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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Permasalahan tentang perempuan pada saat ini masih menjadi 

perbincangan yang aktual dan tidak ada habisnya. Permasalahan berkaitan 

dengan perempuan seperti yang dikemukakan di atas kiranya berkaitan erat 

dengan isu ketidakadilan gender yang terjadi pada kehidupan masyarakat saat 

ini. Terjadinya ketidakadilan gender kiranya dapat dipicu oleh masih kuatnya 

kultur patriarkat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketidakadilan 

gender adalah suatu posisi ketika kedudukan perempuan dan laki-laki tidak 

setara dalam kehidupan sosialnya. Pada umumnya, perempuan menjadi korban 

utama karena sistem patriarkat yang masih tumbuh subur di Indonesia. 

Dalam kehidupan sosial, istilah ‘patriarkat’ tidak dapat dipisahkan dari 

istilah gender. Kini, istilah gender kian akrab digunakan oleh masyarakat. 

Namun, seringkali terdapat pemahaman yang kurang tepat. Hal itu diduga 

memicu terjadinya ketidakadilan gender. Nugroho (2011:1) menyebutkan 

bahwa gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari kata 

dalam bahasa Inggris, yakni gender’ Dalam bahasa Inggris, tidak secara jelas 

dibedakan pengertian sex dan gender. Seringkali gender disamakan dengan 

seks atau jenis kelamin. Menurut Sugihastuti dan Saptiawan (2010:5), kelamin 

merupakan penggolongan biologis yang didasarkan pada sifat reproduksi 
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potensial. Kelamin berlainan dengan gender yang merupakan elaborasi sosial 

dan sifat biologis. 

Fakih (2013:12) juga berpendapat bahwa perbedaan gender 

sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan 

ketidakadilan gender. Namun, pada praktiknya perbedaan gender telah 

melahirkan ketidakadilan gender bagi terutama bagi kaum perempuan. 

Berbagai permasalahan yang muncul akibat ketidakadilan gender bagi 

perempuan adalah marginalisasi, subordinasi, pelabelan, kekerasan, dan beban 

kerja. Hal-hal di atas melatarbelakangi munculnya gerakan feminis. Gerakan 

feminis muncul akibat tumpang tindihnya makna yang tidak dipahami secara 

baik oleh masyarakat, antara gender dan jenis kelamin. Feminisme tumbuh 

sebagai suatu gerakan sekaligus pendekatan yang berusaha merombak struktur 

yang ada karena dianggap telah mengakibatkan ketidakadilan terhadap kaum 

perempuan.  

Pendekatan feminisme berusaha merombak cara pandang kita terhadap 

dunia dan berbagai aspek kehidupan (Nugroho, 2011:62). Fenomena semacam 

itu kemudian memunculkan gagasan-gagasan dari lahirnya karya sastra yang 

mengangkat tema feminisme. Salah satu karya sastra yang digunakan penulis 

dalam mengangkat tema feminisme tersebut adalah dalam bentuk novel. Salah 

seorang novelis perempuan yang mengangkat tema feminisme adalah Ayu 

Utami. 

Ayu Utami adalah salah seorang novelis perempuan yang produktif 

mengangkat tema feminis dalam karya-karyanya. Ia mulai banyak dikenal 
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khalayak sastra setelah memenangi sayembara penulisan roman Dewan 

Kesenian Jakarta 1998 dengan novelnya yang berjudul Saman. Wanita dengan 

nama lengkap Justina Ayu Utami tersebut lahir di Bogor, Jawa Barat, 21 

November 1968. Ia menamatkan kuliah di Jurusan Sastra Rusia, Fakultas 

Sastra, Universitas Indonesia. Ia adalah seorang aktivis jurnalis dan novelis 

Indonesia, pernah menjadi jurnalis di majalah Humor, Matra, Forum 

Keadilan, dan D&R. Tidak lama setelah penutupan Tempo, Editor, dan Detik 

pada masa Orde Baru, ia ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen yang 

memprotes pembredelan. Kini, ia bekerja di jurnal kebudayaan Kalam dan di 

Teater Utan Kayu. Novelnya, Saman, mendapatkan sambutan dari berbagai 

kritikus dan dianggap memberikan warna baru dalam sastra Indonesia. Bahkan 

novelnya tersebut telah diterjemahkan ke dalam 8 bahasa asing yang berbeda. 

Berkat Saman pula, ia mendapat Prince Claus Award 2000 dari Prince Claus 

Fund, sebuah yayasan yang bermarkas di Den Haag, yang mempunyai misi 

mendukung dan memajukan kegiatan di bidang budaya dan pembangunan. 

Novel keduanya, Larung, yang merupakan seri lanjutan dari novel Saman 

terbit tahun 2001. Baru tujuh tahun kemudian, Ayu menghasilkan novel 

Bilangan Fu, sebelumnya sempat diselingi penerbitan kumpulan esainya yang 

dikemas menjadi novel dengan judul Si Parasit Lajang yang terbit pada 2003 

dan Cerita Cinta Enrico terbit pada 2012. Baru-baru ini Ayu menerbitkan 

novel terbarunya, yakni seri Bilangan Fu, Manjali, Cakrabirawa, dan Lalita.  

Justina Ayu Utami atau lebih dikenal dengan nama Ayu Utami 

merupakan seorang penulis perempuan yang cukup produktif dan idealis 
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dalam dunia kesusastraan Indonesia modern.  Kelebihan Ayu Utami dalam 

menuliskan karya-karyanya terletak pada bahasanya yang “hidup” dalam 

menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa dalam cerita. Penggunaan 

bahasa yang lugas, jujur, dan vulgar dapat dimengerti oleh pembaca juga 

tampak dalam menggambarkan karakter dalam menceritakan perasaan dan 

emosi masing-masing tokoh juga menjadi salah satu kelebihan. 

Belum lagi ditambah dengan pengetahuan penulis terkait sejarah, seni, 

dan budaya yang banyak diungkapkan lewat penulisan tokoh contohnya pada 

tokoh  Shakuntala pada novel bertajuk “Saman”. Daya imajinasi yang 

dikembangkan oleh Ayu Utami dalam karya sastranya begitu luar biasa, 

sehingga pembaca akan mudah terbawa oleh suasana yang dikembangkan 

dalam cerita. Rangkaian kata yang terkadang cukup sulit dipahami, justru 

mampu memancing pembaca untuk semakin menghayati maksud dari kalimat 

yang disajikan.Sehingga pembaca senantiasa tergugah dan tertarik minatnya 

untuk mengikuti jalan cerita dari novel yang ditulisnya. 

Novel karya Ayu Utami memiliki keunggulan dari segi cerita, dimana 

karakter masing-masing tokoh yang diceritakan di dalamnya begitu kuat.Tema 

yang diangkat juga begitu lengkap, mulai dari percintaan, keyakinan, 

persahabatan, dan perjuangan. Yang sangat menarik dari novel yang ditulis 

yaitu isinya yang begitu berani mengangkat hal tabu untuk disajikan dengan 

begitu transparan, namun keberanian itulah yang menjadi titik balik suksesnya 

buku ini menarik perhatian dan minat pembaca untuk membaca novel ini 

secara utuh dan terkesan tidak membosankan, meskipun telah diulang-ulang. 
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Novel terakhir dari seri Bilangan Fu ini, secara terbuka memperlihatkan 

bahwa Ayu Utami merupakan penulis yang gemar membuat novelnya dalam 

bentuk serial/sikuel, misalnya novel dwilogi (Saman dan Larung) dan novel 

triloginya (Bilangan Fu, Manjali dan Cakrabirawa, dan Lalita). Ciri khas 

utama dari gaya penulis Ayu Utami yang dapat ditangkap dan sangat terlihat 

dari kedua novelnya (Saman dan Lalita) adalah segi alur cerita yang selalu 

dibumbui dengan kisah percintaan, perselingkuhan, dan hubungan 

persenggamaan yang cukup vulgar. 

Novel yang dikaji dalam penelitian ini merupakan salah satu novel karya 

Ayu Utami yang berjudul Si Parasit Lajang. Novel ini merupakan salah satu 

novel yang masuk dalam trilogi Cerita Cinta Enrico dan Pengakuan Eks 

Parasit Lajang. Sang penulis mengungkapkan alasan bahwa pemilihan judul 

novel Si Parasit Lajang adalah novel ini mengandung pengakuan dari tokoh A 

yang memutuskan untuk tidak menikah. Ia merasa tidak perlu untuk menikah, 

karena ia memang merasa tidak mampu untuk menikah. Bagi tokoh A, 

menikah adalah hal sakral dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang 

capable dan menurut tokoh A dirinya bukan orang yang mampu untuk terlibat 

dalam suatu pernikahan. Oleh sebab itu Ayu Utami menggunakan istilah ‘si 

parasit lajang’ dalam judul novelnya. Istilah ‘Parasit Lajang’ digunakan oleh 

seorang feminis Jepang untuk menyebut perempuan Jepang yang karirnya 

maju dan tidak menikah. Pada umumnya, mereka memilih untuk tetap tinggal 

satu rumah dengan orang tua atau menumpang di rumah orang tua dengan 

sebutan single parasit atau parasit lajang. Perempuan yang memilih tinggal 
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bersama orang tua dan belum menikah meskipun sudah pantas menikah 

dianggap seperti parasit yang menyusahkan. 

Melalui tokoh perempuan dalam novel Si Parasit Lajang, pengarang 

mengungkapkan kegelisahannya sekaligus perlawanan terhadap sistem 

patriarkat yang masih diagung-agungkan di negara ini. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2008:1031) ‘patriarkat’ yaitu sistem pengelompokkan 

sosial yang mementingkan garis keturunan bapak. Hal lain yang menarik dari 

novel Si Parasit Lajang ialah ideologi tokoh utama perempuan (tokoh A) yang 

dinilai sangat berani dalam penolakan-penolakannya terhadap sistem 

patriarkat melalui keengganannya untuk menikah. Ia menganggap bahwa 

pernikahan yang terjadi di negeri ini sudah dilekati oleh nilai yang sangat 

berbeda dengan arti pernikahan. Bagi tokoh A, pernikahan hanya akan 

menjadikan istri sebagai objek bagi suaminya. Dalam novel ini, tokoh A juga 

berpendapat mengenai banyaknya wanita yang menjadi korban pemerkosaan 

dan kekerasan akibat perempuan yang mau dan menerima dirinya menjadi 

objek. Selain itu, dalam novel Si Parasit Lajang terdapat tokoh perempuan 

yang memiliki misi yang sama dengan misi utama feminis sosialis, yaitu 

berusaha mendobrak struktur patriarkat dalam kehidupan masyarakat. Hal 

yang dilakukan oleh tokoh pun melalui proses penyadaran terhadap 

perempuan dengan cara mengumumkan keputusannya untuk tidak menikah. 

Gerakan tersebut dilakukan tokoh A agar perempuan tidak merasa takut dan 

malu oleh stereotip negatif yang diberikan kepada perempuan yang menikah 

di usia tua dan perempuan yang tidak menikah. 
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Alasan pemilihan Si Parasit Lajang sebagai objek penelitian ini adalah, 

pertama, terdapat tokoh perempuan yang bercita-cita untuk mendobrak sistem 

patriarkat dalam masyarakat, sehingga tidak ada lagi ketidakadilan bagi 

perempuan. Sikap tersebut tergolong dalam gerakan feminis. Selain tokoh 

perempuannya, dalam novel Si Parasit Lajang juga terdapat tokoh laki-laki 

yang tidak membedakan hak-hak perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis 

kelamin. Kedua, Si Parasit Lajang membahas pandangan masyarakat yang 

hidup dalam sistem patriarkat, yaitu perbedaan laki-laki dan perempuan bukan 

dari perbedaan biologisnya, tetapi karena penilaian dan perbedaan yang 

disebabkan patriarkat. Ketiga, novel ini ditulis oleh perempuan. 

Penulis perempuan dianggap mampu mengekspresikan perasaan 

keperempuanannya dibanding laki-laki. Pernyataan tersebut seperti yang 

diungkapkan oleh Djajanegara (2003:18) bahwa penulis perempuan dinilai 

mampu mengungkapkan pengalaman, perasaan, serta pikiran yang selama ini 

diredam akibat ketidakadilan gender yang mereka alami. Keempat, konflik dan 

tokoh dalam Si Parasit Lajang lebih beragam daripada konflik yang 

ditampilkan dalam Pengakuan Eks Parasit Lajang dan Cerita Cinta Enrico 

yang termasuk juga dalam trilogi. 

Sementara itu, alasan pemilihan teori kritik sastra feminis untuk 

menganalisis novel Si Parasit Lajang adalah, pertama, adanya ketidakadilan 

gender dalam novel Si Parasit Lajang.Kedua, adanya stereotip-stereotip 

terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat akibat sistem patriarkat. 

Ketiga, terdapat ide-ide feminis dalam novel Si Parasit Lajang yang sejalan 
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dengan pemikiran teori kritik sastra feminis. Dengan demikian, kritik sastra 

feminis dianggap mampu memecahkan masalah dalam penelitian ini. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Citra Perempuan dalam Novel Si Parasit Lajang 

Karya Ayu Utami: Kajian Kritik Sastra Feminisme dan Implementasinya 

Sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMA”. 

 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Novel tidak hanya salah satu bentuk dari karya sastra yang dilihat dari 

segi keindahan ceritanya saja, tetapi juga sarat akan nilai kebaikan, kebenaran, 

dan makna yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam penelitian ini 

peneliti menganalisis novel yang berjudul Citra Perempuan dalam Novel Si 

Parasit Lajang Karya Ayu Utami, maka dalam penelitian ini peneliti hanya 

akan membatasi masalah pada objek novel di atas berdasarkan citra 

perempuan dalam novel Si Parasit Lajang, dan implementasinya dalam 

pembelajaran di SMA. 

 

C. Fokus Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan fokus 

penelitian.Adapun fokus penelitian ini, “Bagaimana citra perempuan dalam 

novel Si Parasit Lajang, dan implementasinya dalam pembelajaran di SMA?”. 

Fokus tersebut dirinci menjadi empat subfokus. 
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1. Bagaimana latar belakang sosiohistoris Ayu Utami sebagai pengarang 

novel Si Parasit Lajang? 

2. Bagaimana kajian struktural novel Si Parasit Lajang karya Ayu Utami? 

3. Bagaimana citra perempuan dalam novel Si Parasit Lajang karya Ayu 

Utami berdasarkan kritik sastra feminis? 

4. Bagaimana implementasi hasil penelitian novel Si Parasit Lajang karya 

Ayu Utami sebagai materi pembelajaran sastra Indonesia di SMA? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang hendak diungkap, ada empat tujuan 

penelitian yang ingin dicapai. 

1. Mendeskripsikan latar belakang sosiohistoris Ayu Utami sebagai 

pengarang novel Si Parasit Lajang. 

2. Mendeskripsikan kajian struktural novel Si Parasit Lajang karya Ayu 

Utami. 

3. Mendeskripsikan citra perempuan dalam novel Si Parasit Lajang karya 

Ayu Utami berdasarkan kritik sastra feminis. 

5. Mendeskripsikan implementasi hasil penelitian novel Si Parasit Lajang 

karya Ayu Utami sebagai materi pembelajaran sastra Indonesia di SMA. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memperkaya ilmu pengetahuan di bidang kritik sastra dan pengkajian 

sastra. 

b. Memberi masukan kepada guru bahasa dan sastra Indonesia serta 

sastrawan tentang citra perempuan dalam novel Si Parasit Lajang 

karya Ayu Utami. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengajaran 

apresiasi sastra, utamanya analisis karya sastra yang menggunakan 

pendekatan pendekatan feminisme.  

2) Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengefektikan proses 

pembelajaran apresiasi novel, khususnya novel-novel yang 

beraliran feminisme. 

b. Bagi sekolah.  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa/ 

mahasiswa, dan penikmat karya sastra untuk memahami dan 

menemukan citra perempuan dalam novel Si Parasit Lajang karya 

Ayu Utami. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan siswa/ 

mahasiswa mengenai gender, agar dapat menjadi agen perubahan 
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dengan melakukan penelitian lanjutan dengan tema gender, untuk 

mencapai tujuan kesetaraan gender.  

 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan keilmuan 

dalam bidang apresiasi novel, dan dapat memberi dorongan dan 

suntikan semangat untuk melakukan penelitian-penelitian sejenis 

secara intensif dengan jangkauan yang lebih luas. 

 

 

 

 


