaian-penyelesaian yang justru melanggengkan 

subordinasi perempuan. Penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana tokoh 

perempuan dicitrakan dalam hubungannya dengan laki-laki sehingga tidak 

membahas masalah keterdidikan perempuan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Untuk memahami adanya kesadaran feminisme yang terdapat dalam teks-teks 

sastra Indonesia penelitian ini menggunakan  jenis penelitian kualitatif interpretif 

dengan pendekatan kritik feminis. Penelitian kualitatif interpretif  mempelajari 

benda-benda di dalam konteks alamiahnya dan berupaya untuk memahaminya atau 

menafsirkan maknanya yang dilekatkan pada manusia (peneliti) kepadanya (Denzin 

& Lincoln, 1994:2). Untuk memahami makna dari benda-benda atau fenomena 

sosial, penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, 

hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tanpa melupakan 

situasi yang membentuk penyelidikan (Denzin & Lincoln, 1994:6). Dalam hal ini 

wujud kesadaran feminisme dan aliran pemikiran feminisme yang terdapat dalam 

teks-teks sastra Indonesia akan dipahami maknanya dengan menggunakan 

pendekatan kritik feminis.  

Pendekatan kritik feminis digunakan untuk memberikan kerangka bagi 

pemahami berbagai  aspek yang berkaitan dengan penggambaran kesadaran feminis 

dalan teks-teks novel yang dikaji. Olesen (dalam Denzin & Lincoln,ed., 1994:162-

164) mengemukakan adanya tiga model penelitian feminis, yaitu penelitian sudut 

pandang feminis, empirisme feminis, dan postmodernisme. Perbedaan ketiga 

penelitian tersebut menurut  Olesen dalam Denzin & Lincoln,ed., 162-164) adalah 

sebagai berikut. Penelitian sudut pandang feminis dikemukakan oleh Sandra 

Harding, menekankan suatu pandangan tertentu yang berpijak pada atau bersumber 

dari pengalaman nyata kaum perempuan. Penelitian empirisme feminis melakukan 

penelitian dengan kepatuhan yang tinggi dan sadar pada standar aturan penelitian 

kualitatif yang berlaku, apa pun disiplin keilmuannya. Penelitian bertumpu pada 

asumsi intersubjektivitas dan secara umum menciptakan makna dan “realitas” antara 

peneliti dengan partisipan. Dengan memfokuskan perhatian pada sulitnya 

menghasilkan lebih dari sekedar kisah penggalan tentang kehidupan kaum 

perempuan dalam konteks penindasan secara terus menerus, para peneliti feminis 

posmodernis memandang “kebenaran” sebagai sebuah khayalan yang merusak. 
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Peneliti memandang dunia sebagai kisah-kisah atau teks-teks tanpa akhir yang 

banyak darinya mendukung integrasi kekuasaan dan penindasan serta pada akhirnya 

menjadikan kita sebagai subjek dalam kekuasaan yang menentukan.  

Penelitian ini menggunakan penelitian sudut pandang feminis dengan asumsi 

bahwa gambaran tentang pendidikandan peran perempuan dalam masyarakat yang 

terdapat dalam nove-novel yang dikaji tidak dapat dilepaskan dari pengalaman nyata 

kaum perempuan yang dipersepsi oleh pengarangnya. Selain berpijak pada atau 

bersumber dari pengalaman nyata kaum perempuan, pendekatan kritik feminis 

digunakan untuk memahami aturan-aturan masyarakat dan pengalaman yang 

membatasi kesempatan, pengalaman dan otonomi perempuan dalam hidup 

keseharian. Konsep-konsep yang dipakai dalam kritik feminis menyangkut kelas seks 

dan perannya dalam penindasan perempuan (Reinharz (2005:209).  

Dengan mengikuti kerangka analisis  wacana feminis, seperti  yang 

dikemukakan oleh Reinharz (2005:213), maka novel-novel Indonesia, yang dalam 

hal ini dianggap sebagai artefak budaya digunakan sebagai sumber data untuk 

meneliti perempuan secara individual atau kelompok, hubungan antara perempuan 

dengan laki-laki, hubungan antarperempuan, persinggungan antara indentitas ras, 

gender, kelas,  usia, lembaga, pribadi, dan pandangan yang membentuk hidup para 

perempuan, yang dalam penelitian ini difokuskan pada pendidikandan perannya 

dalam masyarakat. Dalam konteks kritik sastra, pendekatan sejarah perempuan dan 

kritik feminis tersebut sejajar dengan kritik sastra feminis yang dikembangkan oleh 

Elaine Showalter  (1985) yang memberikan perhatian kepada posisi tokoh-tokoh 

perempuan dalam karya sastra maupun perempuan sebagai penulis karya sastra yang 

selama ini cenderung diabaikan. 

 

B. Sumber Data 

Sumber  data penelitian ini adalah karya-karya sastra Indonesia yang secara 

dominan mengandung kesadaran feminisme.  

Novel karya sastrawan perempuan Novel karya sastrawan laki-laki 

Kehilangan Mestika (Hamidah) Sitti Nurbaya (Marah Roesli) 

Manusia Bebas (Soewarsih Layar Terkembang (Sutan Takdir 
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Djojopuspito) Alisyahbana) 

Widyawati (Arti Purbani) Belenggu (Armijn Pane) 

Pada Sebuah Kapal (Nh, Dini) 
Bumi Manusia (Pramudya Ananta Toer) 

Saman (Ayu Utami) Para Priyayi (Umar Kayam) 

Geni Jora (Abidah El-Khalieqy) Atheis (Achdiat Kartamihardja) 

Tarian Bumi (Oka Rusmini) Kitab Omong Kosong  (Sena Gumira 

Ajidarma) 

Dimsum Terakhir (Clara Ng) Burung-burung Manyar (Y.B. 

Mangunwijaya) 

Amba (Laksmi Pamuntjak) Putri (Putu Wijaya) 

 

 

C. Diagram Alir Penelitian: 

 

 

 

 

 

  

Novel-novel Indonesia Karya Sastrawan Perempuan 

Novel-novel Indonesia Karya Sastrawan  Laki-laki 

2013 

2014 

Kesadaran Feminis 
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D. Pengambilan Data 

Data berupa kata, frase, kalimat, dari drama, puisi, novel yang menjadi objek 

penelitian, yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Di samping itu juga dikumpulkan data yang berhubungan dengan informasi yang 

berhubungan denganwujud kesadaran feminisme dan aliran pemikiran feminisme 

yang terdapat dalam teks-teks sastra Indonesia. Data tersebut dicatat dalam kartu data 

dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang diteliti.  

 

E. Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan analisis wacana kualitatif  interpretif  dengan 

pendekatan sejarah dan kritik feminis melalui kegiatan kategorisasi, tabulasi, dan 

inferensi. Kategorisasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori 

yang telah ditetapkan, yaitu adanya kesadaran feminisme yang terdapat dalam pilihan 

kata, kalimat, wacana yang digunakan dalam teks novel yang diteliti. Tabulasi 

digunakan untuk merangkum keseluruhan data dalam bentuk tabel. Inferensi 

digunakan untuk menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil penelitian sesuai 

dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini inferensi didasarkan pada 

kerangka teori sejarah perempuan dan kritik sastra feminis membaca sebagai 

perempuan (woman as reader). 
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BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1 Anggaran Biaya 

 

No. 

 

Jenis Pengeluaran 

Biaya yang diusulkan (Rp) 

Tahun I Tahun II 

1. Gaya dan upah (Maks 30%) 24.240.000,00 24.240.000,00 

2. Bahan Habis Pakai dan 

peralatan (30-40%) 

23.490.000,00 23.490.000,00 

3. Perjalanan (15-25%) 25.210.000,00 25.210.000,00 

4. Lain-lain: publikasi, seminar, 

laporan, lainnya sebutkan 

(Maks 15%) 

2.500.000,00 2.500.000,00 

 Jumlah 75.000.000,00 75.000.000,00 

 

Jadwal penelitian (halaman berikutnya)
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4.2 Jadwal Penelitian 

 

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN 

Nama Kegiatan 
2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tahap 1: Penentuan  
(Definition Focus): 

                    

    

                    

  

a.  Penentuan tim 
partisipasi 

                    
    

                    
  

b.  Penentuan problem 
dan solusi pemecahan 

                    
    

                    
  

c.   Pemahaman 
konteks 

                    
    

                    
  

                                                
Tahap 2: Desain dan 
Pengembangan 
(Design and 
Development Focus): 

                    

    

                    

  
a.  Pemilihan 

sumber data 
                    

    

                    

  
b.  Pengumpulan 

data 
                    

    

                    

  
c.   Analisis data                     

    

                    

  
d.  Penyusunan 

laporan 
                    

    

                    

  
 e. Sinkronisasi 
laporan antar ti, 

                    
    

                    
  

f. Diskusi                     
    

                    
  

g. Revisi                            

h.  Penyempurnaan                                               
i. Diskusi 

hasil 
                          

j.  Publikasi hasil                     
    

                    
  

k. Penyusunan  
produk bahan ajar 

                                 
  

l. Diskusi ahli dan 
pengguna 

                    
          

m. Finalisasi produk 
bahan ajar 
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a.  Evaluasi otentik                     
    

                    
  

b.  Pembuatan 
produk akhir 
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JUSTIFIKASI ANGGARAN 

1. Honor 

Pelaksana Honor/jam 
(Rp) 

Waktu 
(jam/ming

gu) 
Minggu 

Honor per tahun (Rp) 

Thn I Thn 2 
Ketua Peneliti              

16.500,00  12 
40 

   7.920.000,00     7.920.000,00  
Anggota Peneliti 1 
orang 

             
14.000,00  10 

40 
   5.600.000,00     5.600.000,00  

Anggota Peneliti 2 
orang              

14.000,00  10 
40 

   5.600.000,00     5.600.000,00  
Tenaga 
lapangan/administra
si 2 orang 

             
10.000,00  16 

32 
   5.120.000,00     5.120.000,00  

Sub total (Rp)  24.240.000,00   24.240.000,00  

2. Peralatan penunjang 

Material Justifikasi 
Pemakaian 

Kuantit
as 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Harga Peralatan Penunjang (Rp) 

Thn I Thn 2 

Pengadaan sumber 
data, pembelian 
novel dan referensi 
yang releva  

novel-novel 
yang akan 
diteliti dan 
referensi yang 
relevan 

45 
    

75.000,00  
   3.375.000,00     3.375.000,00  

Pebelian buku 
referensi  

untuk 
mendukung 
analisis data 

22 
  

150.000,00  
   3.300.000,00     3.300.000,00  

Penggandaan model 
buku ajar 

untuk 
divalidasi 

45 
    

30.000,00  
   1.350.000,00     1.350.000,00  

Jilid cover buku 
ajar 

kelengkapan 
buku model 

45 
    

12.000,00  
      540.000,00        540.000,00  

Penggadaan CD 
dokumentasi 10x 

sosialisasi dan 
dokumentasi 

45 
  

125.000,00  
   5.625.000,00     5.625.000,00  

Penggandaan model 
perangkat 
pembelajaram 
(silabus dan RPP) 

untuk 
sosialisasi 

200 
    

15.000,00  
   3.000.000,00     3.000.000,00  

Penggandaan hasil 
model untuk validasi 

135 
    

20.000,00  
   2.700.000,00     2.700.000,00  

Sewa LCD dan 
ruang untuk 6 kali 

berdiskusi 
dengan para 

6 
  

600.000,00  
   3.600.000,00     3.600.000,00  
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pertemuan ahli 

Sub total (Rp)  23.490.000,00   23.490.000,00  

3. Bahan Habis Pakai 

Material 
Justifikasi 
Pemakaian 

Kuantit
as 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun (Rp) 

Thn I Thn 2 

Kertas HVS 80 gr 10 
rim 

  

menceta
k hasil 
peneliti
an 

10 
    
30.000,00        300.000,00        300.000,00  

Catrigde toner 
epson 12A 

mencetak hasil 
penelitian 

1   
800.000,00        800.000,00        800.000,00  

Isi laserjet copy 1 
kali 

mencetak hasil 
penelitian 

1   
400.000,00        400.000,00        400.000,00  

Kaset mini DV 16 
pcs 

menyimpan 
data rekaman  

16     
50.000,00        800.000,00        800.000,00  

MMC untuk foto 
4G 

menyimpan 
data rekaman 
pada 
handycam 

1 
  
250.000,00        250.000,00        250.000,00  

Cuci cetak foto menyimpan 
data penelitian 

140       
3.000,00        420.000,00        420.000,00  

CD untuk subjek 3 
org x 45 sekolah sosialisasi dan 

dokumentasi 
135       

6.000,00        810.000,00        810.000,00  
USB 2G 

Dokumentasi 
6 

    
80.000,00        480.000,00        480.000,00  

Alat tulis selama 10 
bulan 

pengumpulan 
data 

10   
100.000,00     1.000.000,00     1.000.000,00  

Sertifikat 
award bagi 
peserta 

100       
3.000,00        300.000,00        300.000,00  

Sub total (Rp)    5.560.000,00     5.560.000,00  

4. Perjalanan 

Perjalanan Justifikasi 
Perjalanan 

Kuantit
as 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

Biaya per Tahun (Rp) 

Thn I Thn 2 
Perjalanan 
idetifikasi masalah 
dan kebutuhan 6 
org selama 10 x 

  60 
  

100.000,00  
   6.000.000,00     6.000.000,00  

perjalanan dan 
akomodasi seminar 
nasional 

  5 
  

250.000,00  
   1.250.000,00     1.250.000,00  
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(internasional) utk 
publikasi hasil 
penelitian 
Transport lokal 
FGD dengan ahli 
dan mahasiswa 

  4 
  

200.000,00  
      800.000,00        800.000,00  

Transport lokal ke 
lembaga terkait 
(perpustakaan, 
lembaga pebelitian, 
penerbit) 

  48 
    

75.000,00  
   3.600.000,00     3.600.000,00  

Transpor lokal 
tenaga  

  25 
  

100.000,00  
   2.500.000,00     2.500.000,00  

Transport lokal 
tenaga observer 

  25 
  

100.000,00  
   2.500.000,00     2.500.000,00  

Transport umbar 
saran modul dengan 
siswa 

  4 
  

100.000,00  
      400.000,00        400.000,00  

Biaya perjalanan 
koordinasi dengan 
penerbit 

  3 
  

200.000,00  
      600.000,00        600.000,00  

Insentif guide 
  8 

  
250.000,00  

   2.000.000,00     2.000.000,00  

  
          

Sub total (Rp)  19.650.000,00   19.650.000,00  

5. Lain-lain 

Kegiatan Justifikasi 
Kuantita

s Harga 
Satuan (Rp) 

Biaya per Tahun (Rp) 

Thn I Thn 2 
Publikasi jurnal 
terakreditasi   1 

  
550.000,00        550.000,00        550.000,00  

Penyelenggaraan 
Diskusi Hasil 
penelitian dan buku 
ajar(10 org)   30 

    
50.000,00     1.500.000,00     1.500.000,00  

  

          

          

Sub total (Rp)    2.050.000,00     2.050.000,00  

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP 
TAHUN (Rp) 

    

 75.000.000,00   75.000.000,00  
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Lampiran 5 Biodata Ketua/Anggota Tim Peneliti/Pelaksana 

Ketua Peneliti 

1. Identitas Diri 

No Kategori Data Data Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Wiyatmi, M.Hum. 

2 Golongan/Jabatan Fungsional IVb/ Pembina Tk I 

3 NIP/NIK 19650510199001201 

4 Tempat dan Tanggal lahir Purworejo, 10 Mei 1965 

5 Alamat Rumah Perum Puri Niten Asri 22, 

Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY 

6 Nomor Telepon/Fax 02744462697 

7 Nomor HP 08156851336 

8 Alamat Kantor Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni,  

Universitas Negeri Yogyakarta, 

Karangmalang – Depok Sleman, 

Yogyakarta 55281 

9 Nomor Telepon/Fax 0274 – 550843 

10 Alamat e-mail Wiyatmi_fbs@yahoo.co.id 

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S1= 40 orang; S2= 0 orang; S3= 0 

orang 

12 Mata Kuliah yang Diampu 1. Sejarah Sastra 

2. Sosiologi Sastra 

3. Psikologi Sastra 

4. Teori Sastra 

5. Teori Pacsastruktulisme 

6. Penelitian Sastra 

7. Seminar Sastra 
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2. Riwayat Pendidikan 

No Program S1 S2 S3 

1 Nama PT Universitas  

Gadjah Mada 

(UGM) 

Universitas  

Gadjah Mada 

(UGM) 

Universitas  

Gadjah Mada 

(UGM) 

2 Bidang Ilmu Sastra 

Indonesia 

Sastra Indonesia Ilmu Sastra 

3 Tahun 

Masuk 

1983 1992 2007 

4 Tahun 

Keluar 

1988 1996 2012 

5 Judul Tugas 

Akhir 

Puisi Indonesia 

Periode Awal 

1970-an 

sampai 

Peertengahan 

1980-an: 

Kajian Unsur-

unsur Ke-

puitisan dan 

Makna secara 

Semiotik 

Novel Burung-

burung Rantau 

Karya Y.B. 

Mangunwijaya: 

Kajian 

Strukturalisme 

Genetik 

Keterdidikan 

Perempuan dan 

Peran Perempuan 

dalam Masyarakat: 

Kajian Kritik Sastra 

Feminis terhadap 

Novel-novel 

Indonesia 1920-an 

sampai 2000-an 

6 Pembimbing Prof. Dr. 

Rachmat Djoko 

Pradopo 

1. Prof. Dr. 

Umar 

Kayam 

2. Dr. I. 

Kuntoro 

Wirjomart

ono 

1. Prof. Dr. Siti 

Chamamah-

Soeratno 

2. Dr. Juliasih 

K. 

3. Dr. Wening 

Udasmoro 

 

 

1. Pengalaman Penelitian 

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

   Sumber Jml (Juta 

Rp) 

1. 2012 Representasi Sejarah 

Indonesia dalam Novel-

novel Karya Ayu Utami 

DIPA UNY 

(Mandiri) 

7.000.000 
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2. 2011 Pengembangan Model  

Buku Panduan Pendidik 

Pangajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia Berbasis 

Pendidikan Karakter 

DIPA UNY 

(Ungglan, 

anggota) 

50.000.000 

3. 

2010 Citraan Perlawanan 

Simbolis terhadap 

Hegemoni Patriarki  melalui 

Pendidikan dan Peran 

Perempuan dalam 

Msyarakat dalam Novel-

novel Indonesia 

DP2M Dikti, 

Hibah Doktor 

(Mahasiswa 

Pascasarjana) 

26.000.000 

4. 2009-

2010 

Pengembangan Model Buku 

Ajar Sejarah Sastra 

Indonesia Berperspektif 

Gender 

DP2M Dikti 

Hibah 

Bersaing, dua 

tahun 

(Anggota) 

100.000.000 

5. 

2007 Poligami dalam Perspektif 

Sastrawan Indonesia dalam 

Novel-novel Indonesia 

DP2M Dikti, 

Kajian Wanita 

(mandiri) 

  10.000.000 

6. 2006 Fenomena Seks dalam 

Novel Indonesia Mutakhir 

Karya Para Pengarang 

Perempuan: Kajian Kritik 

Sastra Feminis 

DP2M Dikti, 

Kajian Wanita 

(mandiri) 

    8.000.000 

7. 2006 Representasi Peran dan 

Relasi Gender dalam Novel 

Cantik Itu Luka dan Nayla 

DIPA UNY 

(Mandiri) 

5.000.000 

 

 

2. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 

No. Tahun Jenis Kegiatan PPM Keterangan 

(Penyelenggara dan 

Sumber Dana) 

1. 2007 Pelatihan Penulisan Cerita Anak 

Guru TK ABA se Kab. Sleman 

PP Aisyiyah Sleman 

2. 2006 Workshop Penulisan  Cerita Anak FBS UNY 
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Siswa SD se DIY 

3. 2004 Peningkatan Ketrampilan Menulis 

Cerita Pendek bagi Siswa-siswi 

SMA/MA di Yogyakarta 

FBS UNY 

3. 2003 Peningkatan Ketrampilan 

Mendongeng dengan Media 

Gambar dan Boneka pada Guru TK 

Se Kodya Yogyakarta 

DP2M Dikti di FBS UNY 

3. 2003 Pelatihan dan Workshop Baca Puisi 

bagi Siswa SMU/MA se Kodya 

Yogyakarta 

FBS UNY 

3. 2003 Peningkatan Apresiasi Sastra Anak 

pada Guru-guru SD Se Kodya 

Yogyakarta dan Sleman 

FBS UNY 

 

3. Daftar Publikasi Ilmiah 

 

No Tahu

n 

Judul Artikel Ilmiah Volume/N

o-mor 

Nama Jurnal 

1. 2012 Dekonstruksi Sistem Patrarki 

dan Pencarian Identitas 

Novelis Perempuan Indonesia 

Tahun 2000-an 

Tahun 40, 

Nomor 1, 

Februari 

2012 

Bahasa dan 

Seni: Jurnal 

Bahasa, Sastra, 

Seni, dan 

Pengajarannya 

2. 2010 Konstruksi  Gender dalam 

Novel Geni Jora Karya Abidah 

El-Khalieqy  

Vol 22, 

Nomor 2, 

Juni   

 

Humaniora, 

Jurnal  Budaya, 

Sastra, dan 

Bahasa 

3. 2009 Menggagas Pembelajaran 

Sastra Berperspektif Gender 

 

Vol 3, Juli-

Desember  

Jembatan 

Merah Jurnal 

Ilmiah Penga-

jaran Bahasa 

dan Sastra 

4. 2008 Representasi Peran dan Relasi 

Gender dalam Novel Cantik 

Itu Luka dan Nayla 

Vol 9, 

Oktober  

Litera, Jurnal 

Bahasa, Sastra, 

dan 

Pengajarannya 

5. 2008 Ketika Para Sastrawan 

Perempuan Mengritisi 

Vol 15, 1 Diksi, Jurnal 

Ilmiah Bahasa, 
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Poligami: Pembacaan Kritik 

Sastra Feminis terhadap 

Beberapa Novel Indonesia 

Modern 

Januari  Sastra, dan 

Pengajarannya, 

DIKSI,  

6 2007 Fenomena Homoseksual 

dalam Novel Indonesia 

Mutakhir 

Vol 14, 1 

Januari 

Diksi, Jurnal 

Ilmiah Bahasa, 

Sastra, dan 

Pengajarannya 

7 2006 Fenomena Seks dalam Novel 

Indonesia Mutakhir Karya Para 

Pengarang Perempuan: Kajian 

Kritik Sastra Feminis 

Vol XVIII, 

No 3  

 

Humaniora, 

Jurnal  Budaya, 

Sastra, dan 

Bahasa 

 

6. Pengalaman Penulisan Buku 

No Tahun Judul Buku Jmlh 

Hlmn 

Penerbit 

1 2012 Kritik Sastra Feminis: Teori dan 

Aplikasinya dalam Sastra 

Indonesia 

260 Ombak, Yogyakarta 

2 2012 Pertanyaan Srikandi (Kumpulan 

Puisi) 

110 Ash-Shaff, 

Yogyakarta 

3 2011 Psikologi Sastra: Teori dan 

Aplikasinya 

103 Kanwa Publiser, 

Yogyakarta 

4 2008 Sosiologi Satra: Teori dan 

Kajian terhadap Sastra 

Indonesia 

81 Kanwa Publiser, 

Yogyakarta 

5 2006 Pengantar Kajian Sastra 125 Pustaka Pinus, 

Yogyakarta 

 

7. Pengalaman Perolehan HKI 

 

No Tahun Judul/Tema HKI Jenis No P/ID 

-     

-     

 



33 

 

8. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 

 

No Tahun Judul/Tema/Jenis 

Kebijakan 

Publik/Rekayasa Sosial 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

-     

-     

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 

benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari 

ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 

resikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 

persyaratan sebagai salah satu syarat pengajuan Proposal Penelitian 

Fundamental. 

 

Yogyakarta, 20 Maret 2013 

Pengusul, 

 

 

       Dr. Wiyatmi, M.Hum. 

       NIP 19650510199001201 
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F O R M A T  B I O D A T A  

Format Biodata Ketua Peneliti 

A. Identitas Diri 

1  Nama Lengkap (dengan gelar)  Esti Swatika Sari, M.Hum. 

2  Jenis Kelamin  P 

3  Jabatan Fungsional  Lektor 

4  NIP/NIK/Identitas lainnya  19750527 200003 2 001 

5  NIDN  0027057503 

6  Tempat, Tanggal Lahir  Gombong, 27 Mei 1975 

7  E-mail  esti_fbs@yahoo.com 

8  Nomor Telepon/HP  +628156865456 

9  Alamat Kantor 
 Kampus UNY, Karangmalang, 

Yogyakarta 

10  Nomor Telepon/Faks  0274-548207 

11  Lulusan yang Telah Dihasilkan 
 S-1 = 60 orang; S-2 = -orang; S-3 

= -orang 

12  Nomor Telepon/Faks   

13  Mata Kuliah yang Diampu 

1. Strategi Pembelajaran BSI 

2. Penelitian Pendidikan BSI 

3. Media Pembelajaran BSI 

4. Pengantar Kajian Sastra 

5. Sastra Anak 

B. Riwayat Pendidikan 

  S-1 S-2 S-3 

 Nama Perguruan Tinggi 
IKIP Negeri 

Yogyakarta 

Universitas 

Indonesia 
  

 Bidang Ilmu 

Pendidikan 

Bahasa dan 

Sastra Indonesia 

Sastra Indonesia   

 Tahun Masuk-Lulus 1994-1999 2004-2007   
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 Judul Skripsi/Tesis/Disertasi 

Nilai-nilai 

Pendidikan dalam 

Komik Dora Emon 

Sikap dan 

Perilaku Manusia 

dalam Dongeng 

  

 Nama 

Pembimbing/Promotor 

1. Dr. Suminto 

A. Sayuti 

2. Drs. H.A. 

Rahman 

Sastradi 

Prof. Dr. Riris K. 

Toha Sarumpaet 
  

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  

    (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

 

 

No. Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber* 
Jml (Juta 

Rp) 

1  2012 

Pengembangan Model Buku Ajar 

Membaca Berdasarkan Pendekatan 

Proses  

bagi Siswa SMP 

DIPA UNY 50 

2  2011 

Resepsi Kesadaran Berbahasa secara Kritis 

dalam Penulisan Fiksi pada Guru dan Siswa 

SMA se-DIY 

DIKTI 50 

3  2011 

Model Pembelajaran Multiiterasi pada 

Perkuliahan di Jurusan Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia 

I-MHERE 30 

4  2011 
Lagu sebagi Media Pemerolehan Bahasa bagi 

Anak Usia Dini 
DIPA UNY 7,5 

5 2010 

Pengembangan Model Pengelolaan Tugas 

Akhir Skripsi pada Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Yogyakarta 

I-MHERE 30 

6 2009 

Pembinaan Penulisan Karya Sastra 

Kolaboratif-Produktif untuk Guru dan Siswa 

SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta 

DIKTI 100 

7 2009 
Analisis Pemetaan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa 
I-MHERE 30 
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Indonesia oleh Guru SMP se-Kabupaten 

Gunung Kidul 

8 2009 
Refleksi Peran Perempuan dalam Novel 

Indonesia 
DIKTI 10 

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari 
sumber lainnya. 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* 

Jml 

(Juta 

Rp) 

1 2011 
Pelatihan Penulisan Lagu Anak bagi Guru TK se-

DIY sebagai Media Mitigasi Bencana 
DIPA UNY 15 

2  2011 
Pelatihan Penulisan Lagu Anak bagi Guru TK se-

Kabupaten Sleman 
DIPA UNY 6 

3  2010 
Pelatihan Penulisan Cerita Anak bagi Mahasiswa 

Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNY 
DIPA UNY 5 

4  2009 
Pelatihan menulis Puisi dengn E-Learning pada 

Guru-guru SMP se-Kabupaten Bantul 
DIPA UNY 5 

5 2008 
Pelatihan Penulisan Cerpen dan Resensi bagi 

Siswa-siswi SMA se-Kodya Yogyakarta 
DIPA UNY 5 

6 2008 
Pelatihan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru-guru SD 

Gugus 01 Sanden Bantul Yogyakarta 
DIPA UNY 5 

7 2008 
Pelatihan Model-model Pembelajaran Bahasa 

Indonesia se-DIY 
DIPA UNY 5 

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat 

DIKTI maupun dari sumber lainnya. 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/Nomor/

Tahun 

1 

Pengembangan Model Buku Ajar 

Membaca Berdasarkan Pendekatan 

Proses  

bagi Siswa SMP 

Cakrawala 

Pendidikan 

XXXIII/No.1/ 

Februari 2013 



37 

 

2 
Pelatihan Penulisan Lagu Anak bagi 

Guru TK se-DIY sebagai Media 

Mitigasi Bencana 

Inotek 
Vol.16/No.2/Agu

stus 2012 

3 
Resepsi Kesadaran Berbahasa 

secara Kritis dalam Penulisan Fiksi 

pada Guru dan Siswa SMA se-DIY 

Litera 
Vol.11/No.1/Apri

l 2012 

4 
Refleksi Peran Perempuan dalam Novel 

Indonesia 
Litera 

Vol.1/No.7/April 

2010 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun 

Terakhir 

No. Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah 

Waktu 

dan 

Tempat 

1  PIBSI 
Cerita Anak dan 

Pembelajaran Akhlak 

UMP 

Purworejo 

2 
Semnas Bahasa dan sastra dalam 

Berbagai Perspektif 

 Perjalanan menuju 

Persamaan: Sebuah 

Perspektif mengenai 

Budaya 

 UNY 

3 Seminar Internasional Sastra 
 Studi Literature 

Poskolonial 
 UNY 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1         

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis 
Nomor 

P/ID 

1         

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 

dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya yang Telah Diterapkan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 
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1         

2         

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 

institusi lainnya) 

No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 
Tahun 

1       

2       

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 

sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Fundamental. 

  Yogyakarta, 22 Maret 2013 

  
Pengusul, 

 

    

  
 

    

  Esti Swatika Sari 
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SURAT PERTNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 

Yng bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 


