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Konstruksi budaya feodal-Jawa yang cenderung patriarkhi menempatkan 
perempuan sebagai makhluk inferior dapat berakibat pada timbulnya bentuk 
ketidakadilan gender seperti subordinasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Fenomena 
ketidakadilan gender yang terjadi terhadap perempuan tidak hanya tergambar dalam 
kehidupan nyata akan tetapi fenomena tersebut juga digambarkan seperti dalam sastra 
yaitu novel. Kesusastraan merupakan potret yang melukiskan tentang masyarakat, 
analisa sosial yang menyiasati perubahan-perubahan masyarakat, dan kadang-kadang 
menyuguhkan filsafat yang member landasan penilaian tentang apa yang sesungguhnya 
terjadi. Gambaran tentang sistem feodal yang berlaku di masyarakat di ungkapkan 
dalam karya sastra, salah satu diantaranya adalah novel Gadis Pantai karya Pramoedya 
Ananta Toer. Bagaimana kaitan antara sistem feodal yang berlaku dalam masyarakat 
dapat mempengaruhi bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami tokoh 
perempuan dalam novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer. Tujuan penelitian 
ini adalah: (1) Mengetahui setting masyarakat feodal dalam novel Gadis Pantai karya 
Pramoedya Ananta Toer, (2) Mengungkap fenomena ketidakadilan gender dalam novel 
Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer. 

Metode yang digunakan adalah adalah metode deskriptif dengan pendekatan 
analisis wacana. Alasan penggunaan metode ini dikarenakan data yang dihasilkan dalam 
penelitian bukan berupa angka akan tetapi berupa kalimat-kalimat dalam teks sastra 
yang terdapat dalam novel Gadis Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer. Metode ini 
digunakan penulis untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk dan makna ketidakadilan 
gender dan setting masyarakat feodal dalam novel Gadis Pantai Karya Pramoedya 
Ananta Toer, analisis data menggunakan teknik analisis wacana, dan hasil penelitian ini 
bukan memfokuskan kepada muatan teks yang nyata dalam novel akan tetapi juga 
dianalisis dari makna yang tersembunyi. Pretensi analisis wacana adalah muatan, 
nuansa, dan makna yang laten dalam teks media. Cara yang digunakan yaitu dengan 
melihat alur cerita dalam teks berupa struktur makro, struktur mikro, dan 
superstrukturnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setting masyarakat feodal yang juga  berlaku 
budaya patriarkhi dalam masyarakat yang mencerminkan suatu gambaran masyarakat 
yang berkaitan dengan stratifikasi sosial, pola kekuasaan, dan inferioritas terhadap 
perempuan yang menyebabkan munculnya berbagai bentuk ketidakadilan gender, hal 
tersebut sudah mengakar kuat dalam pola pikir masyarakat yang dilanggengkan melalui 
proses pewarisan budaya dengan cara sosialisasi dan internalisasi yang sulit untuk 
dirubah dan diaggap sebagai suatu kewajaran. 

Simpulan yang dihasilkan adalah konstruksi budaya masyarakat feodal yang 
berlaku menyebabkan munculnya bentuk-bentuk ketidakadilan gender terhadap 
perempuan yang terdapat dalam karya sastra dan hal tersebut sudah mengakar kuat 
dalam pola pikir masyarakat feodal. Penelitian ini juga menghasilkan sebuah temuan 



unik yaitu dalam budaya feodal yang berlaku di masyarakat dalam novel Gadis Pantai 
ditemukan bahwa tokoh utama Gadis Pantai hanya dinikahkan oleh sebilah keris, 
lambang kekuasaan Bendoro sebagai seorang priyayi Jawa serta adanya sikap yang tabu 
dalam menaikkan derajat keluarga yaitu dengan menikahkan anak perempuan yang 
masih belia kepada para penguasa setempat (Priyayi) walaupun haya sebagai dijadikan 
istri “percobaan” saja.   Saran yang diberikan penulis bagi para pembaca novel lebih 
membuka wacana pemahaman tentang permasalahan ketidakadilan gender karena 
konstruksi budaya yang dibingkai dalam karya sastra. Bagi mahasiswa dapat dijadikan 
awal untuk menganalisis novel-novel sejenis yang mengangkat permasalahan 
ketidakadilan gender karena pola pikir yang sudah mengakar kuat dalam budaya feodal 
agar tidak mengalami bentuk-bentuk ketidakadilan gender terus-menerus. 
 


