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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Karya sastra merupakan suatu produk dari realita sosial yang ada dalam 

masyarakat dan telah mengalami strukturasi. Realita pada karya sastra terletak 

pada cara pandang pengarang dalam melakukan penyingkapan dan penelusuran 

realita sosial yang melingkupi kehidupannya. Sastra dengan realita sosial di 

masyarakat sulit untuk dipisahkan. Ratna (dalam Waluyo, 2012:1) 

mengungkapkan bahwa tidak ada karya sastra yang sama sekali terlepas dari 

kehidupan sosial. Sastra yang ditulis pada suatu kurun waktu tertentu umumnya 

berkaitan dengan norma dan adat istiadat pada zaman itu. Dengan demikian, sastra 

merupakan cermin sosial yang merepresentasikan realita masyarakat sesuai 

dengan ciri dan kekhasan pengarangnya dalam kurun waktu karya tersebut 

diciptakan. 

Perempuan merupakan anggota masyarakat yang banyak dijadikan objek 

dan inspirasi dalam penciptaan suatu karya sastra. Namun pada kenyataannya, 

perempuan, terkhusus perempuan yang hidup pada masa kolonial, sering di 

objektifikasi dimana kedudukannya tidak setara atau bahkan berada di bawah laki-

laki. Pada hakikatnya, perempuan memiliki pilihan untuk memilih antara ranah 

publik ataupun domestik, perdebatan mengenai eksistensi perempuan dalam ranah 

publik dan domestik yang tak menemukan titik akhir, dan akan selalu 

bereproduksi dalam karya sastra. 
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Novel Cantik itu Luka (2002) karya Eka Kurniawan menggambarkan realita 

perempuan yang selalu mengalami ketidakadilan sejak masa kolonial, dimana 

perempuan hanya dianggap sebagai pendamping bagi laki-laki. Hal-hal semacam 

ini telah menjadi pelanggengan pada masyarakat dalam berbagai hal, khususnya 

dalam menangani masalah-masalah ranah domestik dan publik. Eksistensi 

perempuan hingga masa kini masih saja terkungkung pada nilai-nilai primitif pada 

situasi perempuan tersubordinasi oleh laki-laki. Feminisme pascastruktural 

menganggap bahwa adanya feminitas hanyalah sesuatu yang dibentuk oleh 

masyarakat untuk memposisikan perempuan pada kasta dan derajat sosial yang 

lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan pada saat ini seharusnya sudah lebih 

mampu dalam mengatasi ketergantungan dan ketidaksetaraan. 

Peneliti menggunakan novel Cantik itu Luka sebagai objek dalam penelitian 

ini dikarenakan novel ini merupakan buah karya yang sangat berani dalam 

menyampaikan unsur-unsur dominasi laki-laki di atas perempuan pada masa 

kolonial Jepang di Hindia Belanda. Novel ini menarasikan bentuk subordinasi 

perempuan dan perlawanan terhadap feminitas. Selain itu, melalui kacamata Eka 

Kurniawan sebagai penulis laki-laki, novel ini banyak merepresentasikan 

ketidakadilan gender, khususnya yang dialami oleh perempuan dengan sangat 

vulgar dan intens sehingga karya ini patut untuk dimaknai lebih dalam lagi. 

Pada penelitian sebelumnya di bidang sosiologi sastra, Nafiyah (2016) 

menjelaskan mengenai bentuk-bentuk penindasan terhadap perempuan yang 

dianalisis melalui teori cermin Ian Watt yang terdapat dalam kumpulan cerpen 

Malam Sepasang Lampion. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan mengenai 
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tiga masalah utama perempuan yang terdapat pada kumpulan cerpen Malam 

Sepasang Lampion (2004), diantaranya permasalahan sosial kejahatan, 

permasalahan sosial mengenai disorganisasi keluarga, dan permasalahan sosial 

pelanggaran norma-norma yang ada pada masyarakat. Permasalahan-

permasalahan tersebut akan lebih kompleks dan terstruktur apabila dapat dibahas 

melalui aspek feminis pascastruktural yang lebih luasnya mencakup bentuk-

bentuk dan perlawanan ketidakadilan gender. Nafiyah tidak mengungkapkan 

aspek-aspek feminis pascastruktural dalam penelitiannya. 

Lebih lanjut, Kurniawati (2018) mencoba mengungkap karya sastra Cantik 

itu Luka sebagai cermin dari segi feminis. Pada pembahasannya, penelitian ini 

justru terbagi menjadi dua arah dimana kajiannya tidak sepenuhnya bersifat 

feminis, tetapi menerapkan standar ganda melalui analisis citra perempuan di 

dalam novel Cantik itu Luka yang dikaburkan dengan dikonsepsi dan dianggap 

harus dibatasi perlakuannya. Hal ini tampak jelas dalam pembahasan mengenai 

konteks penggambaran citra negatif pelacur pada sosok Dewi Ayu. 

Melalui penelitian-penelitian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa 

eksistensi perempuan yang ada di Indonesia, sering mengalami miskonsepsi oleh 

banyak pihak awam. Laki-laki yang menganggap perempuan sebagai Sosok yang 

Lain, laki-laki akan memanifestasikan dominasi kecenderungan keterlibatannya. 

Akibatnya, perempuan menjadi terintimidasi dan tidak berhasil untuk 

mempertegas status dirinya karena merasa tidak mempunyai sumber daya dan 

kekuatan tertentu. Perempuan akan merasa bahwa ikatan kebutuhan yang 

mempersatukannya dengan laki-laki tidaklah berdasarkan atas asas timbal balik, 
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atau dapat dikatakan bahwa perempuan cenderung puas dengan perannya sebagai 

sosok yang lain. Hal ini sangat tampak dalam banyaknya karya sastra yang ada di 

Indonesia. Berbagai bentuk konstruksi, pelanggengan terhadap wujud feminitas-

feminitas yang mensubordinasi perempuan, perbudakan dan penjajahan pada 

kaum wanita.  

Dalam penelitian ini, penulis mengungkap eksistensi perempuan yang 

dibahas melalui aspek feminisme eksistensialis yang direpresentasikan pada novel 

Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Eksistensi yang dimaksud merupakan 

bentuk perlawanan terhadap konstruksi dualitas gender dan subordinasi 

perempuan yang ada pada novel melalui penggambaran citra pada tokoh-

tokohnya.  

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada eksistensi subjek perempuan yang 

direpresentasikan oleh Eka Kurniawan dalam novel Cantik itu Luka (2002) 

menggunakan pendekatan feminis eksistensialis Simone de Beauvoir dengan 

mengamati bentuk subordinasi perempuan melalui representasi feminitas dan 

pemenuhan transendensi subjek perempuan pada novel Cantik itu Luka. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang penulis ingin bahas berdasarkan latar 

belakang di atas secara garis besar adalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimana subordinasi subjek perempuan dalam novel Cantik itu Luka 

melalui representasi feminitas? 

2. Bagaimana pemenuhan transendensi subjek perempuan pada novel 

Cantik itu Luka? 

3. Bagaimana hubungan antara pengarang dan karya sastra? 

4. Bagaimana subjektivitas perempuan dalam novel Cantik itu Luka melalui 

representasi bahasa? 

D. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu atas sejumlah pertanyaan 

sebagai jawaban yang telah dirumuskan di dalam perumusan masalah. Penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui subordinasi subjek perempuan dalam novel Cantik itu 

Luka melalui representasi feminitas. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan transendensi subjek 

perempuan pada novel Cantik itu Luka. 

3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pengarang dan karya 

sastra. 

4. Untuk mengetahui bagaimana subjektivitas perempuan dalam novel 

Cantik itu Luka melalui representasi bahasa? 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat, baik 

manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut.  

1. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk mengungkap 

persoalan eksistensi subjek perempuan yang hadir dalam karya sastra 

Indonesia. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Pembaca sebagai bagian dari masyarakat dapat memahami eksistensi 

perempuan dan berbagai bentuk dualitas gender yang 

mensubordinasi perempuan dalam struktur kehidupan. 

b. Pembaca sebagai bagian dari masyarakat diharapkan dapat 

memahami persoalan-persoalan mengenai konstruksi feminitas yang 

ada dan berkembang pada masyarakat saat ini, dan 

c. Pembaca sebagai bagian dari masyarakat diharapkan dapat lebih 

memahami dan memaknai wujud transendensi eksistensi perempuan 

dalam karya sastra. 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dirancang dan dibagi menjadi lima bab yang berbeda namun 

adalah satu kesatuan yang utuh, yakni (1) Pendahuluan, (2) Kajian Pustaka, (3) 
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Metode Penelitian, (4) Analisis, dan (5) Penutup. Bab penelitian ini diuraikan 

sebagai berikut. 

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. Latar belakang berisi uraian yang berpusat kepada alasan 

memilih topik penelitian yaitu bagaimana penjelasan mengenai eksistensi subjek 

perempuan dalam representasi karya sastra Indonesia dan juga mengapa penulis 

memilih novel Cantik itu Luka karya Eka Kurniawan sebagai objek dalam 

penelitian ini.  

Pembatasan masalah berisi batasan-batasan dalam upaya penelitian agar 

tidak keluar dari tujuan penelitian. Rumusan masalah berisikan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian. Tujuan penelitian memuat tujuan yang akan 

diperoleh dari proses penelitian. Manfaat penelitian berisi uraian yang 

menjelaskan manfaat teoretis dan praktis dari penelitian. Sistematika penelitian 

berisi uraian singkat dan urutan dari setiap bab penelitian. 

 Bab kedua merupakan penjelasan mengenai kajian pustaka dan kerangka 

pikir. Kajian pustaka merupakan dasar teori ilmiah, konsep prinsip, dan penemuan 

penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan penelitian 

mengenai eksistensi perempuan dalam karya-karya sastra Indonesia. Kerangka 

pikir merupakan uraian tahapan proses penelitian.  

Bab ketiga adalah metode penelitian. Bab ini berisi penjabaran mengenai 

jenis penelitian, objek penelitian, sumber data dan data, teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan data, teknik interpretasi data, dan teknik penarikan kesimpulan. 
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Bab keempat adalah analisis data. Bab ini menguraikan bagaimana bentuk-

bentuk subordinasi subjek perempuan dan mengenai bagaimana pemenuhan 

transendensi subjek perempuan dalam novel Cantik itu Luka. Bab kelima adalah 

penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran dari penelitian.  

Adanya kesimpulan dapat menjawab semua masalah yang ada dalam penelitian. 

Saran berisi tentang masukan yang diberikan oleh peneliti terkait analisis data.  

Pada akhir penelitian ini dilampirkan daftar pustaka yang menjadi acuan 

dan pendukung penelitian. Daftar pustaka berisi daftar buku dan artikel penelitian 

ilmiah yang sebagai pendukung dan pelengkap penelitian. 
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