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Ayu Utami dan Djenar Maesa Ayu adalah para perempuan sastra wangi yang menjadi 
sorotan publik karena karyanya dianggap mendobrak tabu seksualitas. Melalui maha karyanya 
yang diberi judul Saman dan Nayla, Ayu dan Djenar mengangkat tema sosial yang dibedah 
dalam bingkai feminisme untuk melawan dominasi patriarki dan kekerasan terhadap perempuan. 
Novel Saman dan Nayla membahas tentang diskriminasi perempuan secara terperinci. Dalam 
novelnya, Ayu dan Djenar merepresentasikan relasi gender yang mengarah pada perempuan 
yang superior, perempuan yang mencoba untuk melawan kekuatan budaya patriarki.
 Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana bentuk semangat 
feminis dalam novel Saman karya Ayu Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu (2) 
faktor apa yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Saman karya Ayu Utami dan 
novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu (3) bagaimana hubungan intertekstual antara novel Saman 
karya Ayu Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. Berkaitan dengan masalah tersebut, 
bentuk dan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis yang terdapat dalam novel Saman 
karya Ayu Utami dibandingkan dengan bentuk dan faktor yang melatarbelakangi semangat 
feminis pada novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu.  
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan intertekstual Riffatere. 
Pendekatan tersebut bertujuan untuk mencari hubungan intertekstual antara novel Saman karya 
Ayu Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. Data dalam penelitian ini adalah adalah 
bagian-bagian teks yang menunjukkan bentuk dan faktor yang melatarbelakangi semangat 
feminis dalam novel Saman dan novel Nayla. Sumber data penelitian ini berupa novel Saman 
karya Ayu Utami, serta novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik 
deskriptif kualitatif.  
 Hasil penelitian ini adalah bentuk semangat feminis yang terdapat dalam novel Saman 
karya Ayu Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. yaitu, 1) pantang menyerah, 2) 
tidak bergantung pada orang tua, 3) berperilaku menyimpang. Faktor yang melatarbelakangi 
semangat feminis dalam novel Saman karya Ayu Utami adalah didikan keras orang tua, 
sedangkan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Nayla karya Djenar 
Maesa Ayu adalah trauma dan didikan keras orang tua. Novel Saman karya Ayu Utami 
mempunyai hubungan intertekstual dengan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. Hubungan 
intertektual tersebut bisa dilihat dari persamaan bentuk semangat feminis dalam kedua novel di 
atas. Terdapat tiga persamaan dari segi bentuk semangat feminis, yaitu pantang menyerah, tidak 
bergantung pada orang tua, dan berperilaku menyimpang. Selain mempunyai persamaan dari 
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segi bentuk, terdapat pula persamaan dari segi faktor yang melatarbelakangi semangat feminis. 
Pada kedua novel tersebut kedua tokoh perempuan yang menjadi objek kajian pada penelitian ini 
mempunyai persamaan latar belakang, yaitu dibesarkan oleh orang tua yang mendidiknya dengan 
keras dan otoriter. Namun terdapat juga perbedaan antara keduanya. Apabila Nayla mempunyai 
masa lalu yang membuatnya trauma mendalam, tidak demikian halnya dengan tokoh Shakuntala 
dalam novel Saman karya Ayu Utami. Shakuntala tidak pernah mempunyai pengalaman pahit 
yang disebabkan oleh laki-laki, akan tetapi jiwa pemberontaknya memang sudah muncul sejak 
kecil. Disinalah letak perbedaan dari faktor yang melatarbelakangi semangat feminis yang 
terdapat dalam novel Saman dan novel Nayla. 
  Dari hasil penelitian, saran yang disampaikan yaitu, 1) hasil penelitian ini diharapkan 
menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian sejenis, terutama yang 
menggunakan teori intertekstual dan 2) novel Saman karya Ayu Utami maupun novel Nayla 
karya Djenar Maesa Ayu ini diharapkan menjadi objek kajian menggunakan teori lain seperti 
psikologi, feminisme, atau sosiologi sastra, sehingga dapat diperoleh perbandingan untuk 
dijadikan sebagai masukan bagi dunia kesusastraan Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Sastra merupakan gejala kejiwaan yang didalamnya terdapat fenomena-fenomena 

kehidupan yang sesuai dengan realita masyarakat. Sastra bisa dipahami sebagai lembaga yang 

menggunakan bahasa sebagai medium yang merupakan ciptaan sosial yang menampilkan 

gambaran kehidupan sebagai gejala sosial pada sastra memiliki kesamaan pandang yaitu tentang 

kehidupan manusia dan inilah yang disebut sastra sebagai cerminan kehidupan. Oleh karena itu, 

Wellek (1993: 21) menyatakan bahwa  sastra menyajikan kehidupan yang sebagian besar terdiri 

atas kenyataan sosial walaupun karya sastra juga meniru alam dan dunia subjektif manusia. 

Berbagai peristiwa merupakan perjalanan hidup yang seringkali terekam dalam karya sastra. 

 Karya sastra erat kaitannya dengan kehidupan. Berbagai peristiwa merupakan perjalanan 

hidup yang seringkali terekam dalam karya sastra. Namun karya sastra bukanlah sebuah potret 

kehidupan semata. Karya sastra seringkali merupakan refleksi ungkapan hati seseorang akan 

kenyataan hidup yang dialaminya. Sebagai karya seni, sastra memiliki keindahan yang 

mendorong seseorang untuk membaca dan menikmatinya. Melalui imajinasi dan kreativitas 

pengarang, maka terciptalah karya sastra fiksi, di antaranya novel. Novel merupakan potret 

kehidupan manusia yang tersaji dalam bentuk cerita panjang (Ariyanto 2007: 1). 

 Kini banyak pengarang yang menulis novel dengan tema perempuan. Persoalan 

perempuan dianggap menarik untuk diperhatikan karena kaum perempuan selalu di tempatkan 

pada posisi yang lemah dan menjadi objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. 

Perempuan selalu diidentikkan dengan segala sesuatu yang lemah dan membutuhkan 



 
 

 

2

perlindungan. Tidak ada masa bagi mereka untuk memiliki kekuasaan bahkan atas diri 

perempuan itu sendiri.  

 Inilah yang mungkin menjadi dasar bagi budaya patriarki yang memasung wanita dalam 

budaya dan hukum-hukum serta norma yang menempatkan mereka selalu dibelakang lelaki. 

Adanya anggapan-anggapan tentang kedudukan perempuan tersebut, mendorong perempuan 

untuk menjadi maju. Maka tidak sedikit dari penulis Indonesia yang menyuarakannya lewat 

karya sastra. Penulis-penulis perempuan kini berani menuliskan segala sesuatu yang ada dalam 

pikiran mereka secara bebas. 

 Kehadiran para penulis perempuan dalam ranah kesusastraan mencoba untuk 

memperlihatkan adanya perubahan sikap dalam menempatkan posisi dan peranan perempuan 

dalam kehidupan masyarakat melalui karya-karyanya. Tema yang diangkat dalam sejumlah 

novel karya perempuan pada masa ini adalah tema sosial, politik, tradisi dan kultur masyarakat, 

seksualitas, tafsir agama sebagai alat legitimasi yang  kemudian dibedah dalam bingkai 

feminisme untuk melawan dominasi patriarki dan kekerasan terhadap perempuan. Karya sastra 

yang selama ini didominasi oleh penulis laki-laki, sepertinya hal itu mulai berubah. Sudah 

terlihat adanya perkembangan dalam gerakan kesadaran penulis perempuan untuk menuangkan 

kemampuannya dalam hal menulis. 

 Ayu Utami merupakan salah satu penulis perempuan  yang mengangkat segala sesuatu 

yang berhubungan dengan wanita untuk dituangkan ke dalam karyanya. Melalui novel Saman-

nya ia bercerita tentang kisah empat perempuan yang sangat kuat dan berjalan mengikuti 

kemauannya sendiri. Di dalam novelnya, Ayu Utami menggambarkan arus feminisme mengalir 

melalui perwatakan masing-masing tokoh wanita yang ada dalam novel tersebut. Tentang 

penggambaran karakter masing-masing tokoh wanita dalam novel tersebut, yaitu Laila, Cok, 
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Shakuntala, dan Yasmin, mereka digambarkan mempunyai tingkatan-tingkatan tersendiri dalam 

pemahaman mereka terhadap pandangan feminisme. Kuatnya basis ideologi feminisme dan 

penolakan terhadap cara pandang patriarki lebih ditonjolkan oleh tokoh Shakuntala. 

Dari ke empat tokoh perempuan yang terdapat dalam novel Saman, peneliti memilih tokoh 

Shakuntala untuk dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian ini karena di antara teman-

temannya, Shakuntala mempunyai pandangan paling keras dan begitu kental dengan pemikiran 

feminismenya. Dalam novel tersebut, Shakuntala yang dianggap memiliki pandangan paling 

keras terhadap budaya yang menomorsatukan lelaki. Ia beranggapan bahwa wanita bisa 

melakukan hal yang lebih sebagaimana lelaki.  

  Shakuntala melakukan perlawanan terhadap norma-norma mapan yang telah ada. 

Baginya, sistem kebudayaan dan konstruksi moral yang ada di dalam masyarakat sangat 

mengungkung kebebasan perempuan. Lembaga perkawinan, masalah keperawanan, adalah 

beberapa contoh di antaranya. Tidak ada keadilan gender di dalam semua itu. Jika dilihat dari 

pemberontakan yang dilakukan  oleh Shakuntala di dalam novel Saman, ia termasuk feminis 

aliran radikal. Para penganut feminisme radikal menganggap bahwa penyebab penindasan 

terhadap kaum perempuan berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi 

patriarkinya. Dengan demikian “kaum laki-laki” secara biologis maupun politis adalah bagian 

dari permasalahan perempuan (Fakih 2008: 84-85). 

 Saman, yang diluncurkan pada tahun 1998 dan menjadi pemenang pertama Sayembara 

Penulisan Novel Dewan Kesenian Jakarta sempat membuat heboh dunia sastra. Ayu dianggap 

terlalu berani, dia berbicara tentang hal yang masih dianggap tabu bagi sebagian besar 

masyarakat.  Dalam novelnya, Ayu Utami berbicara tentang seksualitas dengan bahasa yang 
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vulgar. Ia begitu terang-terangan menuliskan aktivitas ‘persetubuhan’ dengan sangat terbuka 

tanpa basa-basi. 

Sebelum memasuki tahun 2000-an, jarang sekali ditemukan karya-karya yang membahas 

secara terperinci tentang permasalahan kaum perempuan secara spesifik, baik dari pembahasan 

mengenai kejiwaan diri perempuan, masalah tubuh, seks, dan pemikiran diri perempuan. 

Fenomena yang merebak dalam bidang kesusastraan Indonesia setelah terbitnya novel Saman 

adalah keberanian para penulis perempuan dalam mengungkap tabu seksualitas. Penulis-penulis 

perempuan kini berani menuliskan segala sesuatu yang ada dalam pikiran mereka secara bebas. 

Cara pengungkapan Ayu Utami dalam novelnya yang begitu berani telah dianggap  menjadi 

trendsetter dalam penciptaan karya-karya pengarang perempuan Indonesia lainnya sehingga 

muncullah karya-karya serupa. 

 Kehadiran novel tersebut menjadi pencetus kemunculan karya-karya yang dihasilkan oleh 

pengarang perempuan lainnya. Novel Saman telah berhasil membidani lahirnya novel-novel 

yang berbau Saman, berbau di sini mempunyai arti sama-sama menggali sisi perempuan, hanya 

saja disajikan dengan cara berbeda. Salah satu novel yang mengangkat masalah perempuan 

adalah Nayla karya Djenar Maesa Ayu. Novel Nayla yang diluncurkan pada tahun 2005 juga 

merepresentasikan relasi gender yang mengarah pada perempuan yang superior, perempuan yang 

mencoba untuk melawan kekuatan budaya patriarki. Sama halnya dengan tokoh Shakuntala pada 

novel Saman, semangat feminisme radikal juga nampak pada tokoh perempuan dalam novel 

Nayla dengan melihat bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh Nayla yang menjadi tokoh 

utama pada novel tersebut.   

Dalam hal ini terlihat bahwa kehadiran suatu karya sastra bisa berawal dari “pengaruh” 

dari karya sastra sebelumnya. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena pada dasarnya ketika 
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proses penciptaan karya sastra, seorang pengarang pasti sudah mendapatkan pengaruh dari teks-

teks lain yang telah hadir sebelumnya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dengan demikian, 

ada unsur yang saling berkaitan antara penulisan karya sastra yang lahir setelahnya dengan karya 

yang mendahuluinya. 

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Kristeva (dalam Pradopo 2008: 55) bahwa setiap 

teks itu merupakan mozaik kutipan-kutipan dari teks lain.  

Sebuah karya sastra mempunyai hubungan sejarah dengan karya sastra yang sezaman, yang 

mendahuluinya, ataupun yang kemudian. Hubungan ini bisa berupa persamaan ataupun 

pertentangan. Dengan demikian, untuk mengkaji sebuah karya sastra harus membicarakan karya 

sastra itu dalam hubungannya dengan karya sezaman, sebelum, atau sesudahnya. 

Berbicara tentang pengaruh dalam karya sastra, maka tidak akan terlepas dari kajian atau 

teori intertekstual. Dalam bukunya, Ratna (2006: 172-173) menjelaskan bahwa kajian atau teori 

intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks sastra yang diduga mempunyai 

bentuk-bentuk hubungan tertentu, misalnya untuk menemukan adanya hubungan unsur-unsur 

intrinsik diantara teks-teks yang dikaji. Kajian interteks disini berusaha untuk menemukan aspek-

aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya pada karya sastra yang muncul 

kemudian. 

Ratna (2007: 216) mengungkapkan bahwa tidak ada karya asli dalam pengertian yang 

sesungguhnya. Artinya, suatu karya tidak akan diciptakan dalam keadaan kosong tanpa referensi 

dari dunia lain. Teori interteks dalam kaitannya dengan teks formal dapat mengidentifikasi lautan 

teks, memasukannya dalam peta pemahaman sehingga menghasilkan karya yang baru. Menurut 

Pradopo (2008: 55) dasar dari kajian intertekstual adalah prinsip persamaan teks yang satu 

dengan teks yang lain. 
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 Kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks (sastra), yang 

diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. Secara khusus dapat dikatakan bahwa 

kajian interteks berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya 

sebelumnya pada karya yang  muncul lebih kemudian. Tujuan kajian interteks itu sendiri adalah 

untuk memberikan  makna secara  lebih  penuh  terhadap karya tersebut. Peneliti memilih novel 

Saman karya  Ayu Utami dan novel Nayla karya  Djenar Maesa Ayu  untuk dibandingkan dan 

dijadikan sebagai bahan penelitian karena kedua novel tersebut mempunyai persamaan. Novel 

Saman yang terbit terlebih dahulu yaitu pada tahun 1998, diduga sebagai bentuk pengaruh dari 

lahirnya novel Nayla yang diluncurkan pada tahun 2005. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji 

kedua novel tersebut secara lebih mendalam untuk mengetahui hubungan yang terdapat dalam 

kedua karya yang merupakan satu jenis.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengangkat masalah tersebut sebagai penelitian dalam 

skripsi dengan judul“ Semangat Feminis dalam Novel Saman karya Ayu Utami dan Novel Nayla 

karya Djenar Maesa Ayu: Kajian Intertektual”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang 

akan diangkat adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk semangat feminis dalam novel Saman karya Ayu Utami dan novel 

Nayla karya Djenar Maesa Ayu? 

2. Faktor apa yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Saman karya Ayu 

Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu? 

3. Bagaimana hubungan intertekstual antara novel Saman karya Ayu Utami dan novel 
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Nayla karya Djenar Maesa Ayu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan bentuk semangat feminis dalam novel Saman karya Ayu Utami dan 

novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. 

2. Mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Saman 

karya Ayu Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. 

3. Mendeskripsikan hubungan intertekstual antara novel Saman karya Ayu Utami dan 

novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. 

 

1.4 ManfaatPenelitian 

  Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoretis maupun secara 

praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

studi analisis terhadap sastra di Indonesia, terutama dalam bidang penelitian novel Indonesia 

yang memanfaatkan teori intertekstual. 

  Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian karya sastra 

Indonesia dan menambah wawasan kepada pembaca tentang semangat feminis, faktor yang 

melatarbelakangi semangat feminis, serta hubungan intertekstual. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Sebuah penelitian agar mempunyai orisinilitas perlu adanya kajian pustaka. Kajian 

pustaka berfungsi untuk memberikan pemaparan tentang penelitian dan analisis sebelumnya 

yang telah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai kajian pustaka 

dalam penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Matoyah (2000), Kusmanganti 

(2000), Yuniati (2005), Nordic (2009), Setiani (2010), Puspitasari (2011), Shakib (2013). 

Referensi di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Matoyah (2000) dengan judul Tinjauan Intertekstual 

Novel Belenggu Karya Armyn Pane dan Layar Terkembang Karya Sutan Takdir Alisyahbana. 

Penelitian tersebut membahas tentang unsur keterpengaruhan novel Belenggu dan novel Layar 

Terkembang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan intertekstual antara 

novel Belenggu dan Layar Terkembang. Hubungan intertekstual pada novel Belenggu dan novel 

Layar Terkembang dapat diketahui melalui penokohan serta latar. Persamaan novel Belenggu 

dan novel Layar Terkembang pada tokoh Yusuf dan Sukartono yang digambarkan sebagai sosok 

laki-laki yang mengidamkan seorang perempuan yang bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik 

dan bisa melayani mereka dengan baik. Tokoh perempuan dalam kedua novel tersebut juga 

sama-sama digambarkan sebagai sosok perempuan yang memperjuangkan emansipasi wanita 

dan tokoh dalam sebuah organisasi wanita. Tokoh Tini dan Tuti sama-sama wanita yang 

disibukkan oleh kegiatan organisasi. Lattar atau setting pada novel Belenggu dan Layar 
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Terkembang berada dalam suatu daerah yang sudah berkembang. Pada akhir cerita, tokoh utama 

dalam kedua novel tersebut sedang berada di kota besar. 

  Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Matoyah dengan penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan kajian intertekstual. Perbedaannya, dalam penelitian Matoyah menganalisis 

unsur intrinsik dari kedua novel yang diteliti, sedangkan pada penelitian ini menganalisis bentuk 

dan faktor  yang melatarbelakangi semangat feminis. 

 Penelitian lain yang menggunakan teori intertekstual adalah penelitian dalam skripsi yang 

berjudul Hubungan Intertekstual Novel Salah Asuhan Karya Abdul Muis dengan Novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk Karya Hamka (2000) oleh Kusmanganti. Penelitian tersebut 

membahas tentang struktur novel Salah Asuhan dan novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan intertekstual antara novel Salah 

Asuhan dengan novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck. Kedua novel tersebut mempunyai 

persamaan yang terletak pada tema yaitu diskriminasi manusia yang disebabkan oleh adat, 

karakterisasi tokoh yang dilukiskan secara dramatik. Persamaan lainya terletak pada alur, 

keduanya menggunakan alur  maju, selain itu dalam kedua novel di atas sama-sama memakai 

sudut pandang orang ketiga dan  menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan 

banyak menggunakan bahasa ungkapan.  

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kusmanganti dengan penelitian ini sama-sama 

menggunakan kajian intertekstual. Perbedaannya Kusmanganti menganalisis kedua novel yang 

diteliti dari segi aspek struktural, pada penelitian ini menganalisis bentuk dan faktor yang 

melatarbelakangi tokoh feminis dalam kedua novel yang diteliti. 

 Novel Saman juga pernah diteliti oleh Lina Yuniati pada skripsinya yang berjudul 

Pandangan Dunia Pengarang dalam Novel Saman Karya Ayu Utami (2005). Penelitian tersebut 
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membahas tentang struktur novel Saman karya Ayu Utami, lingkungan sosial Ayu Utami, dan 

pandangan dunia pengarang yang terefleksi dalam novel Saman karya Ayu Utami. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan sosiologi sastra, sedangkan teori 

yang digunakan untuk mengkaji novel Saman adalah strukturalisme gentik.  

 Hasil penelitian tersebut adalah Saman yang menjadi tokoh utama dalam novel Saman 

karya Ayu Utami digambarkan sebagai tokoh yang religius, mempunyai solidaritas tinggi, suka 

bekerja keras, pemikir, optimis, dan percaya kepada hal-hal gaib. Alur dalam novel Saman 

dibagi menjadi dua yaitu alur utama dan alur bawahan. Alur utama merujuk pada penceritaan 

tokoh Saman, sedangkan alur bawahan yaitu alur yang merujuk pada penceritaan tokoh Laila dan 

teman-temannya. Latar cerita pada novel Saman terjadi di New York, Pabrik kilang minyak di 

lepas pantai laut Cina Selatan, Pulau Matak, Perabumulih, sebuah gereja, Lubukrantau, ruang 

penyekapan, rumah sakit, dan terjadi pada tahun 1962 sampai 1996. Adapun tema dalam novel 

Saman adalah perjuangan Saman dalam membela penduduk transmigrasi Sei Kumbang. Dilihat 

dari lingkungan sosial pengarangnya, Ayu Utami merupakan pengarang novel sekaligus aktivis. 

Sebelum menulis novel ia aktif sebagai wartawan di majalah Matra, Forum Keadilan dan D&R. 

Sekarang ini Ayu Utami masih aktif dalam bidang jurnalis di Komunitas Utan Kayu sebagai 

redaktur Jurnal Kebudayaan Kalam. Dilihat dari lingkungan sosialnya, novel Saman merupakan 

penggambaran kehidupan masyarakat Indonesia di bawah kekuasaan rezim Orde Baru yang 

terjadi pada tahun 1990-an. Pada tahun 1990-an terjadi peristiwa unjuk rasa yang dilakukan oleh 

ratusan petani atau buruh. Pandangan dunia pengarang yang terefleksi dalam novel Saman ini 

terlihat dari solusi yang diberikan oleh pengarang dari permasalahan yang dihadapi oleh tokoh 

problematik. Tokoh problematik yang terdapat dalam novel Saman adalah tokoh yang bernama 

Saman. Berdasarkan Solusi yang diberikan oleh pengarang pada tokoh problematik ini dapat 
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disimpulkan bahwa pandangan dunia pengarang yaitu pengarang mempunyai rasa simpati pada 

nasib yang dialami oleh penduduk transmigrasi Sei Kumbang dan pengarang berusaha untuk 

menolak pandangan bahwa laki-laki selalu mendominasi perempuan. Lebih dari itu pengarang 

ingin menyetarakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan melalui tokoh Laila, Cok, 

Shakuntala, dan Yasmin. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Yuniati mempunyai persamaan dan perbedaan dengan 

penlitian ini. Persamaannya terletak pada objek, yaitu novel Saman karya Ayu Utami. 

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuniati menganalisis struktur novel Saman 

karya Ayu Utami, sedangkan penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk dan faktor yang 

melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Saman karya Ayu Utami dan novel Nayla karya 

Djenar Maesa Ayu.  

 Jurnal internasional yang membahas tentang teori intertekstual adalah artikel yang 

berjudul Intertextuality and The Contemporary  African Novel Ayo Kehinde (2009) yang ditulis 

oleh Nordic. Artikel tersebut  membahas teori intertekstual untuk evaluasi kontemporer novel 

Afrika. Masalah dasar yang berkaitan dengan teori intertekstual telah dibahas asal-usulnya, 

tujuan, manifestasi budaya dan ajaranya. Dalam artikel tersebut Nordic meneliti perkembangan 

teori intertekstual dan menyimpulkan bahwa setiap teks mengandung teks yang lain. Dalam 

penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nordic yaitu sama-

sama menggunakan teori intertekstual, perbedaanya Nordic menjelaskan tentang asal-asul dan 

tujuan intertekstual sedangkan peneliti menjelaskan tentang bentuk-bentuk serta faktor semangat 

feminis. 

 Novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu pernah diteliti oleh Setiani pada skripsinya yang 

berjudul Pengaruh Kepribadian Tokoh Ibu Terhadap Nayla Dalam Novel Nayla Karya Djenar 
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Maesa Ayu (2010). Penelitian tersebut membahas tentang kepribadian tokoh ibu dan tokoh 

Nayla, serta pengaruh kepribadian tokoh ibu terhadap Nayla. Setiani menggunakan teori 

psikologi kepribadian untuk mengungkapkan kepribadian yang ada pada kedua tokoh. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan tokoh Ibu memiliki watak keras, pendendam, berperilaku kasar, 

mandiri, dan gaya hidup bebas. Kepribadian tokoh Nayla memiliki perilaku kasar, berwatak 

keras, berperilaku bebas, bertindak sesuka hati, dan hidup mandiri. Pengaruh tokoh Ibu terhadap 

Nayla terlihat dari kepribadian-kepribadian yang dimiliki Nayla seperti watak keras, pendendam, 

berperilaku kasar, serta mandiri. Kepribadian Nayla adalah sebuah bentuk pengaruh dari 

kepribadian ibunya.  

     Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Setiani dengan penelitian ini adalah 

menggunakan objek yang sama, yaitu novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. Perbedaannya, 

penelitian tersebut mengungkap masalah kepribadian, sedangkan dalam penelitian ini penulis 

mengungkap bentuk dan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Nayla 

yang kemudian dibandingkan dengan bentuk dan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis 

dalam novel Saman karya Ayu Utami. 

  Penelitian objek yang sama yaitu novel Saman pernah diteliti oleh Ida Puspitasari dalam 

skripsinya yang berjudul Penyimpangan Perilaku Seksual Perempuan Dalam Novel Saman 

Karya Ayu Utami (2011). Pada penelitiannya, Puspitasari membahas tentang bentuk-bentuk 

perilaku seksual dan faktor yang melatarbelakangi perilaku seksual dalam novel Saman. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa tokoh-tokoh perempuan dalam novel Saman karya Ayu 

Utami mempunyai perilaku seksual yang menyimpang yaitu perzinaan, zoofilia, masturbasi, 

perkosaan, promiscuity, biseksual, dan aloerotisme. Faktor-faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya penyimpangan perilaku seksual dalam novel Saman karya Ayu Utami yaitu dorongan 
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dari dalam diri, pengaruh lingkungan, pengaruh budaya dan kurangnya pemahaman tentang 

ajaran agama yang dianut. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari mempunyai persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaanya terletak pada objek yang diteliti, keduanya menggunakan novel 

Saman sebagai bahan penelitian. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan Puspitasari adalah 

menganalisis bentuk dan faktor yang melatarbelakangi perilaku seksual ke empat tokoh 

perempuan yang ada dalam novel Saman karya Ayu Utami, sedangkan dalam penelitian ini 

penulis hanya menganalisis satu tokoh perempuan dalam novel Saman.   

Jurnal internasional lain yang membahas teori intertekstual adalah artikel yang berjudul 

Inevitability of arts from intertextuality (2013) oleh Shakib. Dalam artikel tersebut Shakib 

membahas tentang beberapa jenis teori intertekstual, diantaranya konsep intertekstual menurut 

Julia Kristeva dan Roland Barthes. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Shakib terletak 

pada pembahasan, Nodic hanya membahas tentang konsep intertekstual menurut Julia Kristeva 

dan Roland Barthes, sedangkan dalam peneltian ini masalah yang dibahas adalah bentuk serta 

faktor  yang melatarbelakangi semangat feminis yang ada pada kedua novel Saman dan novel 

Nayla. 

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, maka penelitian ini akan menganalisis 

bentuk serta faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Saman karya Ayu 

Utami yang akan dibandingkan dengan bentuk serta faktor yang melatarbelakangi semangat 

feminis dalam novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu dengan pendekatan intertekstual. Penelitian 

ini merupakan penelitian yang relatif baru, yang belum pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, maka orisinalitas penelitian berjudul Semangat Feminis dalam Novel Saman Karya 

Ayu Utami dan Novel Nayla Karya Djenar Maesa Ayu: Kajian Intertekstual dapat 
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dipertanggungjawabkan.   

 

2.2 Landasan Teoretis  

  Untuk mengupas permasalahan dalam penelitian tersebut, peneliti harus menggunakan 

landasan teori yang relevan guna memperkuat hasil analisis yang dicapai. Teori yang relevan 

dalam tujuan penelitian ini terdiri atas empat landasan yaitu: (1) Feminisme (2) Semangat 

Feminis (3) Intertekstual (4) Hubungan Intertekstual 

 

2.2.1 Feminisme 

 Secara etimologis feminis berasal dari kata femme (woman), berarti perempuan yang 

berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Feminisme 

muncul sebagai akibat dari adanya prasangka gender yang cenderung menomorduakan kaum 

perempuan. Perempuan dinomorduakan karena adanya anggapan bahwa laki-laki sebagai 

makhluk yang kuat, sedangkan kaum perempuan adalah makhluk yang lemah. Hal tersebut 

membuat kaum perempuan selalu diremehkan dan dianggap tidak pantas untuk disejajarkan 

dengan kaum laki-laki. Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut kesamaan 

dan keadilan hak untuk disejajarkan dengan kaum laki-laki. 

 Berangkat dari asumsi yang mengatakan bahwa kaum perempuan pada dasarnya sebagai 

kaum yang tertindas dan selalu dieksploitasi, maka muncullah gerakan feminisme yang bertujuan 

untuk mengakhiri penindasan dan ekploitasi tersebut. Kemunculan feminisme diawali dengan 

gerakan emansipasi perempuan, yaitu proses pelepasan diri kaum perempuan dari kedudukan 

sosial ekonomi yang rendah serta pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan-

kemungkinan untuk berkembang dan maju (Moeliono, dkk 1933: 225). Gerakan feminisme 
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merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur sosial yang tidak 

adil menuju keadilan bagi kaum laki-laki dan perempuan (Fakih 2008: 99-100). 

  Moeliono, dkk. (1993: 241) menyatakan bahwa feminisme adalah gerakan kaum 

perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. 

Persamaan hak itu meliputi semua aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, 

maupun sosial budaya (Djajanegara 2000:16). Feminisme merupakan kegiatan terorganisasi yang 

memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan. Jika perempuan sederajat dengan laki-

laki, berarti mereka mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri sebagaimana yang 

dimiliki oleh kaum laki-laki selama ini. Dengan kata lain feminisme merupakan gerakan kaum 

perempuan untuk memperoleh otonomi atau kebebasan menentukan dirinya sendiri (Sugihastuti 

2010:6). 

 Gerakan feminisme muncul sebagai akibat dari adanya prasangka gender yang cenderung 

menomorduakan kaum perempuan. Perempuan dinomorduakan karena adanya anggapan bahwa 

secara universal laki-laki berbeda dengan perempuan. Perbedaan itu tidak hanya terbatas pada 

kriteria biologis, melainkan juga sampai pada kriteria sosial dan budaya (Sugihastuti 2010: 29-

30). Perbedaan itu diwakili oleh dua konsep, yaitu jenis kelamin dan gender (Fakih 2008: 3). 

Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik, terutama fungsi reproduksi, sedangkan 

gender merupakan interpretasi sosial dan kultural terhadap perbedaan jenis kelamin (Sugihastuti 

2010: 63).  

 Inti tujuan feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama 

atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki. Perjuangan serta usaha feminisme untuk 

mencapai tujuan tersebut mencakup berbagai cara (Djajanegara 2000: 16). Berbagai upaya 

dilakukan oleh kaum wanita demi memperoleh kesetaraan gender karena perempuan merasa 
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bahwa sudah saatnya mereka terlepas dari kungkungan budaya patriarki, salah satunya adalah 

perjuangan mereka untuk disejajarkan dalam bidang sosial. Kaum wanita ingin dirinya tidak lagi 

diremehkan dan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang dianggap kaum laki-

lakilah yang boleh mendapatkanya. 

 Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa feminisme adalah suatu paham 

yang memperjuangkan hak kaum wanita agar kedudukan seorang wanita disejajarkan dengan 

kaum pria. Baik dari aspek kelas sosial maupun gender. Gerakan feminis ini muncul karena 

adanya kesadaran bahwa selama ini perempuan hidup di bawah dominasi laki-laki. Dengan kata 

lain, gerakan ini ingin mengubah tentang pemahaman yang mengatakan bahwa kaum perempuan 

dianggap lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki. 

 Berkaitan dengan gerakan feminisme, terdapat beberapa aliran dalam gerakan feminisme 

itu sendiri, antara lain: feminisme liberal,  feminisme marxis, feminisme sosialis, dan feminisme 

radikal. Feminisme liberal muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada 

umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan nilai moral serta kebebasan individu, 

namun pada saat yang sama dianggap mendiskriminasikan kaum perempuan (Faqih 2008: 81). 

Penganut aliran ini memperjuangkan kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan 

perempuan. Mereka berasumsi bahwa perempuan adalah makhluk rasional juga, oleh karena itu 

ketika keterbelakangan perempuan dipermasalahkan, feminisme liberal beranggapan bahwa hal 

itu disebabkan kesalahan ”mereka sendiri” secara invidu, tidak semua perempuan. Jadi ketika 

sistem sudah memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan namun 

perempuan kalah dalam persaingan, yang perlu disalahkan adalah perempuan itu sendiri (secara 

individu). 
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 Oleh karena itu, usulan mereka untuk memecahkan masalah kaum perempuan dengan 

cara menyiapkan kaum perempuan agar bisa bersaing dalam suatu dunia yang penuh persaingan 

bebas. Misalnya program-program perempuan dalam pembangunan (Women in Development) 

yakni dengan menyediakan program intervensi guna meningkatkan taraf  hidup keluarga seperti 

pendidikan, keterampilan, serta kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan 

sehingga mampu berpartisipasi dalam bidang pembangunan (Faqih 2008: 83). 

 Aliran feminisme yang kedua adalah feminisme marxis, kelompok ini menolak pendapat 

kaum feminis radikal yang menyatakan biologi sebagai dasar pembedaan gender. Bagi penganut 

aliran marxis, penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan 

produksi. Persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme (Faqih 

2008: 88). Bagi penganut aliran ini, penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari sistem 

eksploitatif yang bersifat struktural. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap patriarki ataupun 

kaum laki-laki sebagai permasalahan, akan tetapi sistem kapitalisme yang sesungguhnya 

merupakan penyebab dari permasalahan.  

 Selanjutnya ada aliran Feminisme sosialis, yaitu sebuah paham yang berpendapat “tidak 

ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan dan tidak ada pembebasan perempuan tanpa 

sosialisme”. Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan. Lembaga 

perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan 

seperti ide Marx yang mendinginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa pembedaan gender. 

 Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini 

mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah 

jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. 

Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan 
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perempuan. Ia sepaham dengan feminisme marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber 

penindasan perempuan.  

 Aliran feminis sosialis juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap 

patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling 

mendukung. Oleh karena itu, analisis patriarki perlu digabungkan dengan analisis kelas. Dengan 

demikian, kritik terhadap eksploitasi kelas dari sistem kapitalisme harus dilakukan pada saat 

yang sama dengan disertai kritik ketidakadilan gender yang mengakibatkan dominasi, 

subordinasi dan marginalisasi atas kaum perempuan (Faqih 2008: 90). 

 Feminisme radikal adalah sebuah aliran yang berpandangan bahwa penindasan terhadap 

kaum wanita terjadi karena sistem budaya patriarki. Para penganut feminisme radikal tidak 

melihat adanya perbedaan antara tujuan personal dan politik, unsur-unsur seksual atau biologis. 

Dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-

laki, mereka menganggapnya berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi 

patriarkinya (Faqih 2008: 84-85). 

   Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi 

akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan 

laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak 

reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), relasi kuasa perempuan dan laki-laki (Faqih 

2008: 85). 

 Penganut feminisme radikal beranggapan bahwa penyebab penindasan terhadap kaum 

perempuan oleh laki-laki berakar dari jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi 

patriarkinya. Dengan demikian ”kaum laki-laki” secara biologis maupun politis adalah sumber 

dari permasalahan. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan tubuh, seksualitas, 
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dan kekuasaan laki-laki. Para penganut paham ini beranggapan bahwa itu semua adalah bentuk 

penindasan secara biologis, maka paham ini menentang penindasan tersebut secara radikal. 

  Dari beberapa aliran feminisme di atas, tokoh feminis dalam novel Saman dan Nayla 

termasuk penganut paham aliran feminisme radikal. Karena kedua tokoh feminis dalam novel 

Saman maupun novel Nayla menganggap bahwa laki-laki adalah sumber permasalahan dari 

hidup mereka. Hal itulah yang membuat kedua tokoh feminis dalam kedua novel tersebut 

menentang penindasan secara keras atau radikal. Tokoh perempuan dalam novel Saman maupun 

Nayla dengan lantang  mempertanyakan norma–norma patriarki, mereka bahkan menunjukkan 

pemberontakan dengan melanggar nilai–nilai konvensional. Pemberontakan tersebut seperti yang 

dilakukan oleh tokoh Shakuntala dalam novel Saman dengan menjadi seorang biseksual dan 

tokoh Nayla dalam novel Nayla menjadi seorang lesbian. 

 

2.2.2 Semangat Feminis 

  Munculnya gerakan feminisme mendapatkan antusias yang begitu luar biasa dari 

masyarakat terutama kaum perempuan. Feminisme seakan-akan menyuarakan keinginan yang 

selama ini dianggap tidak bisa dilakukan oleh kaum perempuan, karena perempuan selalu 

dianggap lemah sehingga segala sesuatu yang menjadi keinginan kaum perempuan selalu 

diabaikan. Itulah yang menyebabkan kaum perempuan merasa tertekan dengan keadaan, karena 

kaum perempuan selalu diposisikan sebagai kaum yang lemah dan berada dibawah kuasa laki-

laki. Jika selama ini perempuan tidak berani melawan budaya patriarki yang sudah melekat, 

namun dengan adanya gerakan tersebut perempuan berani untuk menyuarakan segala sesuatu 

yang ada dalam benak mereka. Kemunculan gerakan feminisme telah menumbuhkan rasa 

semangat para feminis untuk memperjuangkan hak-hak mendapatkan kesetaraan gender.  
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  Gerakan feminisme sangat berpengaruh besar,  karena tumbuhnya semangat para feminis 

tidak lain karena adanya gerakan feminisme itu sendiri. Secara arti semangat berarti hasrat atau 

keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Selain hasrat atau keinginan untuk melakukan sesuatu,  

arti semangat yang lain adalah bagaimana kita bisa membuktikan dan mempertahankan semangat 

itu sendiri. Tentunya  bukan sebuah rencana diawal saja, tetapi dalam seluruh proses yang sudah 

kita inginkan dan kita jalankan sebaik mungkin dengan rangkaian rasa semangat tersebut. 

   Semangat merupakan roh kehidupan yang menjiwai tindak tanduk apa saja yang kita 

lakukan karena semangat mampu memberikan kekuatan, mampu untuk menciptakan jalan, saat 

kita terpuruk dalam suatu keadaan dimana kita merasa lemah dan tidak tau apa yang harus kita 

lakukan maka rasa semangatlah yang memberikan kekuatan dan memberikan jalan bagaimana 

seharusnya yang kita lakukan. (kemanabintang.blogspot.com.2010.arti sebuah semangat.html) 

  Ketika seseorang begitu bersemangat untuk merencanakan sesuatu baik itu dalam hal 

karir, menuntut ilmu, membuat suatu usaha, maupun dalam hal mengejar target. Itu berarti rasa 

semangat itu ada pada keyakinan dalam diri seseorang, namun terkadang itu barulah sebuah 

rencana, bukan berarti rasa semangat yang sesungguhnya. Karena  sebuah semangat itu bukan 

hanya ada di awal saat melakukan sesuatu, tetapi rasa semangat itu sendiri perlu dipertahankan 

dan dimunculkan terus menerus dalam menyelesaikan apa yang akan dilakukan, sehingga rasa 

semangat itu benar-benar menjadi energi kita dalam berproses. Jadi rasa semangat itu muncul 

dari sebuah keyakinan, sedangkan keyakinan itu merupakan sesuatu yang muncul setelah 

dijalani, bukan hanya perkataan semata. Itulah gambaran untuk mengartikan apa yang 

dinamakan dengan semangat yang sesungguhnya. 

 Yahya (2003: 5) mengungkapkan bahwa semangat digunakan untuk mengungkapkan 

minat yang menggebu dan pengorbanan untuk meraih tujuan, dan kegigihan dalam 
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mewujudkannya. Resiko-resiko yang dalam keadaan normal dihindari akan diambilnya demi 

mewujudkan suatu tujuan. Pengorbanan diri yang belum pernah dilakukan sebelumnya, 

dilakukan tanpa ragu-ragu. Setiap orang mungkin memperoleh kekuatan yang besar baik dalam 

pengertian material dan spiritual dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuannya secara 

maksimal. Namun, semangat sebagian besar orang tidak bertahan seumur hidup karena tidak 

punya landasan yang kuat. Sering kali tidak ada tujuan khusus yang akan mempertahankan 

semangat dalam semua keadaan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Jadi, untuk 

mewujudkan sesuatu, semangat yang tinggi harus ditanamkan dalam diri, karena segala sesuatu 

tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak dilandasi dengan rasa semangat. Jadi, secara 

keseluruhan pengertian semangat feminis adalah minat yang menggebu pada diri perempuan 

yang berjuang untuk mendapatkan hak disejajarkan dengan kaum laki-laki. 

2.2.3 Intertekstual Riffatere 

 Riffatere (dalam Teeuw 1983), mengungkapkan bahwa secara luas interteks diartikan 

sebagai jaringan hubungan antara satu teks dengan teks yang lain. Lebih dari itu, teks itu sendiri 

secara etimologis (textus, bahasa latin) berarti tenunan, anyaman, penggabungan, susunan, dan 

jalinan. Produksi makna terjadi dalam interteks yaitu melalui proses proposisi, permutasi, dan 

transformasi.  

 Penelitian dilakukan dengan cara mencari hubungan-hubungan bermakna diantara dua 

teks atau lebih. Teks-teks yang dikerangkakan sebagai interteks tidak terbatas sebagai persamaan 

genre, interteks memberikan kemungkinan yang seluas-luasnya bagi peneliti untuk menemukan 

hypogram. Interteks dapat dilakukan antara novel dengan novel, novel dengan puisi, novel 

dengan film. Hubungan yang dimaksudkan tidak semata-mata sebagai persamaan, melainkan 

juga sebaliknya pertentangan, baik sebagai parodi maupun negasi. (Ratna 2006: 173). 
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Khazanah kebudayaan Indonesia merupakan hypogram yang sangat kaya dalam rangka 

penelitian intertekstual, khususnya sastra Indonesia modern. Interteks merupakan usaha 

pencarian makna secara mendalam untuk mengetahui seberapa besar pengaruh karya sastra yang 

sudah ada sebelumnya terhadap karya yang baru. Penelusuran makna dilakukan di luar karya 

individual, tidak dibatasi  oleh ruang dan waktu (Ratna 2006: 175). Hubungan intertekstual dapat 

dikaitkan dengan teori resepsi. Pada dasarnya pembacalah yang menentukan ada atau tidak 

adanya kaitan antara teks yang satu dengan terks yang lainya. 

 Teori intertekstual sangat penting dalam memahami sastra. Tidak ada karya yang asli 

dalam pengertian yang sesungguhnya. Artinya, tidak ada karya yang tidak diciptakan dalam 

keadaan kosong tanpa referensi dunia lain. Dalam proses interteks, konsep yang memegang 

peranan penting adalah hypogram. Menurut Rifaterre, hypogram sebagai struktur prateks, 

generator teks puitika yang mungkin merupakan kata-kata tiruan, kutipan, kompleks tematik, 

kata-kata tunggal, atau keseluruhan teks.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teori intertekstual 

adalah sebuah teori yang berusaha untuk menemukan hubungan antara satu teks dengan teks-teks 

lain. Dengan kata lain, karya sastra yang baru merupakan sebuah transformasi dari karya sastra 

yang telah lahir sebelumnya. Seorang pengarang ketika menulis karyanya pasti sudah 

terpengaruh oleh karya-karya yang lain. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam teks yang 

sedang ditulisnya pasti mengandung teks-teks yang lain. Namun pengarang tidak semata-mata 

hanya mencontoh saja, akan tetapi mengembangkan atau merombaknya menjadi sebuah karya 

yang baru dengan bahasa dan gaya yang berbeda. Pada intinya, kajian intertekstual disini 

berusaha untuk menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya 

pada karya sastra yang muncul kemudian. 



 
 

 
 

23

 

2.2.4.  Hubungan Intertekstual 

   Hubungan intertekstual berarti adanya hubungan antara satu teks dengan teks lain. 

Penciptaan sebuah teks selalu membutuhkan teks lain sebagai teladan dan kerangka, baik untuk 

penciptaan maupun pemahaman. Teks yang sudah ada memberikan sumbangan kepada teks 

sesudahnya (Kusmanganti 2000: 6). Hubungan intertekstual dapat diumpamakan sebagai 

penataan teks-teks yang diambil, kemudian dikombinasikan dengan sebuah ciptaan yang 

berbeda, sehingga menghasilkan karya baru yang berbeda pula dengan karya sebelumnya. 

 Hubungan intertekstual dapat diketahui apabila terdapat bentuk-bentuk hubungan tertentu 

atau ada persamaan antara novel yang satu dengan yang lain. misalnya ada hubungan tema, 

amanat, penokohan, setting, alur dan sebagainya dengan teks-teks lain. Hubungan intertekstual 

dapat dihubungkan dengan teori resepsi, yaitu pembacalah yang menetukan ada tidaknya 

hubungan antara satu teks dengan teks lain, berdasarkan resepsi, pemahaman pengetahuan, dan 

pengalaman dalam membaca teks sebelumnya Nurgiyantoro (dalam Kusmanganti 2000: 3). 

  Karya sastra ini tidak lahir dalam situasi kosong kebudayaanya, termasuk dalam situasi 

sastranya. Dalam hal ini, karya sastra dicipta berdasarkan konvensi sastra yang ada, yaitu 

meneruskan konvensi sastra yang ada, disamping juga sebagai sifat hakiki sastra, yaitu sifat 

kreatif sastra, karya sastra yang timbul kemudian itu dicipta menyimpangi ciri-ciri dan konsep 

estetik sastra yang ada (Pradopo 2008:167). 

  Sebuah karya sastra, baik puisi maupun prosa, mempunyai hubungan sejarah antara karya 

sezaman yang mendahuluinya atau yang kemudian. Hubungan sejarah ini baik berupa persamaan 

ataupun pertentangan. Dengan hal demikian ini, sebaiknya membicarakan karya sastra itu dalam 

hubunganya dengan karya sezaman, sebelum, atau sesudahnya (Pradopo 2008: 167). 
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              Dalam hal hubungan sejarah antarteks itu, perlu diperhatikan prinsip intertekstualitas. 

Hal ini ditunjukan oleh Riffatere dalam bukunya Semiotics of Poetry (1978) bahwa sajak baru 

bermakna penuh dalam hubunganya dengan sajak lain.  Hubungan ini dapat berupa 

persamaan atau pertentangan. Dikemukakan Riffatere bahwa sajak (teks sastra) yang menjadi 

latar penciptaan karya sesudahnya itu disebut hipogram. Karena tidak ada karya sastra yang lahir 

itu mencontoh atau meniru karya sebelumnya yang diserap dan ditransformasikan dalam karya 

sastra setelahnya. Dalam kesusastraan Indonesia modern pun dapat kita jumpai hubungan 

intertekstual antara karya sastra, baik prosa maupun puisi (Pradopo 2008: 167).            

 Makna karya sastra tidak semata-mata ditentukan  oleh struktur intrinsiknya saja. Latar 

sosial, budaya, dan kesejarahan juga merupakan unsur penting dalam menentukan hubungan 

intertekstual antara karya sastra yang satu dengan yang lainya. Hal ini disebabkan oleh karya 

sastra ditulis oleh seorang pengarang yang tidak mungkin terlepas dari latar sosial dan budaya 

pada waktu dia menulis. Karya sastra tidak ditulis dalam situasi kekosongan budaya. 

 Dalam penyusunan sejarah sastra, periodisasi merupakan salah satu prinsipnya. 

Periodisasi adalah pembabakan waktu atau periode-periode sastra. Wellek (dalam Matoyah 

2000: 9) mengungkapkan bahwa untuk menentukan norma-norma sastra dan konvensi-

konvensinya, penting sekali diteliti hubungan intertekstual antara karya-karya sezaman. Untuk 

melihat kesejarahanya, maka hubungan intertekstual dengan karya sesudahnya juga perlu untuk 

diteliti. Dengan meninjau hubungan intertekstual antar teks sastra itu dapat ditentukan norma-

norma dan konvensi-konvesi sebuah periode sastra. 

 Adanya hubungan intertekstual dalam karya satu dengan karya lain mungkin disadari 

oleh pengarang, namun bisa jadi pengarang tidak menyadari bahwa karyanya merupakan 

pengaruh dari karya orang lain. Pada dasarnya seorang pengarang pasti tidak mau apabila 
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karyanya disebut sebagai pengaruh dari karya orang lain. Namun dalam hal ini ada dua 

kemungkinan, yang pertama saat proses penulisan pengarang menjadikan teks lain sebagai kiblat 

atau acuan dalam menulis karyanya dan mengembangkan dengan gaya dan bahasa yang berbeda. 

Kedua, ideologi atau pemikiran seorang pengarang tersebut sama dengan pengarang lain, jadi 

ketika imajinasinya dituangkan melalui karya sastra teks-teks yang terkandung di dalamnya 

hampir sama dengan karya sebelum atau sesudahnya. 

 Meskipun sebuah karya sastra menyerap unsur-unsur dari teks lain yang kemudian diolah 

kembali dengan bentuk yang berbeda, karya yang dihasilkan itu tetap mencerminkan karya yang 

mendahuluinya. Karena kehadiran suatu teks itu bukanlah suatu yang polos, yang tidak 

melibatkan suatu proses dan pemaknaan. Sebuah teks kesastraan yang dihasilkan dengan kerja 

yang demikian dapat dipandang sebagai karya  yang baru. Pengarang dengan kekuatan imajinasi, 

wawasan estetika, dan horison harapannya sendiri, telah mengolah dan mentransformasikan 

karya-karya lain ke dalam karya sendiri. Namun, unsur-unsur tertentu dari karya-karya lain yang 

mungkin berupa konvensi, bentuk formal tertentu,  gagasan, tentulah masih dapat dikenali 

(Pradopo 2008:  228). 

  Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori intertekstual dapat membantu 

pembaca untuk mencari hubungan sejarah atau keterkaitan karya sastra yang lahir kemudian 

dengan karya sastra yang telah ada sebelumnya. Adanya  hubungan intertekstual dapat dikaitkan 

dengan teori  resepsi.  Pada dasarnya pembacalah yang menentukan ada atau  tidak  adanya 

kaitan antara  teks yang satu dengan teks yang lain itu berdasarkan persepsi, pemahaman, 

pengetahuan, dan pengalamannya membaca teks-teks lain sebelumnya. Maka sesungguhnya, 

pemahaman makna hubungan intertekstual menghantarkan pembaca untuk lebih intensif dalam 

memahami karya sastra. 
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 Teori intertekstual dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari dan membandingkan 

persamaan dan perbedaan antara novel Saman karya Ayu utami dengan novel Nayla karya 

Djenar Maesa Ayu. Penelitian dilakukan dengan cara mencari hubungan-hubungan bermakna di 

antara kedua novel tersebut. Hubungan antarteks disini bukan hanya mengenai pikiran-pikiran 

yang dikemukakan, melainkan juga mengenai struktur penceritaan atau alurnya. Teori 

intertekstual disini juga memberikan kemungkinan yang seluas-luasnya bagi peneliti untuk 

menemukan hipogram.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah cara kerja untuk memandang objek kajian yang akan diteliti. 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan intertekstual. Secara 

khusus dapat dikatakan bahwa pendekatan intertekstual berusaha menemukan aspek-aspek 

tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya pada karya yang  muncul kemudian. 

Tujuan pendekatan intertekstual itu sendiri adalah untuk memberikan  makna  secara  lebih  

penuh  terhadap karya tersebut. Penulisan dan atau pemunculan sebuah karya sering ada 

kaitannya dengan unsur kesejarahannya sehingga pemberian makna itu akan lebih lengkap jika 

dikaitkan dengan unsur kesejarahan itu. 

Pada penelitian ini akan dipaparkan bentuk dan faktor yang melatarbelakangi semangat 

feminis dalam novel Saman karya Ayu Utami dan bentuk serta faktor yang melatarbelakangi 

semangat feminis dalam novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. Setelah itu bentuk dan faktor 

yang melatarbelakangi semangat feminis pada kedua novel tersebut akan dibandingkan. Dengan 

teori intertekstual Riffatere ini diharapkan bisa membantu menemukan hubungan intertekstual 

pada kedua novel tersebut. 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

 Sasaran utama dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk dan faktor yang 

melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Saman karya Ayu Utami, serta bentuk-bentuk 

dan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Nayla karya Djenar Maesa 
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Ayu. Untuk menemukan hubungan intertekstual, maka bentuk-bentuk dan faktor yang 

melatarbelakangi semangat feminis pada kedua novel tersebut akan dibandingkan. 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah bagian-bagian teks yang 

menunjukkan bentuk dan faktor dari semangat feminis dalam novel Saman dan novel Nayla. 

Sumber data penelitian ini berupa novel Saman karya Ayu Utami, cetakan ke-2 Mei 1998, 

setebal 200 halaman diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, serta novel Nayla karya Djenar 

Maesa Ayu cetakan ke-5 April 2006 dengan tebal 180 halaman yang diterbitkan oleh Gramedia 

Pustaka Utama. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

teknik dokumentasi. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong 2010:216) dokumen adalah 

setiap bahan tertulis atau film. Pengumpulan data merupakan langkah yang akan berpengaruh 

pada langkah-langkah berikutnya sampai pada tahap penarikan simpulan. Untuk memperoleh 

data yang dapat dipertanggungjwabkan kebenaran, keakuratan, maupun relevansinya maka 

diperlukan teknik yang tepat. Pendokumentasian dalam penelitian ini dilakukan dengan mencatat 

bagian-bagian teks yang memperlihatkan bentuk semangat feminis dan faktor yang 

melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Saman dan novel Nayla. Untuk menemukan 

hubungan intertekstual, bagian teks yang menunjukkan bentuk dan faktor yang melatarbelakangi 

semangat feminis dalam novel Saman karya Ayu Utami dibandingkan dengan  bagian teks yang 

menunjukkan bentuk dan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Nayla 
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karya Djenar Maesa Ayu.  Hasil pendokumentasian kemudian dicatat sebagai data. Dalam data 

yang dicatat itu disertakan kode sumber datanya untuk mengecek ulang terhadap sumber data 

ketika diperlukan dalam rangka analisis data. 

 

3.5 Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis novel Saman karya Ayu Utami 

dan Nayla karya Djenar Maesa Ayu adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif adalah 

suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan suatu hasil penelitian. 

Teknik kualitatif, yaitu suatu teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan 

atau tulisan dari suatu objek penelitian. Jadi, Teknik deskriptif  kualitatif yaitu suatu penelitian 

yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diteliti. 

Dari hasil analisis deskriptif pada penelitian ini, selanjutnya hasil uraian tersebut difokuskan 

pada bentuk dan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Saman karya Ayu 

Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. 

 

3.6 Langkah Penelitian 

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memilih novel Saman karya Ayu Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu 

sebagai objek penelitian. 

2. Membaca novel Saman karya Ayu Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu 

secara berulang-ulang. 

3. Melakukan pendokumentasian dengan cara mencatat bagian teks yang menunjukkan 

bentuk dan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam  novel Saman karya 
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Ayu Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. 

4. Membandingkan bentuk dan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam  

novel Saman karya Ayu Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. 

5. Mencari hubungan intertekstual antara novel Saman karya Ayu Utami dan novel Nayla 

karya Djenar Maesa Ayu. 

6. Membuat simpulan hasil analisis. 

7. Membuat laporan hasil penelitian. 
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           BAB 1V  

BENTUK DAN FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI SEMANGAT FEMINIS 

DALAM NOVEL SAMAN KARYA AYU UTAMI DAN NOVEL NAYLA KARYA 

DJENAR MAESA AYU 

 Pada bab ini peneliti akan memaparkan bentuk dan faktor yang melatarbelakangi 

semangat feminis dalam novel Saman karya Ayu Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa 

Ayu. Pertama akan di analisis bentuk semangat feminis pada kedua novel tersebut. Analisis 

selanjutnya adalah faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Saman dan novel 

Nayla. Setelah itu dilakukan perbandingan antara  novel Saman dan novel Nayla karena unsur 

tersebut dapat membantu dalam mencari adanya hubungan intertekstual pada kedua novel yang 

diteliti.  

4.1 Bentuk Semangat Feminis dalam Novel Saman Karya Ayu Utami dan Novel Nayla 
karya Djenar Maesa Ayu 
 

    Untuk menemukan hubungan intertekstual antara novel Saman karya Ayu Utami dan 

novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu, maka bentuk semangat feminis dalam novel Saman karya 

Ayu Utami akan dibandingkan dengan bentuk semangat feminis yang terdapat pada novel Nayla 

karya Djenar Maesa Ayu. Sebelum menganalisis bentuk semangat feminis yang terdapat pada 

novel Nayla, bentuk semangat feminis dalam novel Nayla di analisis terlebih dahulu. 

 

4.1.1 Bentuk Semangat Feminis dalam Novel Saman Karya Ayu Utami 

Di dalam novel Saman terdapat tiga bentuk semangat feminis, yaitu pantang menyerah, 

tidak bergantung pada orang tua, dan berperilaku menyimpang.  

4.1.1.1 Pantang Menyerah 
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 Shakuntala adalah sosok perempuan yang kuat dan tegar. Dia bukanlah tipe orang yang 

gampang mengeluh ketika berbagai cobaan datang kepadanya. Sejak kecil dia sudah hidup di 

bawah kekuasaan patriarki yang dianggap bersumber dari ayahnya. Ia menganggap bahwa segala 

sesuatu yang membuatnya terkekang adalah aturan-aturan yang dibuat oleh ayahnya. Maka dari 

itu, ia berkeinginan kuat untuk keluar dari kungkungan budaya patriarki yang memasung dirinya 

agar ia bisa melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya sendiri. 

Begitu besarnya keinginan Shakuntala untuk pergi dari kehidupan yang membuatnya 

seperti berada dalam tempurung. Dia tidak ingin keadaan itu membuatnya menjadi perempuan 

yang lemah, perempuan yang hidup dibawah kekuasaan laki-laki. Untuk itu, dia ingin tinggal di 

luar negeri agar bisa terbebas dari cengkraman ayahnya. Namun, hidup sendiri di luar negeri 

bukanlah persoalan yang mudah. Apalagi dia tidak mempunyai sanak saudara disana, ditambah 

lagi dia harus bisa mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Saat ini Shakuntala memang 

masih menopang hidup kepada ayahnya, akan tetapi dia yakin kelak suatu saat nanti ia bisa hidup 

mandiri. Menjadi seorang penari professional merupakan cita-cita Shakuntala sejak dini. Bakat 

menarinya memang sudah terlihat sejak ia masih kecil. Menari adalah hal yang paling 

dicintainya, maka ia menekuni bakatnya agar kelak cita-citanya untuk menjadi seorang penari 

professional bisa terwujud. Dia sangat bersungguh-sungguh dalam mengeksplorasi bakat 

menarinya itu karena ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa suatu saat nanti dia bisa sukses 

dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Berikut ini adalah kutipan yang menunjukkan kecintaan 

Shakuntala terhadap tari. 

Sebab bagiku hidup adalah menari dan menari pertama-tama adalah tubuh. 
Seperti Tuhan baru meniupkan nafas pada hari ke empat puluh setelah sel telur 
sperma menjadi gumpalan dalam rahim. Maka ruh berhutang kepada tubuh. 
Tubuhku menari. Sebab menari adalah eksplorasi yang tak habis-habis dengan 
kulit dan tulangku, yang dengannya aku rasakan perih, ngilu, nggiil, juga 
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nyaman. Dan kelak ajal. Tubuhku menari. Ia menuruti bukan nafsu melainkan 
gairah. (SM 1998: 115-116). 

 Kutipan di atas memperjelas betapa besar kecintaan Shakuntala terhadap dunia tari. 

Bahkan, dia menganggap bahwa dia hidup untuk menari dan dia menggunakan tubuh yang telah 

diciptakan oleh Tuhan untuk menari. Dengan menari dia merasa sangat bahagia dan nyaman, 

karena ketika sedang menari dia merasa segala sesuatu yang membuatnya sakit, gundah, maupun 

pilu seakan-akan hilang semuanya setelah dia melenggak-lenggokkan tubuhnya dengan berbagai 

tarian. Keinginan terbesar dalam hidupnya adalah bakat menari yang dimilikinya sejak kecil itu 

bisa menghantarkannya menuju pintu gerbang kesuksesan.  

 Untuk menggapai cita-citanya, dia sangat serius menekuni dunia tari. Selain untuk 

mewujudkan impian yang telah ditanamnya sejak dini, dia juga ingin membuktikan bahwa tanpa 

dukungan atau bantuan dari ayahnya sekalipun, Kesuksesan bisa diraihnya dengan kerja 

kerasnya sendiri. Shakuntala tidak pernah takut untuk terus mencoba, dia juga tidak takut jika 

suatu hari nanti ia gagal, karena dia percaya bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. 

 Sejak lama kutemukan hidupku adalah menari. Bukan di panggung melainkan 
di sebuah ruang dalam diriku sendiri. Entah berdinding atau tanpa batas, tempat 
itu suwung tanpa pengunjung. Di sana aku menari tanpa musik mengiringi. 
Musik itu ada, aku bisa mendengar roceh dan rebab. Tapi ia bermain sendiri-
sendiri, seperti aku menari sendiri. Kami penuh dalam diri masing-masing, 
tidak mengisi satu sama lain, apalagi melengkapi upacara penyambutan tamu-
tamu sultan atau turis keraton. Di luar sana barangkali ada penonton yang 
datang sedikit demi sedikit, apa peduliku dan para penabuh gamelan itu? Aku 
menari sebab aku sedang merayakan tubuhku. (SM 1998: 125-126). 

  Berdasarkan kutipan di atas, terlihat sekali bahwa Shakuntala tidak pernah menyerah 

untuk terus mengeksplorasi bakat menarinya. Meskipun dia belum bisa menari diatas panggung 

dan disaksikan oleh banyak orang, ia yakin bahwa suatu hari nanti akan ada banyak pengunjung 

yang datang berbondong-bondong untuk menyaksikan pagelaran tarinya.  

  Sudah tidak ingin berlama-lama lagi untuk mewujudkan impiannya, maka Shakuntala 

pergi ke luar negeri dengan berbekal semangat yang tinggi. Selama di New York, ia hidup 
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sebatangkara karena tak ada kerabat maupun keluarganya yang tinggal di sana. Ia benar-benar 

memulai hidupnya dari bawah. Apapun ia lakukan demi mewujutkan cita-citanya. Selain 

memperkenalkan tarian, menjadi pengisi suara juga ia lakoni demi mendapatkan uang tambahan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup.  

 Ketika remaja aku selalu menari sebagai Arjuna dalam wayang orang, dan 
gadis-gadis memujaku sebab tanpa sadar mereka tak menemukan sisa-sisa 
feminiti dalam diriku. Tapi aku juga Durpadi, yang memurubkan gairah pada 
kelima pandawa. Selama di New York, aku pernah mendapat cukup uang 
tambahan dari mengisi suara film animasi eksperimental. (SM 1998: 135). 

 
 Dari kutipan di atas, terlihat seberapa tinggi semangat Shakuntala dalam merajut masa 

depannya. Ia bukanlah tipe orang yang pemalas, ia juga bukan orang yang mudah putus asa. 

Akhirnya sebuah kesempatan emas datang padanya, itu semua tidak lain karena semangatnya 

yang begitu membara untuk memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi keinginannya selama 

ini. Tala mendapatkan beasiswa dari Asian Cultural Centre untuk mempelajari tari dan 

koreografi. 

Tapi kemudian sebuah kesempatan seperti mengawe-awe, dari Barat. Dari 
orang-orang di Barat yang semakin tertarik dengan orang-orang Timur, kali 
ini bukan untuk rempah-rempah tetapi untuk alasan yang tak kutahu persis 
apa. Karena keindahan, keragaman, ataukah preservasi? Asian Cultural Centre 
memberiku beasiswa untuk mengeksplorasi tari. Aku akan tinggal di New 
York kurang lebih dua tahun, mempelajari tari dan koreografi dalam festival 
di sana, terlibat serentetan lokakarya juga mengajar, dan puncaknya adalah 
menggarap karyaku sendiri. Aku akan menari, dan menari jauh dari ayahku. 
Betapa menyenangkan. (SM 1998: 138). 
 
 
Kutipan di atas adalah bukti bahwa kesuksesan yang diraih Shakuntala tidak lain karena 

semangat dan usahanya yang sunguh-sungguh. Begitu bahagianya Tala karena apa yang dia 

impikan selama ini akhirnya bisa terwujud. Dia bersyukur atas kesempatan mendapatkan 

beasiswa yang diberikan padanya. Selain mendapatkan beasiswa, dia juga dibayar oleh Asian 

Cultural Centre setiap bulannya, serta mendapat fasilitas rumah dengan ketentuan Shakuntala 
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sendiri yang memilih di mana dia ingin tinggal. Kesuksesan yang diraihnya adalah hasil kerja 

keras dan semangatnya yang tidak pernah putus. Keberhasilan Shakuntala adalah bukti 

keseriusan dan usahanya yang begitu keras untuk menggapai cita-cita. 

Aku amat merasa betah. Rasanya seperti mendaki gunung dan menemukan di 
pucuknya sebuah kaldera eksperimen ekpresi, dan aku nyemplung ke 
dalamnya. Aku bahagia, meskipun di sini orang yanga bersikap formal 
menyapaku”Miss Tala”, dan yang mencoba akrab dengan memanggilku 
“Shakun”. Mirip jakun, atau kalkun. Aku tak tahu bagaimana orang India 
memperlakukan nama itu. (SM 1998: 144). 
 

 Shakuntala benar-benar sudah berhasil memetik buah dari kerja kerasnya selama ini. 

Kutipan di bawah ini juga merupakan bukti dari hasil kerja keras dan semangat Shakuntala. 

 Beasiswa diberikan dengan cara yang berbeda satu program dengan yang 
lain. Aku mendapat uang rumah tinggal dan boleh menentukan tempat 
sendiri. Hari demi hari aku semakin menyadari, kota ini memang ajaib, ia 
tumpah ruah oleh pertunjukkan yang tak kehabisan ide ataupun penonton. 
(SM 1998: 142-143). 

 

4.1.1.2 Tidak Bergantung pada Orang Tua 
 
Sejak kecil, Shakuntala begitu membenci sosok ayah kandungnya. Itulah yang mebuat ia 

berkeinginan keras untuk hidup mandiri tanpa mengandalkan orang tua nya. Dia juga ingin hidup 

sendiri agar bisa jauh dari ayahnya itu. Kebenciannya terhadap ayah juga membuat ia begitu 

membenci laki-laki. Menurutnya semua laki-laki tidak ada bedanya dengan ayah yang 

dianggapnya musuh paling besar dalam hidupnya. 

 Shakuntala adalah seorang perempuan yang memiliki pandangan keras terhadap budaya 

yang menomorsatukan lelaki. Ia beranggapan bahwa wanita bisa melakukan hal yang lebih 

sebagaimana lelaki. Perempuan selalu diidentikkan dengan segala sesuatu yang lemah dan 

membutuhkan perlindungan, maka Shakuntala ingin mematahkan persepsi tersebut, dia ingin 

kaum perempuan tidak lebih lemah dari kaum laki-laki. Bahkan ia ingin hidup bebas tanpa 
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pasungan para lelaki. Baginya perempuan juga bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin 

dianggap hanya kaum laki-laki yang berhak dan bisa melakukannya. Di antara teman-temannya 

ia merupakan sosok perempuan yang paling keras dalam menentang sistem budaya patriarki 

yang dianggap telah memasung kaum perempuan. Shakuntala membebaskan dirinya untuk 

menikmati hidup dengan seenaknya sendiri tanpa mempertimbangkan segala norma-norma yang 

ada. 

Dalam pemikiran feminis radikal, untuk menghadapi laki-laki adalah dengan cara 

menghancurkan kekuasaan laki-laki yang tidak layak atas perempuan, dan  menyadari bahwa 

perempuan tidak ditakdirkan untuk menjadi pasif. Tidak hanya itu saja, Shakuntala juga sama 

sekali tidak menaruh hormat pada ayahnya dan malah begitu membencinya. Sebagai penganut 

paham feminisme radikal, Shakuntala tidak ingin hidupnya bergantung pada laki-laki, termasuk 

ayah kandungnya sendiri. Shakuntala ingin membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa bantuan dari 

ayahnya. Apabila sewajarnya seorang anak selalu menghormati dan mencintai ayahnya, maka 

tidak dengan Shakuntala. Dia sangat membenci sosok ayah kandungnya sendiri. Kebencian 

Shakuntala terhadap ayahnya bisa dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Sejak pertemuanku di sebuah masa dengan raksasa, aku tak cuma jatuh cinta. 
Sejak itu pula aku selalu membayangkan negeri mereka.Aku ingin sekali 
melihat tanah raksasa, rumah mereka yang besar-besar, jalananya, tikus serta 
kucingnya.Terutama juga agar aku bisa pergi amat jauh dari ayah dan 
kakakku yang tidak kuhormati. Yang tak menghormati aku, tak pernah 
menyukai aku.Aku tidak menyukai mereka.(SM 1998: 137). 

 Selain kutipan tersebut, berikut ini merupakan kutipan percakapan Shakuntala dengan 

pegawai visa yang memperlihatkan kebencian Shakuntala terhadap ayahnya. 

“Nama saya Shakuntala. Orang Jawa tak punya nama keluarga” 
“Anda memiliki ayah, bukan?” 
“Alangkah indahnya kalau tak punya” 
“Gunakan nama ayahmu,” kata wanita di loket itu. 
“Dan mengapa saya harus memakainya?” 
“Formulir ini harus diisi.” 
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“Aku pun marah.Nyonya, anda beragama Kristen bukan? Saya tidak, tapi saya 
belajar dari sekolah khatolik: Yesus tidak mempunyai ayah. Kenapa orang 
harus memakai nama ayahnya.” (SM 1998: 137) 
 
Berikut ini, juga termasuk kutipan yang menunjukkan kebencian Shakuntala terhadap 

ayahnya. 

“Aku tahu siapa musuh kita!” 
“Siapa dia?” 
“musuh kita adalah AyahKU! Sebab dia guru, orang tua, sekaligus laki-
laki!”(SM 1998: 149). 
 

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, bisa dilihat seberapa besar Shakuntala membenci 

sosok ayah. Berawal dari kebencian terhadap ayahnya itulah yang membuat Shakuntala 

berkeinginan keras untuk hidup sendiri dan berjuang mengejar cita-citanya tanpa dukungan dan 

bantuan dari ayahnya. Dia begitu yakin bahwa kelak ia bisa mewujutkan impian yang sudah 

ditanamnya sejak kecil itu dengan usaha dan kerja kerasnya sendiri. Kutipan di bawah ini 

memperlihatkan bahwa Shakuntala sudah berani memutuskan untuk tinggal sendiri di luar negeri 

agar tidak menggantungkan hidupnya lagi pada ayah. 

 Kemudian aku mengerti bahwa New York bukan negeri raksasa.Tapi aku 
tidak kecewa, sebab aku telah amat jauh dari ayahku. Kutau New York adalah 
kota yang menakjubkan begitu aku masuk ke dalam kereta bawah tanah. (SM 
1998: 140). 
 

4.1.1.3 B
erperilaku Menyimpang 

  

 Dalam pemikiran feminis radikal menyebutkan bahwa feminis radikal biasanya 

heteroseksual atau lesbian. Merebut kendali atas seksualitas perempuan, dengan menuntut hak 

untuk mempraktikkan apapun yang dapat memberikan kenikmatan dan kepuasan, hubungan 

seksual yang setara adalah yang saling memuaskan dan bernegoisasi untuk saling memuaskan 

dengan cara apapun. 
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  Shakuntala tergolong sebagai perempuan yang memiliki kemampuan aktif dalam 

menampilkan subjektivitas dan menyuarakan seksualitasnya.Sebuah perlawanan terhadap 

konstruk sosial juga dilakukan oleh Shakuntala. Selama ini keperawanan selalu dipertanyakan, 

dan keperawanan itu sendiri adalah persembahan seorang perempuan kepada laki-laki, sementara 

laki-laki sendiri tidak pernah dipersoalkan keperjakaannya. Menurut Shakuntala, itu semua tidak 

adil, karena dia merasa bahwa laki-laki selalu menuntut kepuasan pada seorang perempuan, 

sedangkan wanita tidak berani untuk menuntut  kepuasan dari seorang pria.  Berikut ini adalah 

kutipan yang menunjukkan pemikiran Shakuntala terhadap ketidakadilan gender yang dianggap 

berakar pada jenis kelamin. 

Sebab menurutku yang curang lagi-lagi Tuhan: dia menciptakan selaput dari, 
tapi tidak membikin selaput penis. (SM 1998: 149). 

 Sebuah pemberontakan dilakukan oleh Shakuntala untuk melawan budaya patriarki 

adalah melakukan hubungan seksual dengan beberapa lelaki dan perempuan. Hal tersebut 

dilakukan hanya untuk mendapatkan sebuah kenikmatan dan kepuasan. Dia ingin membuktikan 

bahwa kaum perempuan juga berhak untuk mendapatkan kepuasan, tidak sekadar menjadi subjek 

pelampiasan nafsu para lelaki. Dalam pemikiran feminis radikal, Tala telah merebut kendali atas 

seksualitas perempuan, dengan menuntut hakuntuk mempraktikkan apapun yang dapat 

memberikan kenikmatan dan kepuasan,hubungan seksual yang setara adalah yang saling 

memuaskan dan bernegoisasi untuksaling memuaskan dengan cara apapun. Pemberontakan yang 

dilakukan oleh Shakuntala bisa dilihat dalam kutipan berikut. 

Namaku Shakuntala. Ayah dan kakak perempuanku menyebutku sundal. 
Sebab aku telah tidur dengan beberapa lelaki dan perempuan. Meski tidak 
menarik bayaran. Kakak dan Ayahku tidak menghormatiku. Aku tidak 
mengormati mereka.(SM 1998: 115). 
 

 Tentang kehidupan seksualnya,  Shakuntala tidak hanya terpaku pada lawan jenis saja, 

dia juga berhubungan dengan laki-laki. Tetapi ia berhubungan dengan laki-laki bukan karena 
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atas dasar cinta, melainkan sekadar ingin menghancurkannya saja. Shakuntala telah 

menunjukkan pemberontakan terhadap sistem norma dan aturan yang mengistimewakan 

keperawanan dan menganggap pernikahan sebagai belenggu bagi perempuan. Ia menganggap 

pernikahan sebagai ikatan yang tidak layak disucikan karena hanya menjadi usaha bagi para 

lelaki untuk mengekang, menahan dan memperbudak wanita. Berikut ini merupakan kutipan 

yang memperlihatkan Shakuntala tidak mengindahkan lembaga suci perkawinan. 

Di sini, di kota ini, malam hari ia mengikatku pada tempat tidur dan memberi 
aku dua pelajaran pertamaku tentang cinta. Pertama, hanya lelaki yang boleh 
menghampiri perempuan. Perempuan yang mengejar-ngejar lelaki pastilah 
sundal. Kedua, perempuan akan memberikan tubuhnya pada lelaki yang 
pantas, dan lelaki itu akan meghidupinya dengan hartanya. Itu dinamakan 
perkawinan. Kelak, ketika dewasa, aku menganggapnya persundalan yang 
hipokrit. (SM 1998: 120-121). 
 
 

 Wujud dari pemberontakannya terhadap budaya patriarki adalah pemilihan Sakuntala 

untuk membebaskan diri dari kekangan perilaku seksual yang telah diatur dengan atas nama 

kepentingan laki-laki. Dirinya memilih siapapun untuk memuaskan perilaku seksualnya asalkan 

saling menyukai. Sebagai perempuan, ia tidak bersikap manis atau lembut seperti perempuan 

yang diidamkan oleh banyak laki-laki sebagaimana mestinya, melainkan sosok yang berbeda 

dengan kebebasan dan kemandirian dalam menentukan jalan hidupnya, termasuk dalam 

menyuarakan seksualitas. 

Ibuku berkata, aku tak akan retak selama aku memelihara keperawananku. Aku 
terheran, bagaiamana kurawat sesuatru yang aku belum punya? Ia memberitahu 
bahwa di antara kedua kakiku, ada tiga lubang. Jangan pernah kau sentuh yang 
tengah, sebab disitulah ia tersimpan. Kemudian hari kutahu, dan aku agak 
kecewa, bahwa ternyata bukan cuma aku saja yang sebenarnya istimewa. 
Semua anak perempuan sama saja. mereka mungkin saja teko, cawan, piring, 
atau sendok sup, tetapi semuanya porselin. Sedangkan anak laki-laki? Mereka 
adalah gading, tak ada gading yang tak retak. Kelak ketika dewasa, kutahu 
mereka juga daging. (SM 1998: 124). 
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 Dari kutipan di atas, terlihat sekali bahwa Shakuntala tidak pernah menghiraukan semua 

wejangan dari orang tua nya mengenai pentingnya keperawanan.Alasannya adalah karena ia 

membenci laki-laki, jadi dia tidak mementingkan keperawanan yang pada akhirnya untuk 

dipersembahkan kepada laki-laki saja.  

Laila melerai dengan usul menyisihkan dulu perkara itu, sebab menurut dia 
musuh kita adalah laki-laki. Tapi Cok serta merta menolak. Kutahu ia mulai 
pacaran dengan murid kelas tiga. Apa salah laki-laki? Jawab Laila: sebab 
mereka mengkhianati wanita. Mereka cuma menginginkan keperawanan, dan 
akan pergi setelah si wanita menyerahkan kesucian. Seperti dalam nyanyian. 
Kami pun berpikir lamasekali. Tiba-tiba aku ingin berteriak, tapi ku tutup 
mulutku rapat-rapat karena aku tak ungin kembali bertengkar. Sebab 
menurutku yang curang lagi-lagi Tuhan, dia menciptakan selaput dara, tapi 
tidak membikin selaput penis. (SM 1998: 149). 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Bentuk Semangat Feminis dalam Novel Nayla Karya Djenar Maesa Ayu 

           Dalam novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu juga terdapat tiga bentuk semangat feminis, 

yaitu pantang menyerah, tidak bergantung pada orang tua, dan berperilaku menyimpang.    

4.1.2.1 Pantang 

Menyerah 

Nayla, tokoh utama dalam novel ini adalah seorang perempuan yang melewati masa kecil 

hingga remajanya dengan berbagai pengalaman pahit. Masa tersebut ia lewati dengan tekanan 

batin yang begitu berat. Lahir dari keluarga broken home membuat Nayla berusaha mencari 

kebahagiaannya tanpa bantuan orang lain. Di usia yang rentan seperti itu Nayla tak mempunyai 

pegangan ketika ia tak mampu berdiri sendiri. Namun Nayla adalah sosok yang kuat dan tegar 

menghadapi berbagai fenomena hidup meskipun dalam kehidupannya banyak terjadi konflik. 
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Nayla hampir tidak pernah ia merasakan manisnya dunia kanak-kanak. Ayah kandungnya 

meninggalkan ia ketika masih berada dalam kandungan ibunya. Berbagai penderitaan itu 

membentuk Nayla menjadi sesosok pribadi yang kuat. 

 Merasa sudah tidak betah lagi hidup bersama ibunya yang otoriter, dia memutuskan 

untuk pergi dari rumah pada saat usianya baru menginjak umur 12 tahun. Banyak peristiwa yang 

membuatnya terpukul dengan keadaan yang dialaminya. Dia lebih memilih untuk tidak tinggal 

bersama ibunya lagi karena dia sudah tidak betah dengan perlakuan ibunya yang sangat keras. 

Perjalanan hidup Nayla Kinar memang berliku-liku, berbagai cara dia lakukan untuk bisa 

membiayai hidupnya yang harus ia tanggung sendiri. Apabila gadis seusianya sedang menikmati 

masa-masa indahnya, tidak demikian dengan Nayla. Dia harus bekerja membanting tulang demi 

kelangsungan hidupnya di tengah-tengah kerasnya kehidupan. Pekerjaan apapun dia jalani demi 

mendapatkan uang untuk bertahan hidup. 

 Tidak sewajarnya gadis seusia Nayla harus menanggung beban hidup yang begitu berat 

seperti apa yang dialaminya. Meski begitu, Nayla tidak pernah mengeluh dengan semua yang 

dialaminya. Sedikit pun Nayla tidak pernah menyesali apa yang sudah menjadi jalan hidupnya. 

Dia tidak pernah gentar sedikit pun dalam mengahadapi segala cobaan yang menimpanya. 

Keadaan sesulit apa pun ia lewati tanpa mengeluh sedikit pun. Di usianya yang masih sangat 

muda, Nayla sudah berani untuk menentukan jalan hidupnya tanpa didampingi oleh orang tua. 

 Begitu susah untuk mencari pekerjaan untuk gadis yang masih berumur 12 tahun, namun 

Nayla tidak pernah putus asa meskipun dia harus tidur di emperan jalan karena tidak mempunyai 

tempat tinggal. Sampai akhirnya sebuah tawaran pekerjaan datang untuk Nayla. Dia ditawari 

bekerja sebagai lighting oleh kerabatnya yang berprofesi sebagai sopir di sebuah diskotik, tempat 

kerabatnya bekerja. Kebetulan pada saat itu memang sedang dibutuhkan seorang juru lampu. 
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Dengan senang hati Nayla menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh kerabatnya itu tanpa 

berpikir panjang. Sejak dia mendapatkan pekerjaan, kondisinya sudah mulai membaik. Sedikit 

demi sedikit dia sudah bisa menabung uang dengan hasil keringatnya sendiri. Berikut ini adalah 

kutipan yang memperlihatkan bahwa Nayla adalah tipe pekerja keras. 

 Tapi berkali-kali pula Nayla dengan sangat kepala batunya menjelaskan 
bahwa ia bukan orang yang bisa meninggalkan pekerjaan hanya untuk 
kesenangan. Katanya, ia tak seperti Juli yang namanya sudah terkenal dan 
mendapat banyak prestasi. Lebih gampang bagi Juli mendapat pekerjaan 
ketimbang dirinya jika bos memecat mereka nanti.Nayla sangat 
membutuhkan pekerjaan ini (NY 2006: 67). 

   Di saat kehidupan Nayla yang sudah mulai membaik, seorang kekasih yang amat 

dicintainya tiba-tiba saja memutuskan dia dan pergi meninggalkannya dengan alasan akan 

pindah ke luar kota. Tentu saja itu adalah pukulan terberat yang ia rasakan karena Juli adalah 

seseorang yang benar-benar dicintainya. Sebelum berpacaran dengan Juli dia pernah menjalin 

kasih dengan seorang pria yang bernama Ben. Hal yang sama terulang kembali, tiba-tiba dia 

diputuskan oleh seseorang yang sangat berarti baginya. Berikut ini adalah kutipan saat nayla 

berusaha untuk bangkit dari kesedihannya pasca ditinggalkan oleh Ben. 

Sudah dua hari ini Nayla tak terlalu ingin minum bir. Ia ingin sebaik-baiknya 
memanjakan rasa kehilangan. Meresapi kesendirian. Menikmati kegagalan. 
Menurut kalimat bijak yang begitu umum, kegagalan adalah keberhasilan 
yang tertunda. Tawa Nayla nyaris muncrat dari dalam mulutnya ketika kalimat 
itu melintas. Tapi ia menahannya, begitu bijak. Begitu dusta. Keberhasilan 
apakah yang tertunda oleh kegagalan? Tidak semua orang punya kesempatan 
untuk berambisi dan bermimpi. Banyak orang yang hidup hanya untuk 
bertahan mengatasi kegagalan demi kegagalan. Yang penting hidup. Yang 
penting bisa makan.Yang penting bisa tidur. Yang penting tidak kehujanan 
dan tidak kedinginan. Jadi haruskah Nayla merasa bersedih hanya karena 
putus dengan Ben? (NY 2006: 109). 

 Meskipun dia ditinggalkan oleh Ben, dia tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Dia 

tidak mau merenungi kesedihannya. Dia tetap berpikir ke depan, untuk terus mengejar cita-

citanya. Yang ada dalam benaknya adalah dia bisa bangkit dan bisa meraih masa depannya tanpa 

harus mengandalkan seorang laki-laki. Dia tidak ingin gagal dalam mengejar angan-angannya 
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selama ini hanya karena persoalan asmaranya. Bagi Shakuntala, masa depan yang cemerlang 

adalah target utamanya. Jadi dia tidak ingin masa depannya hancur hanya gara-gara persoalan 

laki-laki. 

 Nayla selalu berusaha untuk tidak lemah, dia selalu tegar meskipun sesungguhnya 

hatinya begitu sakit. Semenjak dia ditinggalkan oleh Ben, dia mengisi hari-harinya dengan hal 

positif. Dia menuangkan apa yang dirasakan dan segala yang terjadi pada dirinya dengan menulis 

cerpen. Dari kecil Nayla memang sudah mempunyai bakat menulis yang menurun dari ayahnya 

yang juga berprofesi sebagai pengarang. Nayla selalu menuangkan apa yang ada dalam 

pikirannya dengan cara menulis. Ia ingin terus berkarya, karya menulis adalah belahan jiwanya.  

Nayla menahan diri untuk tertawa. Nayla tak ingin apapun, siapapun 
membuatnya terkesan lagi bagai orang gila. Ia ingin norma senormal-
normalnya. Maka Nayla menangis seharian, dan mencoba menulis.Ia tak ingin 
membuang-buang waktunya. Ia hanya ingin berbagi. Ia hanya ingin berkarya. 
Ia menangis dan menangis disaksikan langit tak berbintang di luar jendela. 
Walaupun tangisnya sudah berhenti, ia tetap memaksa. Ia harus menangis. Ia 
harus tidak membuang-buang waktu dengan percuma. Ia harus merasa 
berguna. Ia tak boleh membiarkan waktu dua tahun bersama Ben 
menghancurkan perasaanya( NY 2006: 110). 

 Sudah banyak masalah yang ia lalui, segala keadaan yang membuatnya tertekan ia lewati 

dengan ketegaran dan semangatnya yang luar biasa. Termasuk pengalaman pahit yang 

dialaminya semasa kecil. Tekanan batin yang ia rasakan selama ini tidak membuatnya patah 

semangat untuk terus menjalani hidupnya yang keras. Dia tidak ingin orang-orang 

menganggapnya sebagai perempuan yang lemah.Usahanya untuk terus tegar dalam menjalani 

segala cobaan yang menimpanya bisa dilihat dari kutipan di bawah ini. 

Dan tak terasa air mata saya menitik. Saya malu sekali jika Ben melihatnya, 
saya takut ben bergidik. Bergidik seperti orang-orang pencari cinta di bar 
ketika menatap saya dengan mata mendelik. Saya kelihatan tidak berdaya. 
Saya takut tentang pengetahuan tentang ketidakberdayaan saya 
dimanipulasinya. Seperti ketidakberdayaan saya pada Om Indra yang telah 
memperkosa saya. Seperti ketidakberdayaan saya pada peniti di tangan Ibu 
yang menusuk selangkangan dan vagina saya. Pada tahi di tangan Ibu yang 
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ditempelkanya ke mulut saya. Pada kematian Ayah, pada Rumah Perawatan 
Anak Nakal Dan Narkoba di mana saya dijebloskan. Pada tindak-tindak 
kriminal dan telepon dari Polsek yang membuat Ibu jengah. Pada malam-
malam dingin yang basah. Basah oleh air mata. Basah oleh peluh. Basah oleh 
segala basah, juga hujan yang tak bisa saya hindari karena tiak punya rumah, 
bahkan hanya sekadar tempat singgah. Saya tak akan membiarkan mata saya 
basah. Setitik basah di sudut mata saya ini sudah membuat saya merasa 
bersalah. Bersalah pada hati saya yang lemah. (NY 2006: 147). 

  Semangatnya untuk tetap tegar ketika ditinggalkan oleh Ben, tidak jauh beda dengan 

usahanya ketika dia ditinggalkan oleh Juli. Nayla benar-benar tidak ingin terhanyut oleh 

perasaannya sendiri. Berikut ini adalah kutipan yang memperlihatkan bahwa Nayla tidak ingin 

terpuruk dengan persoalan asmaranya. 

Panas itu nyata seperti luka. Tak akan bisa membunuh ketika saya sudah 
menunggunya. Bahagia itu ilusi. Membuat saya lengah dan tak menyadari 
kalau luka sedang mengambil ancang-ancang untuk merampas posisi kembali. 
Dan ketika dalam keadaan tidak siap itulah, sakitnya akan terasa sekali. Saya 
tak ingin terpuruk lagi (NY 2006: 177). 
 

  Dia tidak ingin persoalan asmaranya menghancurkan semua impian-impiannya untuk 

menjadi seorang pengarang terkenal. Semua kisah perjalanan hidupnya dari kecil hingga dewasa 

ia tuangkan ke dalam sebuah cerita pendek. Setiap karya barunya selalu dikirimkan  ke majalah 

maupun koran. Dia tidak pernah bosan untuk berkarya meski karya-karyanya belum ada yang 

diterima untuk dimuat di majalah atau koran. Setelah berkali-kali dia mengirim dan berkali-kali 

karyanya ditolak, akhirnya sebuah kabar bahagia datang padanya. Karyanya dimuat di sebuah 

koran dan membuat heboh masyarakat. Keberaniannya dalam mengungkap pengalaman 

hidupnya yang penuh kontroversi itu membuat orang terkejut dan penasaran untuk menggali 

lebih dalam sisi kehidupan seorang Nayla Kinar. Baru sebentar karyanya dimuat, nama Nayla 

Kinar sudah melambung tinggi dan membuat heboh dunia sastra. 

  Itu benar-benar namanya ! Nayla Kinar! Tidak mungkin kesalahan cetak. 
Karena tidak namanya saja yang tercantum di sana, tapi juga cerita 
pendeknya! Dan pesan-pesan sms yang masuk ke dalam ponselnya pun 
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nyata. Selamat atas karya yang akhirnya dimuat juga. Selamat atas karya 
yang bagus (NY 2006: 152). 

 Kutipan di atas memperlihatkan bahwa kesuksesan yang diraih oleh Nayla tidak hanya 

membuat bangga dirinya saja, namun teman-temannya pun bangga atas keberhasilan yang 

diraihnya. Teman-temannya ikut senang karena akhirnya karya-karya Nayla sudah dikenal 

banyak orang. Tidak hanya itu saja, dia mendapat tawaran agar karya-karya Nayla diangkat 

menjadi sebuah film. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Nayla tidak bisa diukur dengan apapun. 

Dia bersyukur atas impian yang telah berhasil diwujudkanya, yaitu menjadi seorang pengarang. 

Rona kebahagian benar-benar sedang menyelimuti hati Nayla, sampai-sampai dia sendiri tidak 

tau harus bagaimana mengekspresikan kebahagiaannya itu. 

Nayla terduduk lemas. Padahal ia ingin lompat-lompat. Padahal ia ingin gigit 
meja. Padahal ia ingin cakar-cakar dinding. Tapi ia hanya bisa terduduk 
lemas. Jantungnya berdebar-debar. Entah untuk berapa detik. Berapa menit. 
Berapa jam. Nayla tak lagi bisa menimbang waktu.Waktu berhenti. Hanya 
ada bahagia yang dimilikinya sendiri (NY 2006: 153). 

 Keberhasilannya sekarang membuatnya lebih bersemangat lagi untuk berkarya. Semenjak 

menjadi pengarang terkenal dia sudah berhenti bekerja sebagai lighting. Dia memutuskan untuk 

fokus menjalani pekerjaannya sebagai pengarang. Jika bekerja sebagai lighting dia lakukan 

semata-mata karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka berbeda dengan menjadi seorang 

pengarang seperti sekarang ini. Disamping pekerjaan, menjadi seorang pengarang adalah impian 

Nayla sejak kecil. Bagi nayla, menulis adalah bagian dari hidupnya. Ia mengasah bakat yang 

sudah melekat pada dirinya sejak kecil dengan sungguh-sungguh, alhasil kini Nayla berhasil 

menuju puncak kejayaan.  

 

4.1.2.2 Tidak 

Bergantung pada Orang Tua 
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Pengalaman-pengalaman pahit semasa kecil membuat Nayla ingin hidup mandiri. Dari 

kecil, ia tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah, ia dibesarkan oleh ibunya yang 

sangat otoriter. Berbagai pengalaman pahit yang dialaminya membuat Nayla menjadi pribadi 

yang kuat. Ia ingin hidup mandiri dan tidak ingin menggantungkan hidupnya kepada orngtua 

yang amat dibencinya. Perjuangan hidup Nayla memang sangat berliku-liku. Ia pergi 

meninggalkan rumah saat ia masih berumur 12 tahun. Nayla berjuang untuk mencari uang demi 

bertahan hidup di tengah-tengah kejamnya kehidupan. Berikut ini adalah kutipan yang 

memperlihatkan bahwa Nayla sudah berani mengambil keputusan yang berat dalam hidupnya. 

Dia berani untuk meninggalkan rumah dan lebih memilih hidup sebatangkara. 

Saya punya kehidupan sendiri, walaupun saya anak dari Ayah dan Ibu. Hidup 
saya bukan hidup mereka. Pilihan saya bukan pilihan mereka.Tapi setiap 
tindakan yang menurut saya benar, tidak benar di mata Ibu. (NY 2006: 176). 
Dari kutipan di atas, kita bisa melihat bahwa Nayla benar-benar berani dalam mengambil 

keputusan. Dia tidak takut untuk berjuang mempertahankan hidupnya tanpa campur tangan dari 

orang tua nya. Tujuannya keluar dari rumah yaitu ingin membuktikan kepada ibunya bahwa 

dirinya bukanlah sosok perempuan yang lemah. 

Tapi masa-masa menekankan itu sudah lewat. Saya punya teman yang bekerja 
jadi sopir antar jemput karyawan untuk sebuah diskotek dan menawari saya 
pekerjaan. Diskotek itu kebetulan butuh juru lampu. Saya ikut training selama 
satu bulan, selama itu saya diperbolehkan tidur di diskotek, sehingga saya tak 
perlu bingung lontang-lantung mencari rumah teman yang bisa dijadikan 
tempat bermalam atau terpaksa tidur di terminal dan emperan jalan Saya 
diterima Ibu, gaji pertama saya dua ratus ribu. Akhirnya saya bisa membayar 
perbulan untuk sewa kamar, walaupun teman-teman yang datang sering bilang 
kamar saya persis kandang ayam (NY 2006:  54). 

 Kutipan di atas adalah surat yang ditulis oleh Nayla yang dikirim untuk Ibunya. Melalui 

suratnya ia ingin memberitahu ibunya bahwa ia sudah bisa mandiri dan sudah bisa menghasilkan 

uang dengan jerih payahnya semenjak dia keluar dari rumah. Meski dia hanya tinggal di sebuah 

kos yang kamarnya di bawah kata standard, dia tetap bersyukur karena dia sudah tidak perlu 
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bingung untuk mencari tempat tidur. Dengan keadaannya sekarang yang sudah lebih baik dari 

sebelumnya, dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaannya dan berharap agar suatu 

saat nanti kehidupannya akan lebih baik lagi. Merasa belum puas dengan apa yang didapatnya 

sekarang, dia mencoba untuk merangkap menjadi seorang penari latar di tempat kerjanya. 

Meskipun sebelumnya dia tidak mepunyai bakat menari, tetapi dia bersungguh-sungguh agar 

bisa menari. Teman-teman yang sudah lama bekerja sebagai penari latar di sana mengajarinya 

menari. Beberapa kali latihan akhirnya Nayla bisa menyesuaikan teman-teman penari yang lain 

dan resmi bergabung dengan mereka. Kesungguhannya dalam bekerja dapat dilihat pada kutipan 

di bawah ini. 

 Diskotek itu sering mengundang pengisi acara. Penyanyi lengkap dengan 
penari latar. Ternyata mereka kekurangan penari.Saya menawarkan diri.Saya 
pun diajari.Setelah beberapa kali latihan, saya resmi bergabung dengan 
mereka. Kami dapat kontrak menari tiap malam minggu di sebuah hotel 
berintang lima. Setiap kali menari dibayar lima puluh ribu. Jadi saya 
mendapat uang ekstra dua ratus ribu dengan menari empat kali dalam 
sebulan. Sangat memadai untuk saya. Saya yakin ini bukan kebetulan, tapi 
kemurahan Tuhan. Termasuk terbebasnya saya dari pergaulan sebelumnya 
yang begitu liar dan menyeret saya ke dalam tindak kriminal (NY 2006: 54). 

 
4.1.2.3 Berperilaku Menyimpang 
 
 Tokoh perempuan yang bernama Nayla dalam novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu 

merupakan seorang perempuan yang menentang keras ketidakadilan gender dan sistem budaya 

patriarki secara radikal. Cara pemikirannya yang keras bisa dikatakan bahwa dia adalah penganut 

paham feminis radikal. Beragam cara ia lakukan demi mendapatkan kebahagiaan pada dirinya 

dan hidup tanpa ada bayang laki-laki. Di dunia ini seseorang yang paling dia benci adalah laki-

laki. Kebencian Nayla terhadap laki-laki bisa dilihat dari kutipan di bawah ini. 

Tak pernah saya mencintai satu pun laki-laki. Tidak sebagai ayah, tidak 
sebagai kekasih (NY 2006:  5) 
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 Dari sedikit kutipan di atas terlihat sekali bahwa Nayla begitu membenci laki-laki. Dia 

benar-benar tidak menginginkan sosok laki-laki hadir dalam kehidupannya. Baginya tanpa laki-

laki pun dia juga bisa menemukan sebuah kebahagiaan. Berikut ini adalah kutipan yang 

menunjukkan bahwa Nayla lebih memilih untuk mencintai perempuan karena dia lebih merasa 

nyaman berpacaran dengan perempuan dari pada laki-laki. Itu semua tidak lain karena kebencian 

dan traumanya dengan sosok laki-laki. 

Tapi saya tak ingin memberi cinta saya kepada orang-orang yang tak 

semestinya menerima. Lebih baik saya memilih mencintai Juli ketimbang 

laki-laki yang menginginkan selaput dara saja. (NY 2006: 6) 

 Dari kutipan di atas kita bisa menilai bahwa Nayla sangat membenci laki-laki sehingga 

dia lebih memilih untuk mencintai seorang perempuan yang bernama Juli, karena setiap ada laki-

laki yang berusaha mendekati Nayla terbukti mereka semua hanya menginginkan tubuh Nayla 

saja, tidak atas dasar cinta. Itu termasuk salah satu alasan mengapa dia begitu membenci laki-

laki. Menjadi seorang biseksual sudah menjadi pilihan hidupnya, selain berhubungan dengan Juli 

Nayla juga berhubungan dengan laki-laki.Bukan karena dia tertarik namun karena Nayla hanya 

ingin menyakiti dan memanfaatkan mereka semua. Itu dilakukanya semata-mata karena ingin 

menghancurkan laki-laki saja. Dia ingin membuktikan bahwa tidak hanya laki-laki saja yang bisa 

mempermainkan perasaan atas diri perempuan, namun perempuan juga bisa melakukan apa yang 

biasa laki-laki lakukan terhadap kaum perempuan. 

Saya juga punya pacar. Bukan laki-laki, tapi perempuan.Yang laki-laki Cuma 

untuk bit and run. Mereka benar-benar makhluk yang menyebalkan sekaligus 

menggiurkan, tapi untuk soal perasaan, saya lebih merasa nyaman dengan 

perempuan (NY 2006: 55). 
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 Hanya kepada Juli dia bisa menemukan sebuah kenyamanan yang selama ini belum 

pernah ia rasakan. Ia tidak pernah meperdulikan omongan orang tentang dirinya yang 

berperilaku menyimpang dengan menjadi seorang biseksual. Dalam menjalani hidupnya dia 

selalu berjalan sesuai apa yang dia inginkan tanpa perduli dengan penilaian orang. Di antara para 

lelaki yang pernah ditidurinya, tidak ada satu pun yang ia cintai. Dia berhubungan dengan laki-

laki bukan atas dasar cinta, namun hanya ingin bersenang-senang saja. Berbeda dengan 

perasaannya kepada seorang perempuan yang bernama Juli, Shakuntala begitu tulus mencintai 

Juli dari dasar hatinya. Nayla benar-benar menemukan sebuah rasa nyaman saat bersama Juli, dia 

merasa kebahagian yang dirasakannya itu sejak pertemuannya dengan Juli, berkut ini adalah 

kutipan yang memperlihatkan kenyamanan yang dirasakan oleh Nayla terhadap Juli. 

Tapi kebaikan dan ketulusannya membuat saya terharu.Saya juga merasa 
berhutang budi pada Juli. Ia sudah membuat hidup saya lebih nyaman. Ia 
memberi saya rasa aman (NY 2006:  99). 

 Bersama Juli dia bisa mendapatkan kepuasan fisik maupun batin. Dia tidak pernah malu 

untuk mengakui Juli sebagai pacarnya di depan orang-orang termasuk di depan ibu kandungnya 

sendiri. Mereka berdua bersikap mesra di mana pun tanpa memperdulikan penilaian orang-

orang.Nayla tidak pernah merasa apa yang dilakukannya itu salah, karena dia hanya melakukan 

apa yang memang dia ingin lakukan dari dalam hatinya. Jika perempuan bisa menemukan sebuah 

kenyamanan dengan kekasihnya yang berbeda kelamin, Nayla bisa menemukan kenyamanan itu 

dengan seseorang yang berjenis kelamin sama dengannya.  

Semua berjalan cepat.Kami bercinta dalam waktu singkat.Maka, dalam waktu 
singkat itu tak ada satu orang pun yang bisa memuaskan saya seperti Juli, tetapi 
memang bukan sekadar kepuasan kelamin yang saya cari.Saya butuh kepuasan 
rohani (NY 2006:  101). 

 Berdasarkan kutipan di atas, terlihat sekali bahwa Nayla benar-benar menemukan 

kebahagian bersama Juli. Meski sikapnya bisa dikatakan telah melanggar norma-norma yang ada 

di masyarakat, Nayla tidak pernah menghiraukannya sedikit pun.Apa pun dia lakukan untuk 
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mencari kebahagian. Kebahagian itu dia cari dengan caranya sendiri, yaitu dengan 

menyingkirkan laki-laki dari kehidupannya dan lebih memilih untuk menjadi seorang biseksual. 

4.2 Faktor yang Melatarbelakangi Semangat Feminis dalam Novel Saman Karya Ayu 
Utami dan Novel Nayla Karya Djenar Maesa Ayu 

        
 Setelah menganalisis bentuk semangat feminis, maka faktor yang melatarbelakangi 

semangat feminis dalam novel Saman karya Ayu Utami juga dibandingkan dengan faktor yang 

melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Nayla karya Djenar maesa Ayu. 

 

4.2.1  Faktor yang Melatarbelakangi Semangat Feminis dalam Novel Saman  karya Ayu 
Utami 

 Faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Saman karya Ayu Utami 

adalah didikan keras orang tua.  

4.2.1.1 Didikan Keras Orang Tua 

 Keinginan Shakuntala ingin menjadi wanita yang kuat dan tidak bergantung pada laki-

laki salah satunya karena dia begitu trauma akan masa kecilnya. Sejak kecil dia dirawat dan 

dibesarkan oleh ayah yang mendidiknya dengan keras. Sikap ayahnya yang begitu keras  

membuat Shakuntala akhirnya membenci sosok laki-laki. Dia menganggap semua laki-laki sama 

seperti ayahnya. Maka dia tidak ingin hidup hanya mengandalkan peran laki-laki saja. Baginya 

seorang perempuan juga bisa lebih kuat dibanding laki-laki. Itulah yang membuat Shakuntala 

termotivasi untuk memperjuangkan cita-cita yang sudah ditanamnya sejak lahir. Karena 

keinginannya yang begitu besar untuk bisa hidup tanpa bayang-bayang laki-laki, maka 

tumbuhlah semangat yang menggebu-gebu pada dirinya. Di bawah ini adalah kutipan yang 

menunjukkan faktor yang menumbuhkan semangat Shakuntala dalam melawan budaya patriarki. 
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Waktu itu tahun 1975, ayah membuangku ke sebuah kota asing. Kota itu 
begitu besar seperti belantara sehingga jika aku berangkat sekolah ibu selalu 
membekali dua tangkup roti, yang satu untuk kumakan. Yang sepotong lagi 
untuk kusobek kecil-kecil. Kutaburkan sepanjang jalan agar aku bisa 
menemukan rute pulang seusai pelajaran. Aku belajar dari Hansel dan Gretel, 
Mereka juga mempunyai ayah jahat.(SM 1998: 68). 

 Dari kutipan di atas terlihat sekali bahwa salah satu faktor yang menumbuhkan semangat 

Shakuntala untuk melawan budaya patriarki serta usahanya untuk mewujudkan impiannya adalah 

karena tekanan batin yang dialaminya semasa kecil. Tekanan batin yang dialaminya disebabkan 

karena didikan dari ayahnya yang begitu keras sehingga membuatnya merasa tidak nyaman dan 

tidak bahagia. Berawal dari ketidaksukaannya terhadap ayah kandungnya itulah, akhirnya 

Shakuntala membenci sosok laki-laki karena baginya semua laki-laki itu sama jahatnya seperti 

ayah yang telah mengasuh dan mendidiknya dari kecil. Dari situ muncul keinginan untuk bisa 

hidup sebagai perempuan yang kuat dan mandiri tanpa adanya peran laki-laki. 

 Semasa kecil Shakuntala merasa dirinya tertekan dengan keadaan yang tidak membuat 

bahagia layaknya gadis seusianya. Menurut Shakuntala, ayah kandungnya adalah penyebab dari 

keterpurukan yang dialaminya. Dia tidak pernah merasa nyaman dalam menikamati masa-masa 

kecilnya. Apalagi saat itu dia dipindahkan ke luar kota yang membuatnya semakin tidak nyaman 

dengan lingkungan sekitarnya dan semakin tertekan. Di sanalah dia harus memulai hidup baru 

yang tidak pernah diinginkanya sama sekali. Sejak dipindahkan ke luar kota, dia semakin 

membenci ayahnya dan semakin tidak bahagia untuk menikmati hari-harinya dengan lingkungan 

baru. Keadaannya yang tertekan bisa dilihat dari kutipan berikut ini. 

Sekolah tempat aku dijebloskan adalah sebuah gedung yang amat aneh, 
dikitari sungai yang dalam. Begitu dalamnya sehingga ikan purba hidup di 
dasarnya. Aku menangis karena aku ingin kembali ke kotaku yang 
teduh.Tapi mustahil melarikan diri. Mustahil. (SM 1998: 119). 

 Masih sama ketika dia tinggal di kotanya yang terdahulu, ayahnya tidak pernah merasa 

kasihan sedikit pun dalam memperlakukan anak kandungnya sendiri. Maka dari itulah 
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Shakuntala selalu berharap suatu saat nanti dirinya bisa trelepas dari ayah yang begitu 

dibencinya dan bisa hidup mandiri. Dia juga tidak ingin dirinya terkekang oleh keadaan, 

terutama oleh sosok laki-laki. Bebas dari segala sesuatu yang berhubungan dengan istilah 

‘perempuan lemah’ adalah tujuan utama dalam dirinya saat dewasa nanti. Perlakuan ayah 

terhadap Shakuntala yang kasar bisa dilihat dari kutipan di bawah ini. 

 Di kota asing ini, setiap kali matahari telah tenggelam ayah menyuruh orang 
memasung aku pada ranjang. Sebab aku ini keturunan peri. Tapi, tanpa dia 
tahu, pada malam hari aku belajar menikmati rasa sakit. Pada pagi hari aku 
menghayati tubuhku menggeliat ketika rantai dilepas. (SM 1998: 56 ). 

 

4.2.2 Faktor yang Melatarbelakangi Semangat Feminis dalam Novel Nayla  karya Djenar 
Maesa Ayu 

 Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Nayla karya 

Djenar Maesa Ayu, yaitu didikan keras orang tua dan trauma. 

4.2.2.1 Didikan Keras Orang Tua 

Sejak kecil Nayla dirawat dan dibesarkan oleh Ibunya, karena ketika dia masih dalam 

kandungan Ayahnya pergi meninggalkan dia dan Ibunya. Dari lahir sampai menginjak usia 

remaja dia tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah seperti anak-anak lainya. 

Ayahnya tega meninggalkanya hanya karena lebih memilih perempuan lain yang kemudian 

dinikahi ayahnya. Ibu Nayla benar-benar sakit hati karena merasa dikhianati oleh laki-laki yang 

begitu dicintainya. Dendamnya yang begitu besar membuat Ibu Nayla sangat membenci laki-laki 

yang telah menanam benih dalam kandungannya itu. Saat itu pula Ibunya mempunyai keinginan 

keras untuk mendidik Nayla agar menjadi wanita yang kuat. Dia tidak ingin Nayla lemah, maka 

dia begitu keras dalam mendidik anak semata wayangnya itu dengan harapan kelak ia akan 
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tumbuh menjadi wanita yang tegar. Dari kecil Nayla sudah dihasut oleh Ibunya agar membenci 

sosok laki-laki yang tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri.                          

Kamu tak akan pernah tahu anakku, seberapa dalam ayahmu menyakiti hatiku. 
Ia menyakiti kita dengan tidak mengakui janin yang kukandung adalah 
keturunannya. Ia meninggalkan kita begitu saja tanpa mengurus ataupun 
mendikusikan terlebih dahulu masalah perceraian (NY 2006: 6). 

 Berdasarkan kutipan di atas, terlihat jelas bahwa Ibu Nayla menginginkan Nayla untuk 

tidak menaruh hormat kepada ayahnya. Ibunya ingin Nayla menaruh rasa benci yang begitu 

mendalam seperti ibunya yang amat membenci ayahnya itu. Berikut ini adalah nasehat dari 

ibunya agar tidak mencintai ayah yang telah meninggalkannya sejak masih dalam kandungan. 

Kamu akan sadar bahwa ayahmu sama sekali tak mencintaimu, dan dengan 

sendirinya kamu tak akan mencarinya. Kamu akan memilih lebih baik hanya 

punya aku, ketimbang punya ayah yang tega meninggalkan anaknya (NY 

2006:  8). 

 

 Dari kecil Nayla sudah dituntut ibunya untuk membenci laki-laki. Alasanya karena kelak 

dia pasti akan menjumpai banyak laki-laki seperti ayahnya yang tidak mempunyai perasaan. 

Ibunya tidak ingin Nayla sampai mengalami apa yang pernah dialaminya. Didikan yang keras 

kepada Nayla ia lakukan agar Nayla tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Ibu Nayla mempunyai 

harapan ketika Nayla besar nanti, dia menjadi perempuan yang tidak bergantung pada laki-laki. 

Contohlah aku. Aku tak butuh mereka. Lihat betapa banyak laki-laki yang 

takhluk padaku. Lihat betapa mereka rela menyerahkan jiwa raganya hanya 

untukku. Kamu pun harus bisa seperti aku. Akan ada banyak laki-laki seperti 

ayahmu yang kelak mencampakkanmu jika kamu tak sekuat dan sepandai aku 

(NY 2006: 8). 
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 Nayla menjadi korban dari trauma yang dialami oleh Ibunya. Sakit hati yang dirasakan 

ibunya membuat Nayla harus mengalami masa kecilnya dengan penuh dendam dan kekerasan 

yang dilakukan oleh ibu. Didikan ibunya yang begitu keras dan bisa dikatakan sangat kejam itu 

bisa dilihat dari kutipan di bawah ini. 

Saya dipukuli ketika menumpahkan sebutir nasi. Tidak rapi, kata Ibu. Tapi 
yang saya lihat di sekolah, anak lain kerap menumpahkan tidak hanya sebutir 
nasi, namun segepok nasi berikut dengan lauknya tanpa dipukuli maupun 
diomeli Ibunya. Saya dijemur di atas seng yang panas terbakar terik matahari 
tanpa alas kaki karena membiarkan pensil tanpa kembali menutupnya. Tidak 
bertanggung jawab, kata Ibu. Tapi yang saya lihat di sekolah, anak lain kerap 
mebiarkan pensil mereka tak berpenutup dan orangtuanya dengan suka rela 
mencarikan dan menutupnya. Saya dipaksa mengejan sampai berak lantas 
diikat dan tahinya direkatkan dengan plester di sekujur tubuh juga mulut saya 
karena ketahuan tidak makan sayur.Tidak bisa bersyukur, kata Ibu. Tapi yang 
saya lihat di sekolah, anak lain banyak menampik sayur yang dibawakan 
ibunya, lantas sang Ibu malah menjajani mereka bakso atau pempek 
Palembang. Ibu memang kuat, dan saya begitu lemah untuk tidak merasa takut 
pada Ibu (NY 2006: 113). 
 

 Nayla benar-benar merasa tertekan dengan perlakuan ibunya yang tidak pernah 

memberinya kesempatan untuk merasakan betapa enaknya dimanja. Dia iri dengan teman-teman 

seusianya yang mendapatkan kasih sayang dari orangtua yang utuh. Sedikitpun Nayla tidak 

pernah merasa nyaman hidup bersama ibunya. Tetapi Nayla terlalu takut untuk melawan ibunya 

yang begitu keras. Dia tidak mempunyai nyali untuk melawan sedikitpun. Dia selalu menuruti 

semua perkataan dari ibunya. Lebih parahnya lagi, ibunya tidak segan-segan untuk menusuk 

vaginanya dengan peniti tiap kali Nayla ngompol. 

Ia tidak hanya menusuki vagina saya dengan peniti setiap kali mendapati saya 
ngompol. Ia memukuli saya tanpa sebab yang bisa diterima akal sehat. Karena 
ibu berkuasa. (NY 2006:112). 

 Sakitnya ketika vaginanya ditusuk dengan peniti tidak jauh lebih sakit dari rasa sakitnya 

karena dia harus diperlakukan kejam oleh ibu kandungnya. Dia tidak bisa melawannya, dia 

begitu takut dengan sosok ibu yang tak ubahnya monster. Nayla kagum akan sifat ibunya yang 



 
 

 
 

55

begitu kuat dalam menjalani hidup. Namun perlakuanya yang begitu kasar terhadapnya membuat 

ia tidak betah hidup bersamanya.  

Rasa sakit di hatinya pun masih kerap menusuk setiap kali melihat sosok Ibu 
tak ubahnya monster. Padahal ia ingin melihat Ibu seperti ibu-ibu lain yang 
biasa dilihatnya di sekolah ataupun di ruang tunggu dokter. Ia ingin Ibu seperti 
Ibu-ibu lain yang terkejut ketika anak kandungnya jatuh hingga terluka hingga 
mengeluarkan darah, bukan sebaliknya membuat berdarah. Nayla ingin punya 
Ibu, tapi bukan ibunya sendiri. Nayla ingin memilih tak punya Ibu, ketimbang 
punya Ibu yang mengharuskan memilih peniti. (NY 2006: 65). 
Dari kutipan di atas, kita bisa melihat betapa tersiksanya Nayla harus menjalani hari-

harinya dengan beban mental. Jika gadis seusianya menjalani hari-harinya dengan penuh canda 

dan tawa beserta keluarganya, tidak dengan Nayla. Hanya ada tangis dan pilu yang mewarnai 

hari-harinya. Rasa heran dan penuh pertanyaan selalu ada dalam benak Nayla. Dia masih tidak 

habis pikir mengapa Ibunya begitu tega memperlakukan anak kandung sendiri sama seperti 

memperlakukan hewan.  

Nayla masih gentar setiap kali melihat rangkaian peniti itu. Ia akan terdiam 
cukup lama sebelum akhirnya terpaksa memilih satu. Itu pun harus dengan 
cara ditampar Ibu terlebih dahulu. Beberapa tahun lalu, Nayla masih gemetar 
ketika tangan Ibu menyalakan pemantik lantas membakar peniti yang sudah 
dipilihnya. Peniti dengan ukuran terkecil tentunya. Dan ketika peniti yang 
menurut Ibu sudah steril itu ditusukkan ke selangkanganya, ia akan mengapit 
rapat-rapat kedua pahanya. Terisak, meronta, membuat Ibu semakin murka 
(NY 2006: 65).  
Tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali diam dan pasrah, karena melawan pasti akan 

membuat ibunya semakin marah. Semakin lama Nayla mulai terbiasa dengan keadaanya. 

Sampai-sampai dia tidak merasa takut sedikitpun tiap kali ibunya menusuki vaginanya dengan 

peniti. Rasa sakit yang mulanya membuat dia menangis kini rasa sakit itu ia tahan tanpa harus 

mengeluarkan air mata.  

Tapi kini, beberapa tahun kemudian tak ada satu peniti pun yang membuat 
nayla gentar maupun gemetar. Ia malah menantang dengan memlilih peniti 
yang terbesar. Membuka pahanya lebar-lebar, tak terisak, tak teronta. 
Membuat Ibu semakin murka. Tak hanya selangkangan Nayla yang 
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dimasukinya, tapi juga vaginanya. Nayla diam saja. Tak ada sakit 
terasa.Hanya nestapa. Tak ada takut. Hanya kalut. (Ny 2006: 76). 
 
 
 

4.2.2.2 Trauma 
  Ketika Nayla sudah terbiasa dan tak lagi gentar saat dia harus mendapatkan perlakuan 

yang tidak sebagaimana mestinya dari ibu, suatu kejadian membuatnya sangat terpukul. Dia 

diperkosa oleh om Indra, seorang laki-laki yang sudah lama dipacari oleh ibunya. Saat itu Nayla 

masih berumur 9 tahun. Nayla tidak berani untuk mengatakan pada ibunya apa yang sudah om 

Indra lakukan terhadapnya.  

Saya takut mengatakan apa yang pernah dilakukan oleh Om Indra kepada saya. 
Padahal saya ingin mengatakan kalau Om Indra sering meremas-remas 
penisnya di depan saya hingga cairan putih muncrat dari sana. Bahkan ketika 
kami sedang nonton televisi sama-sama dan Ibu pergi sebentar ke kamar 
mandi, Om Indra kerap mengeluarkan penis dari dalam celananya hanya untuk 
sekejap menunjukkanya kepada saya. Om Indra juga sering datang ke kamar 
ketika saya belajar dan menggesek-gesekan penisnya ke tengkuk saya. Begitu 
mendengar langkah Ibu ia pura-pura mengajari saya hingga membuat Ibu 
memandang kami dengan terharu. Dan pada akhirnya, ketika Ibu tidak ada di 
rumah, Om Indra tidak hanya mengeluarkan ataupun menggesek-gesekkan 
penisnya ke tengkuk saya. Ia memasukkan penisnya itu ke vagina saya. Supaya 
tidak ngompol katanya, saya diam saja. Saya diam dan menerimanya demi Ibu. 
Karena ibu mencintainya. (NY 2006: 114). 
 

 Kenyataan pahit harus diterima oleh Nayla, dia sudah tidak perawan lagi saat ia masih 

berumur 9 tahun. Sejak saat itulah Nayla mulai membenci sosok laki-laki. Sebuah 

pemberontakan ingin dia lakukan atas segala peristiwa yang sudah terjadi pada dirinya. 

Keperawanannya direnggut oleh pacar ibunya merupakan sebuah pukulan yang amat berat 

baginya. Namun apa daya, rasa takutlah yang membuat nayla tidak berdaya untuk melawan 

kuasa. Sesungguhnya, hati Nayla sudah benar-benar terluka. 

Tidak banyak korban pelecehan seksual bersedia membuka pengalaman 
traumatisnya. Mereka takut menerima penolakan. Namun di sisi lain, mereka 
sebenarnya ingin sekali didengar (NY 2006: 89). 
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Jika dilihat dari kutipan di atas, Nayla ingin sekali semua tekanan batin yang ia 

pendam selama ini bisa dimengerti oleh ibunya. Tidak ada satu orangpun yang mengetahui 

seberaba besar hati Nayla terluka. Lagi-lagi diam yang hanya bisa ia lakukan. Walau 

sebenarnya hatinya ingin berteriak sekeras-kerasnya namun mulutnya seakan terkunci rapat, 

sepatah katapun tidak bisa keluar dari mulutnya. 

Lalu apakah yang selama ini saya lakukan?Apakah saya sudah melakukan 
kesalahan besar? Apakah sebaiknya saya berteriak ketika ia sedang 
menggesekkan penisnya ke tengkuk saya. Apakah seharusnya saya melawan 
ketika penisnya menghunus lubang vagina saya?Apa yang harus saya 
lakukan? Mengatakan semuanya kepada Ibu?Apa reaksi Ibu? Apakah ia akan 
menusuki vagina saya tidak hanya dengan peniti namun dengan linggis. 
Apakah ia akan tidak sekadar menempel tahi ke mulut saya dengan plester, 
tapi malah memaksa saya menelanya. Atau apakah kulit kaki saya tidak akan 
dikelupas Ibu di atas seng namun di atas oven? Saya tidak tahu, saya terlalu 
takut dan Ibu semakin kuat.Saya tidak mampu lagi menanggulangi ketakutan 
penyesalan ini.Saya harus pergi (NY 2006: 114). 
 

 Merasa sudah tidak kuat lagi hidup bersama ibunya, akhirnya Nayla memutuskan 

untuk pergi dari rumah dan lebih memilih untuk hidup sebatangkara. Dia ingin menjadi 

wanita yang kuat seperti harapan ibunya.Nayla pergi dari rumah ketika umurnya baru 

berumur 12 tahun. Sampai akhirnya ia bertemu dengan pemuda yang bernama Ben. Mereka 

sempat menjalin kasih selama dua tahun, dan akhirnya hubungan mereka berakhir karena 

adanya pihak ketiga. Ben selingkuh dengan perempuan lain dan Nayla memutuskan untuk 

mengakhiri hubunganya yang sudah berjalan selama dua tahun bersama Ben. 

  Rasa benci Nayla terhadap laki-laki muncul semenjak ia diperkosa oleh om Indra, 

kebencian yang sudah mulai tertanam dalam benaknya itu semakin kuat setelah Ben 

mengkhianati Nayla. Saat itulah keinginan Nayla untuk menghancurkan laki-laki semakin 

kuat.Ia tidak ingin ada laki-laki yang mempermainkannya lagi. Faktor trauma pada masa lalu 

membuat Nayla berperilaku menyimpang dengan menjadi seorang biseksual. Merasa laki-
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laki adalah musuh terbesar dalam hidupnya, maka Nayla lebih memilih mencintai 

perempuan. Jika ia berhubungan dengan laki-laki, itu sekadar untuk bersenang-senang saja.  

Mabuk adalah belahan jiwa Nayla. Dan malam bagi Nayla, adalah belahan 
jiwa mabuk. Mabuk kehidupan, maupun mabuk minuman, asal sama-sama 
mabuk. Asal sama-sama bukan mabuk cinta !bahkan Ibunya yang mengaku 
sudah sedemikian cantik, sedemikian terkenal, sedemikian tegar, sedemikian 
mapan, dan sedemikian pandai pun bisa terkecoh hanya karena cinta. 
Terkecoh hingga tak menyadari jika pacar yang dicintainya itu tak lebih dari 
seorang pengeretan dan pemerkosa anak kandungnya. Cinta biadab !!umpat 
Nayla dalam hatinya (NY 2006: 142). 
 

  Untuk kedua kalinya trauma dalam diri Nayla disebabkan oleh laki-laki. 

Pengkhianatan Ben terhadapnya, membuat ia semakin kuat dan tidak ingin lemah. Baginya 

laki-laki adalah musuh terbesar dalam hidupnya. Maka ia tidak ingin berada di bawah kuasa 

laki-laki. Di bawah ini adalah kutipan saat Nayla memarahi ben dengan emosi yang meluap. 

Bangsat! Lu gak usah boong deh. Gue udah tau lu lagi gatel sama si cantik. Lu 
kan kampungan kalo udah ketemu model. Gue udah tau dari si Bencong kalo 
lu kemarin makan siang ama dia. Dan gak usah pake ngaku datang sendirian. 
Jelas-jelas si Lidya liat (NY 2006: 36). 
 

 Awalnya Nayla mengira Ben adalah pemuda yanga baik. Tetapi ternyata Nayla salah 

menilai pemuda yang dianggapnya baik, karena suatu hari Ben ketahuan selingkuh dengan 

perempuan lain. Sejak awal Ben tidak sungguh-sungguh mencintai Nayla. 

Ya ampun !!lu piker gue perempuan gila apa? Lu piker gue gak inget 
kronologisnya?Lu ajak gue makan malam hari itu dan gue masih kalem. Inget 
gak lu, gue lagi telponan sama si Olin. Dia ngajak gue pergi. Gue bilang gue 
mau makan mala mama elu.Gak taunya telepon dari si Bencong masuk. 
Bilang lu ketauan makan sama si cabo itu. Makanya gue gak angkat telepon 
lu. Makanya gue ke Fluid ama Olin. Eehh…. Gak taunya lu nangkring aja di 
situ kaya monyet sama itu cabo !pake gak ngaku lagi .Kalao memang Cuma 
mau ngobrol-ngobrol kenapa aku gak pernah kamu ajak ! kenapa kamu takut 
kalau aku di sana ! kamupikir aku gak punya perasaan apa? Kamu pikir aku 
gak trauma?! Dan traumaku ini gara-gara kamu ! (NY 2006:150). 

 Bagi Nayla, laki-laki tidak lebih baik dari seekor hewan yang tidak mempunyai otak 

dan pikiran. Kini Nayla begitu membenci laki-laki, dan menganggap bahwa semua laki-laki 
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di dunia ini sama. Dia tidak ingin jatuh di lubang yang sama, maka ia memutuskan untuk 

tidak jatuh cinta lagi dengan laki-laki. 

Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan tubuh saya. Mereka pasti bangga 
jika berhasil merobek selaput dara saya. Bodoh. Mereka mengira saya 
perawan. Padahal hati saya yang perawan, bukan vagina saya. Meskipun usia 
saya masih sangat muda (Nayla: 5) 

 Dari semua laki-laki yang mendekati Nayla, rata-rata mereka hanya ingin 

memanfaatkan Nayla saja. Mereka hanya ingin menjadikan Nayla sebagai pelampiasan napsu 

semata.Sekarang Nayla sadar mengapa Ibunya selalu menyuruh untuk menjadi wanita yang 

kuat. Itu semua karena Ibu tidak ingin Nayla disakiti oleh laki-laki seperti apa yang sudah 

dilakukan Ayah kandungnya yang meninggalkan ia dan Ibunya. Dia ingat dengan semua 

nasehat dari ibunya, bahwa dia tidak boleh lemah hanya karena laki-laki. Traumanya 

terhadap laki-laki membuat Nayla bersikeras untuk menjalani hidup sesuai nasehat-nasehat 

ibu tentang bagaimana cara menghadapi kerasnya hidup. 

 

 

4.3 Hubungan Intertekstual 

 Untuk mengetahui hubungan intertekstual antara novel Saman karya Ayu Utami 

dengan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu dilakukan perbandingan terhadap kedua novel 

tersebut. Sebelum membandingkan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam 

kedua novel tersebut, bentuk semangat feminis dalam novel Saman dan novel Nayla akan 

dibandingkan terlebih dahulu. 

 Terdapat persamaan bentuk semangat feminis dalam kedua novel yang diteliti. 

.Persamaan bentuk semangat feminis pada novel Saman karya Ayu Utami dengan bentuk 
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semangat feminis yang terdapat dalam novel Nayla karya Djenar Maesa ayu adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Tidak Bergantung pada Orang tua 

Salah satu persamaan bentuk semangat feminis pada novel Saman karya Ayu Utami 

dengan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu adalah perjuangan mereka dalam menjalani hidup 

tanpa bergantung pada orang tua. Persamaan yang begitu kental antara keduanya terlihat sekali 

pada saat mereka memutuskan untuk pergi dari rumah dan lebih memilih untuk tinggal sendiri, 

karena keduanya ingin membuktikan kepada orang tua nya bahwa mereka bisa hidup mandiri 

tanpa bantuan dari orang tua. 

Berikut ini adalah kutipan pada novel Saman yang memperlihatkan betapa besarnya 

keinginan shakuntala untuk tidak bergantung hidup pada keluarganya. 

Aku ingin sekali melihat tanah raksasa, rumah mereka yang besar-besar, 
jalanannya, tikus serta kucingnya. Terutama juga agar aku bisa pergi amat jauh 
dari ayah dan kakakku yang tidak kuhormati. Yang tak menghormati aku, tak 
pernah menyukai aku.Aku tidak menyukai mereka. (SM 1998: 137). 
Setelah melihat kutipan di atas, di bawah ini adalah kutipan yang menunjukkan 

keinginan Nayla untuk pergi dari rumah dan belajar hidup mandiri tanpa dukungan maupun 

bantuan dari orangtua nya.  

Rasa sakit di hatinya pun masih kerap menusuk setiap kali melihat sosok ibu 
tak ubahnya monster. Padahal ia ingin melihat ibu seperti seperti ibu-ibu lain 
yang biasa dilihatnya di sekolah atau pun di ruang tunggu dokter Nayla ingin 
punya ibu, tapi bukan ibunya sendiri. Nayla ingin pergi dari hidup yang 
membuatnya tertekan (NY 2006: 2) 
 
 

 Persamaan bentuk dari segi ketidakbergantungan pada orang tua yang terdapat dalam 

kedua novel Saman dan Nayla juga bisa dilihat dari perjuangan kedua tokoh perempuan pada 

kedua novel tersebut saat berjuang keras untuk mencari uang dengan jerih payahnya sendiri. 
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Di bawah ini adalah kutipan yang terdapat dalam novel Saman karya Ayu Utami, yang 

menunjukkan bahwa Shakuntala sudah bisa mencari penghasilan dengan hasil keringatnya 

sendiri. 

Ketika remaja aku selalu menari sebagai Arjuna dalam wayang orang, dan 
gadis-gadis memujaku sebab tanpa sadar mereka tak menemukan sisa-sisa 
feminiti dalam diriku. Tapi aku juga Durpadi, yang memurubkan gairah pada 
kelima pandawa. Selama di New York, aku pernah mendapat cukup uang 
tambahan dari mengisi suara film animasi eksperimental. (SM 1998: 135). 

  Untuk melihat persamaan bentuk semangat dari kedua novel tersebut di bawah ini 

merupakan kutipan yang terdapat dalam novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu yang 

menunjukkan bahwa Shakuntala sudah bisa mencari penghasilan dengan hasil keringatnya 

sendiri. 

saya gak tahu apakah tindakan menulis surat ini akan memperburuk atau 
memperbaiki keadaan. Tapi saya gak ada maksud jelek sedikit pun. Saya cuma 
ingin mengabari bahwa saya sudah mulai bisa hidup dengan hasil keringat 
saya sendiri”. (NY 2006: 53). 
 
 
 
 

2. Pantang menyerah 

 Shakuntala dan Nayla adalah seorang perempuan yang kuat. Meskipun mereka sama-

sama mempuanyai trauma pada masa lalunya, Nayla dan Shakuntala mempunyai semangat yang 

begitu besar untuk mewujudkan impian mereka untuk menjadi seorang perempuan yang sukses 

dan bisa hidup mandiri tanpa adanya peran laki-laki dibelakangnya. Mereka adalah sosok 

perempuan yang tegar dan tidak mudah menyerah untuk menjalani kehidupan mereka yang 

penuh liku-liku. Meskipun berbagai cobaan datang menghadang setiap perjalanan hidup mereka, 

sedikitpun mereka tidak pernah gentar untuk melewatinya. 
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Menjadi seorang penari professional merupakan cita-cita Shakuntala sejak dini. Bakat 

menarinya memang sudah terlihat sejak ia masih kecil. Menari adalah hal yang paling 

dicintainya, maka ia menekuni bakatnya agar kelak cita-citanya untuk menjadi seorang penari 

professional bisa terwujud. Dia sangat bersungguh-sungguh dalam mengeksplorasi bakat 

menarinya itu karena ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa suatu saat nanti dia bisa 

sukses dan bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan dari sosok laki-laki di 

belakangnya. Berikut ini adalah kutipan yang menunjukkan kecintaan Shakuntala terhadap tari. 

Sebab bagiku hidup adalah menari dan menari pertama-tama adalah tubuh. 
Seperti Tuhan baru meniupkan nafas pada hari keempatpuluh setelah sel telur 
sperma menjadi gumpalan dalam rahim. Maka ruh berhutang kepada tubuh. 
Tubuhku menari. Sebab menari adalah eksplorasi yang tak habis-habis dengan 
kulit dan tulangku, yang dengannya aku rasakan perih, ngilu, nggiil, juga 
nyaman. Dan kelak ajal. Tubuhku menari. Ia menuruti bukan nafsu melainkan 
gairah. (SM 1998: 115-116). 

 Untuk menggapai cita-citanya, dia sangat serius menekuni dunia tari. Selain untuk 

mewujudkan impian yang telah ditanamnya sejak dini, dia juga ingin membuktikan bahwa tanpa 

dukungan atau bantuan dari ayahnya sekalipun, kesuksesan bisa diraihnya dengan kerja kerasnya 

sendiri. Akhirnya sebuah kesempatan emas datang padanya, itu semua tidak lain karena 

semangatnya yang begitu membara untuk memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi 

keinginannya selama ini. Tala mendapatkan beasiswa dari Asian Cultural Centre untuk 

mempelajari tari dan koreografi. 

 Sama halnya dengan Shakuntala, Nayla juga bersungguh-sungguh dalam mengejar cita-

citanya. Bedanya hanya terletak pada profesi yang mereka geluti, Shakuntala dalam bidang tari 

sedangkan Nayla dalam bidang sastra. Dari kecil Nayla memang suka menulis, bakat menulisnya 

itu menurun dari ayahnya yang tidak lain adalah seorang pengarang terkenal. Nayla selalu 

mencurahkan semua isi hatinya melalui tulisan yang kemudian dijadikanya sebagai cerita 
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pendek. Cerita tersebut berisikan semua peristiwa yang telah dialami Nayla sejak kecil hingga 

dewasa. 

 Nayla selalu berusaha agar karyanya bisa diterima oleh masyarakat. Dia mencoba 

mengirimkan karyanya di berbagai koran dan majalah. Meski sudah berkali-kali karyanya ditolak 

oleh pihak instansi, dia tidak pernah bosan untuk terus mencoba membuat karya-karya yang 

baru. Setelah berkali-kali dia mengirim dan berkali-kali karyanya ditolak, akhirnya sebuah kabar 

bahagia datang padanya. Karyanya dimuat di sebuah koran dan membuat heboh masyarakat. 

Keberaniannya dalam mengungkap pengalaman hidupnya yang penuh kontroversi itu membuat 

orang terkejut dan penasaran untuk menggali lebih dalam sisi kehidupan seorang Nayla Kinar. 

Baru sebentar karyanya dimuat, nama Nayla Kinar sudah melambung tinggi dan membuat heboh 

dunia sastra. Tidak hanya itu saja, dia mendapat tawaran agar karya-karya Nayla diangkat 

menjadi sebuah film. 

 

3. Berperilaku menyimpang 

 Dalam hal seksualitas baik Shakuntala maupun Nayla memperlihatkan 

pemberontakannya dengan berperilaku menyimpang. Pemberontakan dalam hal seksualitas yang 

dilakukan oleh Shakuntala dan Nayla adalah menjadi seorang biseksual. Kedua tokoh tersebut 

ingin menunjukkan kepada khalayak bahwa tidak hanya laki-laki saja yang bisa berperan sebagai 

subjek, namun perempuan juga bisa berperan sebagai subjek dan menjadikan laki-laki sebagai 

objek seksualitas. 

 Pilihan Shakuntala untuk menjadi seorang biseksual merupakan sebuah pemberontakan 

terhadap budaya patriarki yang dianggap telah memasung dirinya. Shakuntala telah memilih 

untuk memuaskan dirinya dengan tidur dengan banyak lelaki dan perempuan. Dalam pemikiran 
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feminis radikal, Shakuntala telah merebut kendali atas seksualitas perempuan dengan menuntut 

hak untuk mempraktikan apapun yang dapat memberikan kenikmatan dan kepuasan hubungan 

seksual tanpa memperdulikan norma-norma yang ada. 

 Sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh Shakuntala untuk melawan budaya patriarki 

adalah melakukan hubungan seksual dengan beberapa lelaki dan perempuan. Hal tersebut 

dilakukan hanya untuk mendapatkan sebuah kenikmatan dan kepuasan. Dia ingin membuktikan 

bahwa kaum perempuan juga berhak untuk mendapatkan kepuasan, tidak sekadar menjadi subjek 

pelampiasan nafsu para lelaki. Pemberontakan yang dilakukan oleh Shakuntala bisa dilihat dalam 

kutipan berikut. 

Namaku Shakuntala. Ayah dan kakak perempuanku menyebutku sundal. 
Sebab aku telah tidur dengan beberapa lelaki dan perempuan. Meski tidak 
menarik bayaran. Kakak dan ayahku tidak menghormatiku. Aku tidak 
mengormati mereka. (SM 1998: 115). 
 

 Hidup di dalam budaya patriarki telah menjadikan Shakuntala sebagai perempuan yang 

berkepribadian ganda. Dalam kasus orang berkepribadian ganda, kebanyakan di antara mereka 

mengalami trauma psikologis pada masa lalunya. Perpecahan pribadi tersebut terjadi sebagai 

tanggapan atas kondisi yang tidak bisa dihadapi oleh pribada awal. Dengan memecah 

kepribadiannya, atau dengan karakter yang berbeda bahkan bertentangan dengan pribadi awal, 

seseorang merasa lebih mudah dalam menghadapi kondisi yang pada awalnya tidak dapat 

dihadapinya. Dalam kesehariannya Shakuntala memposisikan dirinya sebagai perempuan 

seutuhnya, namun sewaktu-waktu dia juga berperan sebagai laki-laki. 

 Hal yang membedakan Shakuntala dengan para penderita kepribadian ganda lainnya 

adalah Shakuntala menyadari sepenuhnya bahwa ada dua atau lebih kepribadian yang ada di 

dalam dirinya. Dalam beberapa kasus kepribadian ganda pribadi awal tidak pernah menyadari 

bahwa ada pribadi lain yang munghuni dirinya. Ketika pribadi yang lain muncul, pribadi awal 
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akan menghilang, dan pada saat pribadi awal kembali lagi pada dirinya, ia tidak menyadari 

tentang hal-hal yang telah dilakukan fisiknya selama dirinya menjadi pribadi yang lain. Berbeda 

dengan Shakuntala, ia menyadari sepenuhnya tentang dirinya yang berkepribadian ganda. Jadi, 

dia sadar betul pada saat dirinya sedang berubah menjadi sosok lain. Ia bisa membentuk dirinya 

menjadi siapa pun termasuk laki-laki, dengan begitu ia tidak akan merasa dirinya sebagai 

perempuan yang diposisikan lebih rendah. Bahkan, ia mampu mengonstruksikan pikirannya 

bahwa yang dikenal sebagai laki-laki dan perempuan hanyalah sebatas konsep, realitasnya adalah 

bahwa setiap orang adalah laki-laki sekaligus perempuan. 

 Sebagai perempuan ia tidak mau begitu saja tunduk pada aturan budaya patriarki yang 

cenderung menempatkan perempuan sebagai pihak inferior. Perlawanan Shakuntala merupakan 

sebuah perlawanan frontal yang bertujuan meruntuhkan dominasi patriarki. Ia menekankan 

bagaimana dirinya tetap bisa menjadi perempuan yang memiliki pilihan meskipun hidup dalam 

tatanan patriarki. Perpecahan kepribadian yang dilakukan oleh Shakuntala merupakan tanggapan 

atas kondisi sosial budaya yang terlalu mengekangya. Baginya laki-laki dan perempuan hanyalah 

konsep, dan perbedaan jenis kelamin menurutnya bukan masalah besar. 

 Tidak jauh beda dengan Shakuntala, menjadi seorang biseksual adalah sebuah bentuk 

pemberontakan yang dilakukan oleh Nayla sebagai penolakanya terhadap sistem budaya 

patriarki. Nayla tidak pernah menghiraukan persepsi orang tentang dirinya yang berperilaku 

menyimpang karena menjadi seorang biseksual. Selain berhubungan dengan laki-laki 

pengunjung diskotek yang tertarik padanya, Nayla juga mempunyai kekasih yang bernama Juli. 

Bahkan dia tidak pernah malu untuk menunjukkan kemesraannya bersama Juli di tempat umum 

sekalipun. Baginya apa yang dia lakukan itu bukanlah hal yang harus ditutupi karena dia sudah 

menentukan jalan hidupnya sendiri dan dia merasa nyaman menjalani hubunganya dengan Juli.  
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 Bersama Juli pula Nayla memuaskan hasratnya dengan melakukan hubungan seksual 

layaknya suami istri ketika sedang berhubungan badan. Itu merupakan wujud pelampiasanya 

untuk mencari kepuasan seksual yang sebelumnya belum pernah ia rasakan. Nayla ingin 

menegaskan bahwa tidak hanya laki-laki saja yang bisa memuaskan napsu birahinya. Dia 

berpikir bahwa selama ini laki-laki selalu menuntut kepuasan dari wanita, sedangkan laki-laki 

sendiri tidak pernah mempertanyakan apakah si perempuan sendiri merasa puas. Bagi Nayla 

semua laki-laki itu egois. Maka hubungan Nayla dengan para lelaki yang tertarik padanya tidak 

lebih dari sekadar permainan belaka. Nayla hanya ingin memanfaatkan dan mempermainkan 

laki-laki saja. Untuk soal perasaan, dia lebih mencintai pasangan lesbiannya yang bernama Juli. 

Di bawah ini adalah kutipan yang memperlihatkan bahwa Nayla adalah seorang biseksual. 

Saya juga punya pacar. Bukan laki-laki, tapi perempuan.Yang laki-laki Cuma 
untuk bit and run. Mereka benar-benar makhluk yang menyebalkan sekaligus 
menggiurkan, tapi untuk soal perasaan, saya lebih merasa nyaman dengan 
perempuan (NY 2006: 55). 

 Pengalaman traumatik membuat Nayla selalu curiga dan tidak mudah mempercayai orang 

lain. Meski, ia ingin sekali mencintai maupun dicintai oleh seseorang, dibutuhkan sebuah proses 

untuk meyakinkan Nayla bahwa orang tersebut pantas ia cintai. Nayla membenci sosok laki-laki 

dan menganggap laki-laki hanyalah makhluk berpikiran kerdil yang di otaknya hanya ada otot 

vagina saja.Nayla bergelut mencari kebahagiaan tanpa melibatkan lelaki sebagai bagian untuk 

memperoleh semua itu. Secara implisit tergambar rasa sinis Nayla bahwa laki-laki hanya melihat 

perempuan untuk urusan fisik semata.Lelaki di matanya tidak pernah memusingkan perasaan 

perempuan. Ia menganggap tidak ada gunanya memberikan cinta kepada orang yang tidak 

mengerti perasaan perempuan. Baginya hanya Juli yang mengerti isi hatinya. 
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Persepsi dari semangat feminis biasanya selalu identik dengan sesuatu hal yang baik. 

Kata semangat biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat positif. Namun berbeda dengan 

semangat feminis dalam penelitian ini, semangat feminis yang terdapat pada kedua novel yang 

menjadi objek kajian pada penelitian ini adalah sebuah bentuk semangat feminis yang sifatnya 

negatif, karena pada bentuk semangat feminis dari segi penyimpangan seksual disini pastinya 

mendapat banyak kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Itu dianggap menyimpang dari 

norma-norma yang ada di dalam masyarakat, terutama orang timur. Dari bentuk semangat 

feminis yang terdapat pada novel Saman dan novel Nayla, terdapat pula sebuah bentuk yang 

sifatnya positif yaitu pantang menyerah dan tidak bergantung pada orangtua.  

 Terdapat persamaan dan perbedaan antara faktor yang melatarbelakangi semangat 

feminis dalam novel Saman karya Ayu Utami dengan faktor yang melatarbelakangi semangat 

feminis dalam novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. 

 Persamaan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis pada novel Saman karya 

Ayu Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu adalah sebagai berikut: 

1. Didikan Keras Orang Tua 

 Persamaan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Saman dan 

Nayla adalah didikan dari orang tua yang terlalu keras. Pada kedua novel tersebut kedua tokoh 

perempuan yang menjadi objek kajian pada penelitian ini mempunyai persamaan latar belakang 

yang sama, yaitu dibesarkan oleh orangtua yang mendidiknya dengan keras dan otoriter.  

 Kebencian Shakuntala terhadap laki-laki berawal dari ketidaksukaannya dengan ayah 

kandungnya. Ayahnya mendidik Shakuntala dengan didikan yang keras, itulah yang membuat 

Shakuntala merasa tidak nyaman hidup ditengah-tengah keluarga yang tidak pernah bisa 

memberikanya sebuah rasa nyaman dan kebahagiaan. Budaya patriarki yang telah diterapkan 
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ayahnya dalam kehidupan keluarganya telah membuat Shakuntala tidak menghormatinya. 

Baginya semua aturan yang dibuat oleh ayahnya adalah sesuatu yang memenjara dirinya. 

Di kota asing ini, setiap kali matahari telah tenggelam ayah menyuruh orang 
memasung aku pada ranjang. Sebab aku ini keturunan peri.Tapi, tanpa dia 
tahu, pada malam hari aku belajar menikmati rasa sakit. Pada pagi hari aku 
menghayati tubuhku menggeliat ketika rantai dilepas. (SM 1998:57). 

 Setiap malam, ayah Shakuntala tidak pernah segan untuk memasungnya di ranjang dan 

keesokan harinya ia baru melepas rantai yang digunakanya untuk mengikat Shakuntala. Alasan 

ia mendidik Shakuntala dengan keras adalah agar ia bisa melihat anaknya tumbuh menjadi 

seorang wanita yang penurut, tidak membangkang dan menghormati laki-laki. Ia selalu 

memberikan wejangan kepada Shakuntala bahwa seorang seorang laki-laki itu wajib diberikan 

keistimewaan dan wajib untuk dihormati. Perasaan terkekang yang dialami oleh Shakuntala 

semasa kecilnya akhirnya membentuk Shakuntala menjadi individu ‘pemberontak’. 

 Berawal dari rasa benci kepada ayahnya yang teramat mendalam, maka ia mempunyai 

keinginan keras untuk tidak bergantung pada ayahnya itu. Shakuntala ingin mencari kebebasan 

yang dirasa tidak pernah ia temukan saat tinggal bersama ayah. Sama halnya dengan Nayla, 

semasa kecil dia juga tidak bisa merasakan kenyamanan seperti yang dirasakan oleh gadis 

seusianya pada saat itu. Ayahnya sudah meninggalkan dia sejak masih berada dalam kandungan. 

 Ibu Nayla adalah sosok berkarakter keras yang memiliki dendam terhadap lelaki.Ia 

mendidik Nayla seorang diri, karena suaminya meninggalkannya dengan alasan perempuan lain 

dan tidak mau mengakui bahwa Nayla bukanlah anak dari benihnya. Rasa dendam terhadap 

suaminya itu berimbas pada perkembangan psikologi Nayla.Ibu mendidik Nayla sangat keras 

agar kelak tidak menjadi korban kesia-siaan laki-laki. Dari kecil Nayla juga sudah dibekali rasa 

dendam kepada laki-laki, itu semua karena dendam Ibu Nayla terhadap laki-laki. 



 
 

 
 

69

 Kekerasan yang dilakukan oleh Ibunya juga penyebab Nayla menjadi pemberontak, 

karena dia tidak pernah merasakan kebebasan seperti yang ia inginkan. Ia harus menuruti semua 

aturan-aturan yang dibuat oleh Ibunya dibalik tekanan batin yang dialaminya. Nayla dipukuli 

ibunya ketika ia menumpahkan sebutir nasi. Dia juga sering dijemur di atas seng yang panas 

terbakar terik matahari tanpa alas kaki karena membiarkan pensil tanpa kembali menutupnya. 

Dia dipaksa memakan tahinya yang direkatkan dengan plester di sekujur tubuh juga mulut karena 

ketahuan tidak makan sayur. Tidak hanya itu saja, ibunya tidak segan-segan untuk menusuk 

vaginanya dengan peniti tiap kali Nayla ngompol. 

 Didikan ibunya yang begitu keras dan bisa dikatakan sangat kejam itu bisa dilihat dari 

kutipan di bawah ini. 

Saya dipukuli ketika menumpahkan sebutir nasi.Tidak rapi, kata Ibu. Tapi 
yang saya lihat di sekolah, anak lain kerap menumpahkan tidak hanya sebutir 
nasi, namun segepok nasi berikut dengan lauknya tanpa dipukuli maupun 
diomeli Ibunya. Saya dijemur di atas seng yang panas terbakar terik matahari 
tanpa alas kaki karena membiarkan pensil tanpa kembali menutupnya.Tidak 
bertanggung jawab, kata Ibu. Tapi yang saya lihat di sekolah, anak lain kerap 
mebiarkan pensil mereka tak berpenutup dan orangtuanya dengan suka rela 
mencarikan dan menutupnya. Saya dipaksa mengejan sampai berak lantas 
diikat dan tahinya direkatkan dengan plester di sekujur tubuh juga mulut saya 
karena ketahuan tidak makan sayur.Tidak bisa bersyukur, kata Ibu. Tapi yang 
saya lihat di sekolah, anak lain banyak menampik sayur yang dibawakan 
ibunya, lantas sang Ibu malah menjajani mereka bakso atau pempek 
Palembang. Ibu memang kuat, dan saya begitu lemah untuk tidak merasa takut 
pada Ibu (NY 2006: 113). 

 Sama persis dengan apa yang melatarbelakangi tumbuhnya semangat feminisme dalam 

benak Shakuntala, kekerasan dari orang tua membuat Nayla ingin bangkit dari keadaan. 

Sedikitpun Nayla tidak pernah merasa nyaman hidup bersama ibunya. Tetapi Nayla terlalu takut 

untuk melawan ibunya yang begitu keras. Saat itu Nayla hanya bisa diam dan menuruti semua 

yang disuruh ibunya karena dia belum berani untuk memilih jalan hidupnya. 
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 Sakit ketika vaginanya ditusuk dengan peniti tidak jauh lebih sakit dari rasa sakitnya 

karena dia harus diperlakukan kejam oleh ibu kandungnya. Dia tidak bisa melawanya, dia begitu 

takut dengan sosok ibu yang tak ubahnya monster. Nayla kagum akan sifat ibunya yang begitu 

kuat dalam menjalani hidup. Namun perlakuanya yang begitu kasar terhadapnya membuat ia 

tidak betah hidup bersamanya.  

Rasa sakit di hatinya pun masih kerap menusuk setiap kali melihat sosok Ibu 
tak ubahnya monster. Padahal ia ingin melihat Ibu seperti ibu-ibu lain yang 
biasa dilihatnya di sekolah ataupun di ruang tunggu dokter. Ia ingin Ibu seperti 
Ibu-ibu lain yang terkejut ketika anak kandungnya jatuh hingga terluka hingga 
mengeluarkan darah, bukan sebaliknya membuat berdarah. Nayla ingin punya 
Ibu, tapi bukan ibunya sendiri.Nayla ingin memilih tak punya Ibu, ketimbang 
punya Ibu yang mengharuskan memilih peniti (NY 2006: 35). 
Dari kutipan di atas, kita bisa melihat betapa tersiksanya Nayla harus menjalani hari-

harinya dengan beban mental. Jika gadis seusianya menjalani hari-harinya dengan penuh canda 

dan tawa beserta keluarganya, tidak dengan Nayla. Hanya ada tangis dan pilu yang mewarnai 

hari-harinya. Rasa heran dan penuh pertanyaan selalu ada dalam benak Nayla. Dia masih tidak 

habis pikir mengapa Ibunya begitu tega memperlakukan anak kandung sendiri sama seperti 

memperlakukan hewan.  

Hasil dari didikan orang tua yang terlalu keras membuat Shakuntala dan Nayla membenci 

orangtua kandungnya sendiri. Dari situlah jiwa pemberontak mulai muncul dan semakin 

menjadi-jadi. Baik Shakuntala maupun Nayla tumbuh menjadi seorang feminis dalam perspektif 

radikal. 

Perbedaan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis pada novel Saman karya Ayu 

Utami dan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu adalah sebagai berikut: 

1. Trauma 

Berbeda dengan Shakuntala, Nayla mempunyai trauma terhadap laki-laki yang 

membuat dirinya begitu membenci laki-laki dan berkeinginan kuat untuk menghancurkan laki-
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laki. Tekanan batin yang dialaiminya adalah akibat dari kebejatan moral yang pernah dilakukan 

oleh pacar ibunya yang bernama om Indra. Sejak saat itulah ia mulai membenci sosok laki-laki, 

kemudian sakit hati dan kebenciannya terhadap laki-laki bertambah lagi semenjak ia diselingkuhi 

oleh kekasih yang amat dicintainya.  

 Jika Nayla mempunyai masa lalu yang membuatnya trauma hingga mendalam, tidak 

halnya dengan tokoh Shakuntala dalam novel Saman karya Ayu Utami. Shakuntala tidak pernah 

mempunyai pengalaman pahit yang disebabkan oleh laki-laki, namun jiwa pemberontaknya 

memang sudah muncul sejak kecil. Disinalah letak perbedaan dari faktor yang melatarbelakangi 

semangat feminis yang terdapat dalam novel Saman dan novel Nayla. Jiwa pemberontak yang 

muncul dalam diri Nayla disebabkan karena faktor trauma akan masa lalunya, sedangkan 

Shakuntala sudah muncul sejak kecil. Shakuntala sejak kecil memang sudah terlihat sebagai 

sosok gadis pembangkang, berbeda sekali dengan Nayla yang mulanya dikenal sebagai sosok 

gadis yang penurut. Pemberontakan yang dilakukan oleh Nayla adalah akibat dari tekanan batin 

yang dialaminya selama ini. 

Perbedaan yang lain juga terletak dari latarbelakang keluarga. Meskipun mereka sama-

sama mendapat didikan yang terlalu keras dari orang tua, namun dalam hal ini terdapat 

perbedaan yaitu, Shakuntala hidup dan dibesarkan dari keluarga yang utuh, sedangkan Nayla 

adalah broken home. Sejak kecil Nayla tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, ia 

dibesarkan oleh ibunya.  

Faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Saman dan novel Nayla 

memang mempunyai persamaan dari segi didikan keras orang tua, akan tetapi dalam hal ini juga 

terdapat perbedaan yaitu tujuan orang tua Shakuntala dengan orangtua Nayla yang sangat 

bertolak belakang. Tujuan ayah Shakuntala mendidik anaknya dengan sangat keras adalah demi 
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kebaikan Shakuntala. Sewajarnya orang tua apabila menginginkan anak perempuannya tumbuh 

menjadi gadis yang lemah lembut, penurut dan selalu menjunjung tinggi  norma-norma yang ada 

dalam masyarakat. ayah Shakuntala bersikap keras bukan karena tujuan yang buruk, melainkan 

demi kebaikan Shakuntala sendiri. Semua itu ayah lakukan semata-mata untuk menjadikan 

Shakuntala sebagai pribadi yang baik, namun Shakuntala menganggap bahwa semua yang 

dilakukan oleh ayahnya adalah bagian dari sistem patriarki yang menurutnya sesuatu hal yang 

harus dimusnahkan.  

Ibuku berkata, aku tak akan retak selama aku memelihara keperawananku. 
Aku terheran, bagaimana kurawat sesuatu yang belum aku punya? Ia 
memberitahu bahwa diantara kedua kakiku, ada tiga lubang. Jangan pernah 
kau sentuh yang tengah, sebab disitulah ia tersimpan. Kemudian hari kutahu, 
dan aku agak kecewa, bahwa ternyata bukan hanya aku saja yang sebenarnya 
istimewa. Semua anak perempuan sama saja. Mereka mungkin saja teko, 
cawan, piring, atau sendok sup, tetapi semuanya porselin. Sedangkan anak 
laki-laki? Mereka adalah gading, tak ada gading yang tak retak. Kelak ketika 
aku dewasa, mereka juga gading. Waktu orangtuaku mendengan bahwa aku 
pacaran dengan seorang raksasa di dalam hutan, mereka memberi nasehat 
yang kedua. Keperawanan adalah persembahan seorang perempuan kepada 
suami. Dan kau cuma punya satu saja, seperti hidung. Karena itu, jangan 
pernah diberikan sebelum menikah, sebab kau akan menjadi barang pecah 
belah. Tapi, sehari sebelum aku dibuang ke kota asing tempat aku tinggal saat 
ini, aku segera mengambil keputusan. Akan kuserahkan keperawananku pada 
raksasa yang kukasihi. (SM: 124-225). 

           Jika dilihat dari kutipan di atas, terlihat sekali bahwa ibu Shakuntala memberikan sebuah 

wejangan kepada Shakuntala tentang pentingnya sebuah keperawanan untuk seorang gadis. 

Rasanya bukan hal yang aneh jika seorang Ibu menasehati anaknya untuk selalu menjaga harga 

diri dan sebuah keperawanan. Pada dasarnya orang tua Shakuntala mendidiknya dengan keras 

karena sebuah tujuan yang mulia. Di bawah ini juga terdapat kutipan yang memperlihatkan 

bahwa Ayah Shakuntala mendidik Shakuntala dengan keras karena untuk tujuan yang baik. 

Di sini, di kota ini, malam hari ia mengikatku pada tempat tidur dan meberi 
aku dua pelajaran pertamaku tentang cinta. Inilah wejanganya: pertama: 
hanya lelaki yang boleh menghampiri perempuan. Perempuan yang mengejar 
laki-laki pastilah sundal. Kedua, perempuan akan memberikan tubuhnya pada 
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laki-laki yang pantas, dan laki-laki itu akan menghidupinya dengan harta. Itu 
dinamakan perkawinan. (SM 1998: 120). 
 
Kutipan di atas memperlihatkan bahwa tujuan orang tua mendidiknya secara keras adalah 

untuk hal yang baik, agar Shakuntala menjadi seorang perempuan yang tidak keluar dari citra 

perempuan sebagaimana mestinya. Tentunya perempuan yang lembut, penurut, dan perempuan 

yang selalu sadar akan kesantunan. Berbeda sekali dengan orangtua Shakuntala, Ibu nayla 

mempunyai tujuan buruk yang bisa disebut sebagai sebuah tujuan yang menjerumuskan anak 

kandungnya sendiri. Ibu Nayla begitu keras mendidik Nayla agar Nayla tidak bergantung dan 

membenci makhluk Tuhan yang  biasa disebut dengan kaum adam. Bahkan ibunya menuntut 

Nayla agar ia bisa menakhlukkan laki-laki sebagaimana ibu Nayla yang begitu pandai 

mempermainkan laki-laki hanya untuk menghancurkan dan mengincar hartanya saja. 

Tidak hanya itu saja, dari kecil Nayla juga dihasut oleh ibunya untuk membenci ayah 

kandungnya sendiri. Tidak segan-segan, Nayla sering dipukuli dan dihukum jika ia membantah 

perintah ibu. Dia tidak pernah diberi ijin untuk mencari ayah kandungnya. Itu semua semata-

mata karena ibunya ingin agar Nayla benci akan sosok laki-laki, termasuk ayahnya sendiri.  

Kamu tak akan pernah tahu anakku, seberapa dalam ayahmu menyakiti hatiku. 
Ia menyakiti kita dengan tidak mengakui janin yang kukandung adalah 
keturunannya. Ia meninggalkan kita begitu saja tanpa mengurus ataupun 
mendiskusikan perceraian. Aku yang merawatmu dengan penuh ketegaran 
sejak kamu berada dalam kandungan. Aku yang membesarkanmu dengan 
penuh ketabahan. Aku menafkahimu. Aku memberimu tempat berteduh yang 
nyaman. Aku menyediakanmu segala kebutuhan sandang dan pangan. Akan 
kubuktikan kepadanya anakku, bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa perlu ia 
mengulurkan tangan. Kamu milikku, bukan milik ayahmu. (NY 2006: 6) 
 
 
Selain kutipan di atas, di bawah ini juga merupakan kutipan yang memperlihatkan bahwa 

tujuan ibu Nayla mendidik Nayla memang untuk hal yang negatif 
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Seumur hidup kamu hanya akan menjadi bulan-bulanan laki-laki. Aku tak 
mau kamu menjadi perempuan kosong tanpa isi. Batinmu, fisikmu, otakmu 
harus kaya. Hanya dengan itu kamu bisa menakklukan mereka. Contohlah 
aku, aku tak butuh mereka. Lihat betapa banyak laki-laki yang takhluk 
kepadaku. Lihat betapa rela menyerahkan jiwa dan raganya hanya untukku. 
Kamupun harus bisa seperti aku. Akan ada banyak laki-laki seperti ayahmu 
yang kelak mencampakkanmu jika kamu tak sekuat dan sepandai aku. Apalagi 
fisikmu pas-pasan, anakku. Kamu tak seperti aku, sebenarnya aku menyesal 
dan kasihan. Betapa hidup ini tak adil. (NY 2006: 8). 
 

Berdasarkan kutipan di atas, sudah terlihat jelas bahwa ibu Nayla memang sudah 

mengarahkan Nayla untuk menajdi seorang perempuan yang keras. Keras disini dalam artian 

seorang perempuan yang tidak mau kalah dan tidak mau dirinya diatur oleh laki-laki.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Bentuk semangat feminis yang terdapat dalam novel Saman dan Nayla yaitu, 1) Pantang 

menyerah. Shakuntala dan Nayla adalah seorang perempuan yang kuat. Meskipun mereka 

sama-sama mempuanyai trauma dalam masa lalunya, Nayla dan Shakuntala mempunyai 

semangat yang begitu besar untuk mewujudkan impian mereka untuk menjadi seorang 

perempuan yang sukses dan bisa hidup mandiri tanpa adanya peran laki-laki di 

belakangnya. Mereka adalah sosok perempuan yang tegar dan tidak mudah menyerah 

untuk menjalani kehidupan mereka yang penuh liku-liku. Meskipun berbagai cobaan 

datang menghadang setiap perjalanan hidup mereka, sedikitpun mereka tidak pernah 

gentar untuk melewatinya. 2) Tidak bergantung pada orang tua. Bentuk semangat feminis 

pada novel Saman karya Ayu Utami dengan novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu adalah 

perjuangan mereka dalam menjalani hidup tanpa bergantung pada orang tua nya. 

Persamaan yang begitu kental antara keduanya terlihat sekali pada saat mereka 

memutuskan untuk pergi dari rumah dan lebih memilih untuk tinggal sendiri karena 

keduanya ingin membuktikan kepada orang tua nya bahwa mereka bisa hidup mandiri. 

3)Berperilaku menyimpang. Dalam hal seksualitas baik Shakuntala maupun Nayla 

memperlihatkan pemberontakannya dengan berperilaku menyimpang. Pemberontakan 

dalam hal seksualitas yang dilakukan oleh Shakuntala dan Nayla adalah menjadi seorang 

biseksual. Shakuntala dan Nayla ingin menunjukkan kepada khalayak bahwa tidak hanya 

laki-laki saja yang bisa berperan sebagai subjek, namun perempuan juga bisa berperan 
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sebagai subjek dan menjadikan laki-laki sebagai objek seksualitas. Senada dengan Ayu 

Utami, Djenar pun menggambarkan tokoh perempuan yang mengadakan perlawanan 

terhadap budaya patriarki. Melalui tokohnya yang bernama Nayla, Djenar 

menggambarkan sosok Nayla sebagai perempuan yang hidup mengikuti kemauannya 

sendiri dan selalu menentang norma-norma yang ada dalam masyarakat. 

2. Faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Saman adalah didikan keras 

orang tua, sedangkan faktor yang melatarbelakangi semangat feminis dalam novel Nayla 

adalah trauma dan didikan keras orang tua.  

3. Novel Saman karya Ayu Utami mempunyai hubungan intertekstual dengan novel Nayla 

karya Djenar Maesa Ayu. Hubungan intertektual tersebut bisa dilihat dari persamaan 

bentuk semangat feminis dalam kedua novel di atas. Terdapat tiga persamaan dari segi 

bentuk semangat feminis, yaitu pantang menyerah, tidak bergantung pada orang tua, dan 

berperilaku menyimpang. Selain mempunyai persamaan dari segi bentuk semangat, 

terdapat pula persamaan dari segi faktor yang melatarbelakangi semangat feminis. Kedua 

tokoh perempuan yang menjadi objek kajian pada penelitian ini mempunyai persamaan 

latar belakang yang sama, yaitu dibesarkan oleh orang tua yang mendidiknya dengan 

keras dan otoriter, sehingga Shakuntala dan Nayla tumbuh menjadi pribadi yang kuat. 

Namun dalam hal ini juga terdapat perbedaan, yaitu tujuan orang tua Shakuntala dengan 

orang tua Nayla yang sangat bertolak belakang. Tujuan orang tua Shakuntala mendidik 

secara keras mengarah pada kebaikan, sedangkan orang tua Nayla mengarah pada hal 

yang buruk. Perbedaan yang lain adalah faktor trauma. Jika Nayla mempunyai masa lalu 

yang membuatnya trauma mendalam, tidak halnya dengan tokoh Shakuntala dalam novel 

Saman karya Ayu Utami. Shakuntala tidak pernah mempunyai pengalaman pahit yang 
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disebabkan oleh laki-laki, namun jiwa pemberontaknya memang sudah muncul sejak 

kecil. Disinalah letak perbedaan dari faktor yang melatarbelakangi semangat feminis 

yang terdapat dalam novel Saman dan novel Nayla. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang 

melakukan penelitian sejenis, terutama yang menggunakan teori intertekstual. 

2. Novel Saman karya Ayu Utami maupun novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu ini 

diharapkan menjadi objek kajian menggunakan teori lain seperti psikologi, 

feminisme, atau sosiologi sastra, sehingga dapat diperoleh perbandingan untuk 

dijadikan sebagai masukan bagi dunia kesusastraan Indonesia. 
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Lampiran 1 

SINOPSIS NOVEL SAMAN KARYA AYU UTAMI 

 Novel ini awalnya menceritakan tentang konflik atau pertikaian yang terjadi pada suatu 

keadaan di pertambangan minyak bumi antara Rosano yang menjadi kepala pengeboran, dan 

Sihar yang menjadi bawahannya. Sihar membeci Rosano karena sifatnya yang licik. Kelicikan 

dan kecerobohan Rosano membuat perusahaan yang ia pimpin  mendapat sebuah kasus dan 

mengorbankan nyawa salah satu pekerja. Sampai akhirnya permasalahan ini sampai dibawa ke 

jalur hukum. Saman merupakan tokoh utama dalam novel ini. Saman sendiri di gambarkan 

dalam penceritaannya sebagai orang yang sangat religius, pekerja keras dan lebih mementingkan 

kepentingan bersama.  

Novel Saman juga mengkisahkan tentang empat perempuan yang sudah menjalin sebuah 

persahabatan sejak kecil. Shakuntala, si pemberontak yang menentang keras budaya patriarki. 

Cok, si binal yang sering bergonta ganti pasangan. Yasmin Moningka, gadis yang banyak 

digemari kaum lelaki karena kulitnya yang putih dan bersih. Laila, si lugu yang sangat membenci 

guru. Mereka semua adalah perempuan yang sama-sama mempunyai obsesi terhadap laki-laki. 

Dimulai dari tokoh Laila Gagarina, ia adalah seorang fotografer yang jatuh cinta kepada 

Sihar Situmorang, seorang insinyur perminyakan yang telah beristri. Laila begitu terobsesi 

dengan Sihar, meskipun kenyataannya ia sulit mendapatkan lelaki itu sepenuhnya karena 

lembaga perkawinan yang mengikat Sihar. Ia juga tak mengambil pusing dengan dampak sosial 

yang akan diterimanya karena mengejar-ngejar suami orang. Ia hanya ingin bahagia sebagai 

perempuan dengan memperjuangkan rasa cintanya kepada Sihar. Laila sendiri tidak mempunyai 
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pacar. Kendala yang akan menghambat hubungannya dengan Sihar adalah kedua orang tua nya 

yang sudah pasti tak menginginkan anak gadisnya berhubungan dengan pria yang sudah kawin. 

Tetapi Laila sama sekali tidak mempedulikan masalah perkawinan.  

Berbeda dengan Laila yang dianggap masih polos di antara kawan-kawannya, Cok 

mempunyai kebiasaan gonta-ganti pasangan. Meskipun Shakuntala adalah orang pertama yang 

kehilangan keperawanan di antara mereka berempat, tetapi Cok yang lebih dulu melakukannya 

atas dasar keinginan dan kepuasan. Karena kebiasaan buruknya yang selalu membangkang dan 

melakukan seks bebas, akhirnya ia dipindahkan dari sekolahnya dengan alasan pergaulan di 

Jakarta sudah rusak. Kedua orang tua nya menemukan kondom di dalam tasnya. Cok merupakan 

perempuan yang tidak ingin terikat dengan laki-laki, ia ingin bebas menikmati apapun tanpa ada 

sebuah ikatan. Ia pun tak akan menuntut lebih atau memaksakan setiap lelaki memberikan apa 

yang ia harapkan seperti yang dialami Laila. Cok adalah tipe perempuan yang mampu 

membebaskan dirinya dari laki-laki. 

Dari ke tiga sahabatnya, Shakuntala merupakan perempuan keras dan berani menentang 

norma-norma yang ada. Di antara teman-temannya ia merupakan orang yang paling keras 

terutama keinginannya untuk melawan budaya patriarki. Dia sangat membenci pria yang telah 

menjadikannya ada ke dunia. Kebencian Shakuntala terhadap ayah kandungnya adalah karena 

didikan dari ayahnya yang terlalu keras, dan sejak kecil dia merasa budaya patriarki yang 

dianggapnya telah memasung dirinya itu bersumber dari ayahnya  sendiri. Dia juga menantang 

mainstream tentang sebuah sakralnya selaput darah. Tokoh Shakuntala, sejak kecil tidak pernah 

menghargai dirinya sebagai wanita dalam perspektif ketimuran dan agama. Waktu berumur 9 

tahun ia sudah tidak perawan lagi. Tidak berharganya sebuah keperawanan bagi Shakuntala, 

digambarkan dengan diberikannya darah keperawanan tersebut kepada Anjing. Ia memiliki nilai 
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tersendiri tentang seksualitas. Orientasi seksualnya berbentuk heteroseksual sekaligus 

homoseksual, sejak kecil tidak pernah menghargai dirinya sebagai wanita dalam perspektif 

ketimuran dan agama. Ia memiliki nilai tersendiri tentang seksualitas. Shakuntala tidak hanya 

berhubungan dengan laki-laki saja, namun dia juga menjalin hubungan dengan perempuan 

karena dia adalah seorang biseksual. 

Shakuntala mempunyai keinginan untuk tinggal di luar negeri agar dia bisa hidup sendiri 

dan jauh dari ayah maupun kakaknya itu. Tinggal dan menjalani kehidupannya di luar negeri 

adalah keinginannya sejak kecil. Dia berharab kelak suatu saat nanti keinginannya tersebut bisa 

terwujud. Selain tinggal di luar negeri, menjadi seorang penari professional juga merupakan cita-

citanya sejak dini. Bakat menarinya memang sudah terlihat sejak  iamasih kecil. Menari adalah 

hal yang paling dicintainya, maka ia menekuni bakatnya agar kelak cita-citanya untuk menjadi 

seorang penari professional bisa terwujud. Dia sangat bersungguh-sungguh dalam 

mengeksplorasi bakat menarinya itu karena ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa suatu 

saat nanti dia bisa sukses dan bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan dari 

sosok laki-laki di belakangnya. 

 Dengan menari dia merasa sangat bahagia dan nyaman, karena ketika sedang menari dia 

merasa segala sesuatu yang membuatnya sakit, gundah, maupun pilu seakan-akan hilang 

semuanya setelah dia melenggak-lenggokkan tubuhnya dengan berbagai tarian. Untuk 

menggapai cita-citanya, dia sangat serius menekuni dunia tari. Selain untuk mewujudkan impian 

yang telah ditanamnya sejak dini, dia juga ingin membuktikan bahwa tanpa dukungan atau 

bantuan dari sosok laki-laki yang dibencinya sekalipun, kesuksesan bisa diraihnya dengan kerja 

kerasnya sendiri. Akhirnya sebuah kesempatan emas datang padanya, itu semua tidak lain karena 

semangatnya yang begitu membara untuk memperjuangkan segala sesuatu yang menjad 
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ikeinginannya selama ini. Tala mendapatkan beasiswa dari Asian Cultural Centre untuk 

mempelajari tari dan koreografi. 

Saman yang mengganti namanya yang sebelumnya bernama lengkap Athanasius 

Wisanggeni. Wis, begitulah ia biasa dipanggil. Wis beragama katolik dan ia mengabdikan 

dirinya sebagai pastor. Wis, sangat menginginkan ditugaskan di Prabumulih, suatu tempat masa 

kecilnya di mana ia dilahirkan juga tempat yang menyimpan banyak misteri didalamnya. Akan 

tetapi, Wis tidak diizinkan jika hanya berlibur di sana. Wisanggeni ditugaskan sebagai pastor 

yang melayani kota kecil Prabumulih dan Karang Endah, wilayah keuskupan Palembang. 

Sebelum sampai di tempat itu, ia berkesempatan mengunjungi bekas rumahnya dahulu 10 tahun 

silam. Setelah beberapa kali ia berkunjung ke bekas rumahnya itu, ia akhirnya diizinkan tinggal 

di tempat itu oleh pemilik rumah yang baru. 

 Ketika tinggal di rumah itu, Wis kembali dihantui oleh suara-suara ghaib. Wis juga 

kembali merasakan hawa-hawa aneh seprti masa kecilnya. Ia juga bisa mendengar suara adik-

adiknya serta bercakap-cakap dengan bahasa masing-masing yang tidak bisa dimengerti olehnya. 

Konon katanya, ibunya menjalin hubungan dengan jin maka tidak aneh jika Wis dihantui oleh 

suara-suara ghaib seperti itu. Tiba-tiba Wis mendengar suara minta gadis tolong dan ia pun 

berlari ke sumber suara sampai di sebuah sumur di tengah hutan. Setelah itu Wis berteriak minta 

tolong pada warga sekitar. Setelah warga berdatangan, ternyata tak seorangpun berani masuk 

menolong si gadis. Wis memberanikan diri melakukan itu. Ia dan si gadis akhirnya selamat. 

Gadis yang ditolong Wis bernama Upi. Upi adalah gadis yang kejiwaannya sedikit terganggu. 

Sehingga tidak mengerti bahasa manusia. Ketika Wis mengembalikan Upi kepada orang tuanya, 

baru ia ketahui bahwa Upi di asingkan oleh ibunya di rumah pemasungan yang sangat kecil, 

tidak lebih baik dari kandang kambing. Merasa tidak tega, dan sedikit demi sedikit muncul rasa 
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sayang dihatinya, Wis meminta izin kepada orang tua Upi terlebih dahulu. Wis membuatkan 

rumah pasung baru untuk Upi yang lebih besar dan sedikit lebih nyaman. Tidak hanya itu yang 

dilakukan oleh Wis. Wis juga tidak tega dengan keadaan perkebunan di Perabumulih. Ia juga 

takut jika mereka pindah dari situ. Upi tidak akan mendapat rumah yang lebih baik dari 

sekarang. Kemudian dengan izin dari Uskup untuk berkarya di perkebunan, Wis membuat 

tempat pengolahan karet sederhana untuk wilayah Lubukrantau itu dan membuat pembangkit 

listrik disana. 

 Suatu ketika, kerusuhan terjadi. Pembangkit listrik buatan Wis dirusak orang. Ternyata 

orang tersebut adalah orang suruhan perusahaan kelapa sawit yang ingin membeli lahan 

perkebunan karet itu. Sebuah keputusan dari pemerintah memerintahkan untuk perkebunan 

tersebut beralih ke tangan sebuah perusahaan swasta untuk di kembangkan suatu perkebunan 

kelapa sawit. Hal tersebut tentunya sangat merugikan warga desa. Wis mencoba mengumpulkan 

warga desa untuk mencari sebuah kesepakatan. Hanya Wis beserta keluarga Upi sangat kokoh 

untuk tidak menjual lahan mereka. Para pembeli itu merasa geram, mereka mengumpulkan 

perempuan dan anak kecil dalam surau kemudian membakar seluruh rumah warga dan menculik 

Wis di sebuah penjara pengasingan. Di situ Wis disiksa habis-habisan dan dipaksa mengakui apa 

yang tidak ia lakukan. Ia terpasa mengarang cerita untuk mengurangi penyiksaan bahwa ia 

adalah komunis yang hendak mengristenkan para petani Lubukrantau dan ingin mengganti 

presiden. Ia terus melakukan itu sampai suatu hari, tempat penyekapannya itu terbakar. Ia merasa 

terjebak oleh api, namun setelah mendengar suara-suara masa kecilnya, tanpa ia ketahui caranya, 

ia selamat dari lahapan api itu. Ia dibawa ke rumah sakit dan kemudian dirawat oleh suster-suster 

gereja di kediaman mereka. Ia mengganti kartu identitasnya sampai peristiwa itu selesai di 
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pengadilan dua tahun kemudian. Akhirnya, Ia memilih nama ‘Saman’ sebagai pengganti nama 

‘Wis’ tanpa alasan khusus. 

 Wis tersiksa dalam penjara yang membuat dia meragukan adanya Tuhan. Namun, berkat 

suatu keajaiban ia akhirnya bisa keluar dari dalam penjara tersebut. Ia pun mengirim surat pada 

ayahnya, agar ayahnya mempercayainya dan mengirimkannya sejumlah uang serta meminta 

ayahnya untuk memberitahu Yasmin temannya bahwa ia butuh bantuannya. Akhirnya Yasmin 

pun menolong Wis. Dia mengusulkan untuk agar Wis pergi dari Indonesia. Ia pun membantu 

semua persiapan yang dibutuhkan atas penyamaran Wis. Bersama Cok ia berhasil melarikan Wis 

tanpa seorang pun yang tahu. Namun di tengah perjalan itu, Yasmin tak kuasa menahan perasaan 

sedihnya terhadap kepergian Wis. Mereka akhirnya melakukan hubungan terlarang yang tidak 

seharusnya dilakukan. 

 Akhirnya Wis yang melarikan diri untuk sementara waktu itu pergi ke Amerika. Ia 

mengganti namanya menjadi Saman. Dia pun kini menjadi sangat dekat dengan Yasmin dengan 

saling berkomunikasi lewat dunia maya dan sangat mencintai Yasmin. Perasaan dan nafsu yang 

selama ini di pendam selama ia menjadi pastor, kini berubah menjadi perasaan penuh cinta 

terhadap Yasmin. Di akhir cerita, Yasmin berselingkuh dengan Saman.  Kini Saman benar-benar 

berubah, ia tidak percaya lagi dengan Tuhan, dan ia juga berani melakukan zina dengan Yasmin 

yang masih berstatus istri orang.  
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Lampiran 2 

SINOPSIS NOVEL NAYLA KARYA DJENAR MAESA AYU 

 Tokoh utama yang bernama “Nayla” adalah seorang perempuan muda, yang sudah berani 

mengambil keputusan untuk belajar hidup mandiri. Ia pergi dari rumah dengan tujuan untuk 

mencari pekerjaan guna menghidupi dirinya dan membuktikan kepada ibunya bahwa ia bisa 

hidup mandiri tanpa belas kasihan dari ibunya sedikitpun. Dalam menjalani kehidupan, Nayla 

mulai berhadapan dengan berbagai konflik atau pertentangan batin, baik pertentangan terhadap 

dirinya sendiri maupun reaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Di dalam diri tokoh kadang-

kadang timbul persepsi negative tentang makna kehidupan. 

 Dari berbagai fenomena yang dialami oleh Nayla, muncul kekuatan mental dan 

pemahaman baru tentang cara memaknai kehidupan. Karena terus dirundung berbagai konflik, 

akhirnya telah menghasilkan perubahan sikap pada sang tokoh cerita. Ia akhirnya larut dalam 

kehidupan malam, bekerja sebagai piñata lampu di sebuah nite club. Apa yang dilakukan oleh 

Nayla, sang tokoh cerita adalah sebagai bentuk pelarian dari lingkungan keluarga sehingga lama 

kelamaan ia hanyut dalam lingkungan yang baru yang serba gemerlapan yang kini selalu 

menghantui hidupnya. 

 Sejak Nayla berumur 2 tahun ayah dan ibunya bercerai. Kemudian, Nayla dibesarkan 

oleh ibu. Cara didikan ibu sangat keras dan kejam. Nayla dilarang untuk mencari siapa ayahnya. 

Namun, diam-diam Nayla menyelidiki dan mencari siapa ayahnya. Pada suatu saat ia bertemu 

dengan ayahnya yang ternyata telah beristri lagi. Sejak itu, Nayla sering ketempat ayahnya. 

Perbuatan ini diketahui oleh ibu. Akibatnya, ibu marah besar kepada Nayla dan mengusirnya. 

Namun, pertemuan Nayla dengan ayah hanya sebentar. Ayahnya meninggal dunia. 
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 Sejak kematian ayahnya, Nayla sedikit mengalami perubahan. Ia frustrasi dan kecewa, 

seperti membolos dan suka tertawa-tawa sendiri. Keganjilan ini diketahui oleh ibu tirinya. 

Kemudian, Nayla dituduh pengguna Narkoba. Dengan akal licik ibu tirinya dan meminta izin 

dengan ibu kandungnya, Nayla dijebloskan ke rumah Perawatan Anak Nakal dan Narkotika. 

Nayla tak tahan dengan usaha keras ia bisa kabur dari tempat itu bersama-sama dengan 

temannya. Nayla tidak pulang kerumah ia numpang ke tempat temannya. Ia mulai belajar hidup 

mandiri. Ia mulai pekerjaan apa saja, seperti merampok dan mencuri. Akhirnya, ia dan teman-

temannya ditangkap polisi.  

 Hidup Nayla tidak tentu arah. Ia tidur di terminal. Ia melamar pekerjaan dan diterima 

sebagai piñata lampu di sebuah nite club atau diskotek. Ia mulai belajar hidup mandiri. Menyewa 

rumah sendiri dan memenuhi keperluan sehari-hari. Ia bertemu dengan Juli seorang wanita yang 

bekerja di diskotek, mereka berdua menjalin hubungan layaknya sepasang kekasih, Nayla tidak 

peduli dengan pandangan orang lain, yang penting ia bahagia disamping Juli. Dia tidak pernah 

malu mengakui di hadapan orang bahwa Juli adalah pasangan lesbiannya. Namun ia tidak hanya 

berhubungan dengan perempuan saja, Nayla juga berhubungan dengan banyak laki-laki. Menjadi 

seorang biseksual adalah sebuah pemberontakan yang dilakukannya atas budaya patriarki yang 

dianggap telah memasung diri wanita. 

 Berbagai konflik mulai muncul pada dirinya, baik pertentangan terhadap dirinya sendiri 

maupun reaksi lingkungan sekitarnya. Misalnya, ia putus dengan pacarnya, berpisah dengan 

ibunya, pasangan lesbiannya. Meski berbagai cobaan menimpanya, ia tidak ingin berlarut-larut 

dalam kesedihan. Nayla tidak ingin masa depannya hancur gara-gara persoalan asmara. Ia ingin 

bangkit dari keterpurukan dan berusaha untuk mengejar cita-cita yang sudah di impikannya sejak 

ia masih kecil. Berawal dari hobi menulisnya, semua kisah dan pengalaman pribadinya ia 
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tuangkan dalam tulisan. Dia mengangkat kisah hidupnya dalam cerpen. Ingin karyanya diterima 

dalam masyarakat dan mendapat antusias dari khalayak, ia mencoba untuk mengirimkan 

karyanya tersebut di majalah dan koran. Namun usahanya tidak berjalan mulus begitu saja, 

berkali-kali ia mengirimkan karya-karyanya, tidak ada satupun yang dimuat. Namun suatu hari 

kabar gembira datang pada Nayla, akhirnya cerpenya dimuat dalam salah satu koran yang 

menghantarkannya dalam puncak kejayaan.  

 Karya-karya Nayla bisa membuat heboh dunia sastra, nama Nayla Kinar sudah dikenal 

banyak orang berkat cerpen yang berisikan pengamalan pribadi dari sang pengarang. Kini 

berbagai tawaran datang padanya, banyak produser yang berminat untuk mengangkat cerpenya 

menjadi film. Nayla benar-benar sudah berhasil membius masyarakat lewat karyanya hingga saat 

ini dia sukses menjadi seorang pengarang terkenal. 

 

 


