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Kata Kunci: ketidakadilan gender, feminisme, kumpulan cerpen 

Persoalan tentang gender membawa perkembangan bagi dunia sastra. Gender 

sendiri berkaitan dengan proses seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan 

bertindak sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. 

Ketidakadilan gender muncul karena adanya masalah menyangkut keberadaan 

perempuan, selama ini perempuan ditempatkan dalam posisi yang terpinggirkan. 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengungkapkan bentuk-

bentuk ketidakadilan gender, mengungkapkan penyebab ketidakadilan gender, serta 

mengungkapkan upaya perempuan dalam mengatasi ketidakadilan gender bagi tokoh 

perempuan dalam kumpulan cerpen Mereka Bilang Saya Monyet! karya Djenar 

Maesa Ayu. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan feminisme, 

dengan menggunakan teori gender untuk mengugkapkan bentuk, penyebab, dan 

upaya perempuan dalam menghadapi ketidakaddilan gender dalam kumpulan cerpen 

Mereka Bilang Saya Monyet! karya Djenar Maesa Ayu. 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk 

ketidakadilan gender yang ditemukan dalam kumpulan cerpen Mereka Bilang Saya 
Monyet! karya Djenar Maesa Ayu mencakupi marginalisasi, subordinasi, stereotipe, 

kekerasan, dan beban kerja. Penyebab terjadinya ketidakadilan gender adalah faktor 

intern dan faktor ekstern. Upaya perempuan dalam mengatasi ketidakadilan gender 

perempuan terwujud dalam afek negatif atau menolak, dan afek positif atau 

menerima. 

Hasil analisis ini hendaknya dapat menjadi pemicu untuk mengembangkan 

pendekatan feminisme secara lebih luas. Peneliti juga berharap kumpulan cerpen 

Mereka Bilang Saya Monyet! untuk dikaji lebih lanjut sebab masih banyak masalah 

dalam kumpulan cerpen ini yang belum terungkap agar dapat memperluas dan 

memperdalam wawasan terhadap keberadaan karya sastra sebagai hasil dari 

kebudayaan manusia 
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BAB 1

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persoalan tentang gender membawa perkembangan bagi dunia sastra. Gender 

sendiri berkaitan dengan proses seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan 

bertindak sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. 

Gender yang pada dasarnya merupakan konstruksi sosial justru dianggap sebagai 

kodrat atau ketentuan Tuhan, khususnya pada kaum perempuan. Misalnya menjaga 

kebersihan rumah, mendidik anak, sering dianggap sebagai kodrat sebagai 

perempuan. Padahal kenyataannya kaum laki-laki juga bisa menjaga kebersihan 

rumah, dan mengurus urusan rumah tangga. Semua itu merupakan konstruksi kultural 

dalam masyarakat tertentu.  

Perbedaan-perbedaan gender banyak disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, 

melalui ajaran keagamaan, budaya, maupun negara. Karena proses yang panjang 

itulah akhirnya gender dianggap sebagai kodrat atau ketentuan Tuhan, yang seolah-

oleh bawaan sejak lahir, dan tidak bisa diubah lagi. Melalui hal tersebut, konstruksi 

gender yang telah tersosialisasikan secara berlahan-lahan mempengaruhi  jenis 

kelamin. Misalnya kaum laki-laki harus bersifat kuat, maka dia berkerja keras untuk 

memperlihatkan kepada masyarakat bahwa secara fisik dirinya lebih kuat, dan kaum 



2 
 

perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah lembut. Maka sejak kecil proses 

sosialisasi tersebut tidak hanya berpengaruh pada perkembangan emosi serta ideologi 

kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik biologis. Namun 

apaabila sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi 

masyarakat bukan karena kodrat. 

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang perbedaan itu 

tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi masalah ternyata 

perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki 

maupun kaum perempuan (Fakih 2013:12). Secara biologis kaum perempuan dengan 

organ reproduksinya dapat melahirkan, dan menyusui, kemudian peran perempuan 

sebagai pendidik anak. Dengan demikian perbedaan gender dianggap tidak 

melahirkan permasalahan dan tidak perlu digugat. Namun, yang menjadi masalah 

adalah perbedaan gender yang ditimbulkan oleh peran gender tersebut. 

Selama ini kedudukan perempuan di dalam masyarakat lebih rendah 

dibandingkan dengan kaum laki-laki, perempuan sering dianggap sebagai warga kelas 

kedua. Jadi, laki-laki lah yang unggul di banyak bidang sebagai pengambil keputusan, 

laki-laki mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dan kaum perempuan 

“dipaksa” untuk mengikuti keputusan tersebut.

Ketidakadilan gender banyak diceritakan pada karya sastra, seperti kekerasan 

di dunia ini bukanlah merupakan peristiwa yang baru. Hal tersebut terjadi karena 
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adanya penggolongan di tengah masyarakat, yang menempatkan perempuan sebagai 

kelas kedua.  

  Pada hakikatnya, karya sastra merupakan hasil kreatif objektif tentang 

manusia beserta pengalaman kehidupan manusia, lahir karena adanya suatu proses 

yang dilalui oleh pengarang. Ditinjau dari segi pencipta, karya sastra merupakan 

pengalaman batin penciptanya mengenai kehidupan masyarakat dalam suatu kurun 

waktu dan situasi budaya tertentu. Karya sastra dibuat untuk masyarakat. Oleh karena 

itu, pengarang harus mampu mempengaruhi pembaca untuk meyakini kebenaran 

yang dikemukakannya. Salah satu usaha untuk meyakinkan pembaca adalah dengan 

mendekati kebenaran yang diambil dari realitas yang ada dalam masyrakat. Jadi, 

karya sastra dapat diartikan sebagai suatu gambaran mengenai kehidupan sehari-hari 

di masyarakat. 

Sebagai karya imajiner, sebuah karya menawarkan berbagai permasalahan 

kehidupan manusia. Pengarang menghayati berbagai permasalahan kemudian 

diungkapnya kembali melalui sarana cerpen sesuai dengan pandangannya. Cerpen 

merupakan prosa naratif yang bersifat imajiner, namun biasanya masuk akal dan 

mengandung kebenaran yang mendramatisasi hubungan antarmanusia. Saat ini 

banyak karya sastra yang menceritakan tentang ketidakadilan gender.  Ketidakadilan 

gender tersebut dapat dilihat dari berbagai manifestasi seperti marginalisasi atau 

proses peminggiran, subordinasi atau anggapan tidak penting, stereotype atau 

pelabelan yang buruk, beban kerja, serta kekerasan. Salah satu karya sastra yang 
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membahas tentang ketidakadilan gender adalah kumpulan cerpen Mereka Bilang 

Saya Monyet! Karya Djenar Maesa Ayu. 

Djenar lahir di Jakarta, 14 Januari 1973. Ia telah menerbitkan lima kumpulan 

cerpen berjudul Mereka Bilang saya Monyet!, Jangan Main-main (dengan 

kelaminmu), Cerita Pendek Tentang Cerita Cinta Pendek, 1 Perempuan 14 Laki-laki, 

T(w)itit! Dan sebuah novel berjudul Nayla. Cerpennya yang berjudul “Menyusu Ayah 

menjadi cerpen terbaik Jurnal Perempuan 2003, sementara “Waktu Nayla” meraih 

penghargaan Cerpen Terbaik Kompas di tahun yang sama (Ayu 2014:139). 

Kumpulan cerpen Mereka Bilang Saya Monyet! ini banyak menceritakan 

tentang kisah dari anak perempuan kecil yang bernasip kurang beruntung sampai 

kisah perempuan dewasa dengan berbagai permasalahan yang dia hadapi, masalah-

masalah tersebut kebanyakan adalah ketidakadilan gender yang khususnya dirasakan 

oleh kaum perempuan. Seperti seorang ibu yang bekerja sendiri tanpa bantuan 

seorang laki-laki, dia mempunyai seorang anak, dan dia juga mempunyai pacar. Pacar 

tokoh tersebut sering menghabiskan uang ibu tersebut, padahal dia harus membiayai 

anaknya yang masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama, tanpa dia ketahui 

ternyata pacarnya melakukan hal yang tidak senonoh terhadap anak perempuannya, 

dia melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual. Dari cerita singkat di atas dapat 

diketahui bahwa dalam kumpulan cerpen ini banyak menceritakan tentang 

ketidakadilan gender, seperti kekerasan dan beban kerja seperti cerita singkat di atas.  
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Peneliti memilih kumpulan cerpen Mereka Bilang Saya Monyet! Untuk diteliti 

lebih lanjut dan akan difokuskan pada tokoh yang mengalami ketidakadilan gender. 

Karena, di dalam kumpulan cerpen ini banyak perempuan yang mengalami 

ketidakadilan yang dilakukan oleh kamu laki-laki. Secara umum gambaran cerita dari 

kumpulan cerpen Mereka Bilang Saya Monyet! adalah tentang seksualitas 

perempuan, tentang kemunafikan, tentang pelecehan seksual yang dirasakan oleh 

kaum perempuan, hingga beban kerja berat yang harus ditanggung oleh kaum 

perempuan.  

Hal penting yang akan diteliti pada karya sastra ini adalah penyebab 

ketidakadilan gender yaitu, Intern atau faktor yang timbul dari dalam tokoh, dan 

ekstern atau faktor yang timbul dari luar tokoh. Selain itu peneliti juga akan 

membahas sikap yang diambil ketika menerima ketidakadilan gender yaitu sikap 

menolak yang berarti adanya respon tidak setuju dengan ketidakadilan gender yang 

ada di dalam masyarakat, dan sikap menerima yaitu adanya respon menerima atau 

takut menghadapi ketidakadilan gender tersebut. 

Kumpulan cerpen Mereka Bilang Saya Monyet! Terdapat sebelas cerpen, 

yaitu: Mereka Bilang Saya Monyet!, Lintah, Durian, Melukis Jendela, SMS, Menepis 

Harapan, Waktu Nayla, ... Wong Asu, Namanya, ..., Asmoro, dan Manusya dan Dia.

Tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya akan mengkaji enam cerpen dari sebelas 

cerpen yang ada di dalam kumpulan cerpen tersebut. Diantaranya yaitu Mereka 

Bilang Saya Monyet!, Lintah, Melukis Jendela, Namanya, Wong Asu, dan Manusya 

dan Dia. Karena hanya enam cerpen tersebutlah yang menceritakan tentang 
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penindasan secara modern, ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan juga 

kekerasan seksual yang dilakukan oleh tokoh laki-laki.  

Penelitian tentang gender sudah sering dilakukan oleh mahasiswa Universitas 

Negeri Semarang. Dari penelitian-penelitian sebelumnnya diketahui bahwa kumpulan 

cerpen Mereka Bilang Saya Monyet! Belum pernah dijadikan sebagai bahan acuan 

oleh peneliti yang meneliti tentang ketidakadilan gender.  Dengan begitu, uraian di 

atas sekaligus menguatkan argumen pemilihan kajian feminisme dalam kumpulan 

cerpen dengan difokuskan pada Ketidakadilan Gender dalam Kumpulan Cerpen 

Mereka Bilang Saya Monyet! Karya Djenar Maesa Ayu. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk ketidakadilan gender dalam kumpulan cerpen Mereka 

Bilang SayaMonyet! Karya Djenar Maesa Ayu? 

2. Apa penyebab ketidakadilan gender pada kumpulan cerpen Mereka Bilang Saya 

Monyet! Karya Djenar Maesa Ayu? 

3. Bagaimana upaya perempuan dalam mengatasi ketidakadilan dalam kumpulan 

cerpen Mereka Bilang Saya Monyet! Karya Djenar Maesa Ayu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengungkapkan bentuk ketidakadilan gender pada kumpulan cerpen Mereka 

Bilang SayaMonyet!  karya Djenar Maesa Ayu. 

2. Mengungkapkan penyebab ketidakadilan gender dalam kumpulan cerpen Mereka 

Bilang SayaMonyet! karya Djenar Maesa Ayu. 

3. Mendeskripsikan upaya perempuan dalam mengatasi ketidakadilan dalam Mereka 

Bilang Saya Monyet! Karya Djenar Maesa Ayu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan masalah-masalah ketidakadilan yang dirasakan oleh 

perempuan yang diwujudkan dalam sebuah karya sastra. 
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2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembaca mengenai gambaran 

ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan mampu menambahkan pengetahuan dan menjadi masukan bagi 

peneliti lain yang hendak melakukan penelitian mengenai masalah perempuan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 KAJIAN PUSTAKA 

Sebuah penelitian diperlukan adanya kajian pustaka, kajian pustaka berfungsi 

untuk memberikan pemaparan tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, sehingga penelitian tersebut bisa dijadikan acuan bandingan, serta tolok 

ukur untuk menelitian ini. Beberapa penelitian yang yang turut mengilhami penelitian 

ini adalah Stemberger (2008), Marsita (2010), Prastomo (2010), dan Taber (2011), 

Gamas (2012), Fithriyana (2013), Susiana (2014).  

Dalam meneliti cerpen Mereka Bilang Saya Monyet! karya Djenar Maesa Ayu 

akan difokuskan pada ketidakadilan gender, terdapat beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya baik berkaitan dengan analisis kumpulan cerpen Mereka 

Bilang Saya Monyet! maupun analisis tentang ketidakadilan gender, berikut ini adalah 

ulasan secara garis besar. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Dami Dwi Marsita berjudul Perspektif Ketidakadilan Gender dalam Novel 

“Gadis Pantai” Karya Pramodya Anantatoer (2010). Penelitian ini membahas 

tentang ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh Gadis Pantai. Ketidakadilan itu 

terjadi karena adanya perbedaan kelas antara bangsawan dan rakyat kebanyakan. 

Kondisi sosial tersebut menyebabkan banyak ketidakadilan gender yang dialami 

tokoh Gadis Pantai. Bentuk ketidakadilan gender tersebut meliputi; marginalisasi 
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(pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting dalam keputusan), 

stereotip (pelabelan negatif), violence ( kekerasan). Hasil dan pembahasan penelitian 

menunjukkan: adanya unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel Gadis Pantai 

antara lain; tema, tokoh, latar, dan amanat. Adanya dimensi ketidakadilan gender 

dalam novel Gadis Pantai yang meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan 

kekerasan. Keempat hal tersebut merupakan bentuk-bentuk ketidakadilan yang 

dialami oleh Gadis Pantai. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dami Dwi Warsita dengan 

penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang ketidakadilan gender namun 

perbedaannya pada penelitian yang dilakukan Dami menganalisis tentang 

ketidakadilan yang disebabkan oleh adanya perbedaan kelas antara bangsawan dan 

rakyat kebanyakan, sedangkan penelitian ini difokuskan tidak hanya ketidakadilan 

yang disebabkan oleh perbedaan kelas. Pada penelitian yang sudah ada juga 

membahas tentang unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam novel Gadis Pantai,

sedangkan pada penelitian ini tidak membahas unsur-unsur intrinsik, tetapi 

membahahas tentang penyebab ketidakadilan gender, dan upaya tokoh dalam 

menghadapi ketidakadilan gender tersebut. 

Penelitian yang releven juga dilakukan oleh Widiyat Adi Prastomo yang 

berjudul Karakter Humanistik Tokoh dalam Kumpulan Cerpen Mereka Bilang Saya 

Monyet Karya Djenar Maesa Ayu (2010). Penelitian tersebut difokuskan pada 

masalah dan wujud psikologis kehumanistikan dengan menganalisis tiga judul cerpen 

yaitu Lintah, Wong Asu, dan Mereka Bilang Saya Monyet!, dengan dasar mengambil 
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kemunculan kalimat yang mengandung karakter humanistik. Hasil penelitian tersebut 

memperlihatkan bentuk karakter humanistik tokoh dalam hal manusia memiliki 

keunikan tersendiri dalam hubungan dengan manusia lainnya, karakter humanistik 

tokoh dalam hal manusia memiliki kesadaran akan dirinya dalam mengadakan 

hubungan dengan orang lain, karakter humanistik tokoh dalam hal manusia memiliki 

pilihan-pilihan dan dapat bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya, dan karakter 

humanistik tokoh dalam hal manusia memiliki kesadaran dan sengaja untuk mencari 

makna dan kreativitas. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah jika penelitian yang dilakukan Widayat 

membahas tentang karakter humanistik, penelitian yang akan dilakukan membahas 

tentang ketidakadilan gender, namun persamannya penelitian ini sama-sama 

menggunakan objek kumpulan cerpen Mereka Bilang Saya Monyet! Karya Djenar 

Maesa Ayu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ayumi Gamas dengan judul Perlawanan 

Perempuan Akibat Ketidakadilan Gender dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari 

(2012) membahas tentang perlawanan perempuan akibat ketidakadilan gender. 

Pembahasan difokuskan pada ketidakadilan yang dialami oleh tokoh perempuan 

akibat adanya konstruksi gender yang dilanggengkan oleh budaya patriarki dan 

bagaimana tokoh perempuan melakukan perlawanan atas ketidakadilan tersebut. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kritik sastra feminis dengan 

mengkhususkan pada teori feminis radikal. Feminis radikal menekankan bahwa akar 
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opresi terhadap perempuan berasal dari seks dan gender yang dikonstruksi oleh 

budaya patriarki. Hasil penelitian ini memperlihatkan bentuk ketidakadilan gender 

yang dialami oleh perempuan dalam berbagai bidang, di antaranya dalam bidang 

pembagian kerja, pembagian upah, dan juga kesewenangan yang dilakukan oleh 

aparat pemerintah. Ketidakadilan tersebut membuat perempuan melakukan 

perlawanan. Perlawanan tersebut dilakukan melalui kemandirian dan seksualitas 

perempuan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-

sama meneliti ketidakadilan gender namun bedanya jika penelitian yang sudah ada 

difokuskan pada perlawanan kaum perempuan terhadap ketidakadilan gender, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada ketidakadilan gender 

yang dirasakan kaum perempuan itu sendiri. 

Penelitian lain yang juga relevan dengan penelitian juga dilakukan oleh Elfa 

Fithriyana dengan penelitian yang berjudul Analisis Ketidakadilan Gender dalam 

Novel Sali Karya Dewi Linggasari (2013). Penelitian ini membahas tentang unsur-

unsur struktural yang terdapat dalam novel Sali karya Dewi Linggasari yang meliputi 

tema, tokoh, perwatakan, latar, serta konflik. Penelitian juga membahas tentang 

aspek-aspek ketidakadilan gender meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotipe, 

kekerasan, dan beban kerja. Marginalisasi dialami oleh perempuan-perempuan suku 

dani. Subordinasi dilakukan oleh Ibarak kepada Liwa, dan juga dialami oleh Gayatri 

yang dianggap lemah. Sterotipe dilakukan oleh Kugara kepada Lapina, Lapina 
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dianggap sebagai budak setelah dibayar dengan dua puluh ekor babi. Kekerasan 

meliputi bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga 

dalam bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ kelamin, dan kekerasan 

dalam bentuk pelacuran. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Elfa dengan penelitian ini sama-sama 

meneliti tentang ketidakadilan gender, namun perbedaannya pada penelitian Elfa 

membahas tentang unsur-unsur struktural yang terdapat dalam novel, sedangkan pada 

penelitian ini tidak membahas tentang unsur-unsur struktural, tetapi penelitian ini 

membahas penyebab ketidakadilan gender, dan upaya tokoh dalam menghadapi 

ketidakadilan gender tersebut. 

Penelitian yang releven juga dilakukan oleh Marvina Susiana dengan judul 

Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Bali dalam Kumpulan Cerita Pendek 

Akar Pule Karya Oka Rusmini (2014). Penelitian ini mendeskripsikan wujud 

ketidakadilan gender yang menimpa tokoh-tokoh perempuan Bali, faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender terhadap tokoh-tokoh perempuan Bali, 

serta bentuk-bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan gender yang dilakukan oleh 

tokoh-tokoh perempuan Bali. Hasil penelitian menunjukkan wujud ketidakadilan 

gender terhadap perempuan Bali berupa kekerasan, perselingkuhan, stereotipe dan 

beban kerja. Faktor-faktor penyebab ketidakadilan gender yang menimpa tokoh-tokoh 

perempuan Bali, meliputi faktor sosial, faktor kasta, dan faktor ekonomi. Penelitian 

juga membahas bentuk-bentuk perlawanan yang ditunjukkan kaum perempuan yaitu 

dengan cara menjadi perempuan mandiri, melawan adat, menolak perjodohan, balas 
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dendam, dan memilih untuk diam. Persamaan pada penilitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang ketidakadilan gender, bedanya adalah objek yang menjadi bahan 

analisis. 

Artikel yang releven berjudul Selling Gender: An Alternative View of 

‘Prostitution’ in Three French Novels of the entre-deux-guerres ditulis oleh Martina 

Stemberger (2008) yang dimuat dalam jurnal Neophilologus, pada artikel ini dibahas 

tentang ketidakadilan gender, lebih spesifikasi tentang prostitusi. Martina membahas 

tentang tiga novel Prancis pada periode antarperang: Colette Cheri (1920), La Fin de 

Che'ri (1926), dan Ire`ne Nemirovsky David Golder (1929). Artikel ini dibahas 

tentang prostitusi yang terjadi pada kaum perempuan, kaum perempuan seringkali 

dijadikan sebagai korban atas laki-laki.  

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama 

menganalisis tentang ketidakadilan gender. Namun bedanya, dalam artikel ini 

difokuskan membahas tentang prostitusi, sedangkan penelitian ini akan difokuskan 

lebih banyak lagi manifestasi ketidakadilan gender. 

Artikel yang berjudul Dumb Dorky Girls and Wimpy Boys Gendered Themes 

In Diary Cartoon Novels ditulis oleh Nancy Taber (2011) yang dimuat dalam jurnal 

Children’s Literature in Education, artikel ini membahas tentang ketidakadilan 

gender dalam novel bergambar. Dalam artikel ini difokuskan tentang ketidakadilan 

gender melalui beberapa hal seperti, popularitas, arti wanita, konsep diri serta 

penghargaan diri, persahabatan, dan kenaifan dewasa. Hal ini yang banyak 
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mendapatkan ketidakadilan adalah kaum perempuan, laki-laki dan perempuan 

diperlakukan dengan cara berbeda.  

Pada artikel tersebut sama-sama dibahas tentang gender, bedanya objek 

penelitian tersebut adalah buku yang ditulis dalam bentuk kartun atau bergambar 

masing-masing dari buku tersebut membangun norma gender dalam cara yang sama.  

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, dapat disimpulkan  bahwa 

penelitian mengenai ketidakadilan gender memang sudah dilakukan peneliti-peneliti 

sebelumnya, tetapi mempunyai perbedaan masing-masing, dan penelitian ini belum 

pernah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, karena penelitian ini akan difokuskan 

pada ketidakadilan gender dalam kumpulan cerpen Mereka Bilang Saya Monyet! 

karya Djehnar Maesa Ayu. 

2.2 LANDASAN TEORI 

Selain kajian pustaka, pada bab ini juga akan dipaparkan mengenai teori yang 

mendukung pembahasan pada bab IV sebagai landasan pokok dalam pengkajian. 

Teori yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu (1) teori tentang gender yang meliputi 

hakikat gender; (2) teori ketidakadilan gender yang meliputi manifestasi 

ketidakadilan gender, dan konsep sikap; (3) teori feminisme yang meliputi hakikat 

dan tujuan feminisme. 

2.2.1 Hakikat Gender 

Gender adalah seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng di 

teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. 
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Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, 

kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab 

keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender” kita (Mosse 

2002 : 3). 

Menurut Fakih (2013:8) untuk memahami konsep gender harus dibedakan 

kata gender dengan kata jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis 

kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin 

tertentu. Misalnya bahwa laki-laki adalah kaum yang memiliki penis, dan 

memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim 

dan saluran untuk melahirkan. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada laki-

laki dan perempuan dan tidak bisa dipertukarkan.  

Seks membedakan manusia laki-laki dengan perempuan secara biologis, 

sebagai kodrat illahi. Gender membedakan manusia laki-laki (maskulin) dengan 

perempuan (feminin) secara sosial, mengacu pada unsur emosional, kejiwaan, bukan 

kodrat, tetapi sebagai proses belajar (Wiyatmi 2012 : 85).

Menurut Oakley dalam Jackson, Stevi dan Jackie Jones (2009:228) 

menyatakan bahwa gender bukanlah akibat langsung dari jenis kelamin biologis. Ia 

mendefinisikan seks sebagai sesuatu yang anatomis dan ciri psikologis yang 

menentukan kelaki-lakian dan keperempuanan, dan gender sebagi suatu maskulinitas 

dan femininitas yang dibentuk secara sosial. Maskulinitas dan femininitas dibentuk 

bukan secara biologis, namun secara sosial, kultural, dan psikologis, yakni atribut 



17 
 

yang didapat melalui proses menjadi laki-laki atau perempuan dalam sebuah 

masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu. 

Perbedaan laki-laki dengan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, 

baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. 

Perbedaan anatomi biologi antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi,  efek yang 

timbul sebagai akibat dari perbedaan itu memunculkan perdebatan karena ternyata 

perbedaan jenis kelamin secara biologis melahirkan perangkat konsep budaya. 

Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender 

(Sukri 2002 : 3). 

Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum 

perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. 

Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. 

Sementara kaum laki-laki dianggap kaum yang kuat, rasional, jantan dan perkasa. 

Sifat tersebut merupakan sifat yang bisa dipertukarkan, artinya ada kaum perempuan 

yang kuat dan rasional, sedangkan kebalikannya ada juga kaum laki-laki yang 

emosional dan lemah lembut. 

Perubahan sifat dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat 

yang lain. Misalnya pada zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat 

dari kaum laki-laki, tetapi pasa zaman yang lain dan di tempat yang berbeda laki-laki 

yang lebih kuat dari kaum perempuan. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara 

sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta dari 
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tempat ke tempat lainnya, maupun  berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya, itulah 

yang dikenal dengan konsep gender (Nugroho 2011:7). 

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu 

konstruksi atau bentuk sosial yang bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk dan 

diubah bergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku atau rasa tau bangsa, budaya, 

status sosial, pemahaman agama, negara ideologi, politik, hukum dan ekonomi. 

Gender bukanlah kodrat tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan, 

hal tersebut terdapat pada kaum perempuan dan laki-laki. 

2.2.2 Ketidakadilan Gender 

Menurut Nugroho (2011:9) perbedaan gender sebenarnya bukan suatu 

masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi 

masalah adalah ternyata perbedaan gender ini telah menimbulkan berbagai 

ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. 

Secara biologis kaum perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, 

melahirkan dan menyusui, kemudian muncul peran gender sebagai perawat, 

pengasuh, dan pendidik anak. Dengan demikian peran gender dianggap tidak 

menimbulkan masalah dan tidak perlu digugat. Namun, yang menjadi masalah dan 

perlu dipertanyakan adalah struktur ketidakadilan gender yang ditimbukan oleh peran 

gender dan perbedaan gender. 

Kemiskinan, kekerasan, dan marginalisasi adalah keadaan yang dialami 

perempuan seiring dengan semakin memburuknya situasi ekonomi dan rusaknya 
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ekologi karena proses eksploitasi sumber-sumber agrarian tanpa batas oleh korporasi. 

Akibat tekanan ekonomi, sebatas untuk menghidupi diri dan keluarganya, perempuan 

secara terpaksa memasuki wilayah kerja dengan tanpa keahlian dan rentan dengan 

kekerasan (Mudzakkir, Amin, dkk. 2010 : 112).

Untuk memahami perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan gender, 

dapat dilihat dari berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender 

termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau 

proses peminggiran terhadap perempuan, subordinasi atau anggapan tidak penting, 

stereotipe atau pelabelan buruk terhadap perempuan, kekerasan, dan beban kerja lebih 

panjang dan lebih banyak. Manifestasi ketidakadilan gender tidak dapat dipisahkan 

karena saling mempengaruhi. 

Menurut Tong (1998:3) pemecahan atas masalah gender adalah dengan 

mengizinkan setiap orang untuk menjadi androgin untuk menunjukkan cakupan yang 

penuh dari kualitas maskulin dan feminin. Laki-laki harus diizinkan untuk 

mengeksplorasi dimensi femininya. Seharusnya, tidak ada satu manusian pun yang 

dilarang untuk mendapatkan rasa menjadi diri yang penuh, yang muncul dari 

penggabungan dimensi maskulin dan femenin. 

2.2.2.1 Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender 

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki 

dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Perbedaan gender menyebabkan 

berbagai ketidakadilan gender, agar dapat memahami perbedaan gender yang 
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menyebabkan ketidakadilan maka dapat dilihat dari berbagai manifestasinya, yaitu 

sebagai berikut 

.

a. Marginalisasi Perempuan 

Menurut Fakih (2013:14) proses marginalisasi, yang mengakibatkan 

kemiskinan, sesuangguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang 

menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, 

misalnya penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Ada beberapa 

perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi 

kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal 

dari kebijakan pemerintahan, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi, dan 

kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. 

Bentuk marginalisasi terhadap kaum perempuan juga terjadi dalam rumah 

tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara, jadi tidak hanya terjadi di tempat 

pekerjaan. Di rumah tangga, marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi dalam 

bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Timbulnya 

proses marginalisasi ini juga diperkuat oleh tafsir keagamaan maupun adat istiadat. 

Misalnya, pemberian hak waris di dalam sebagian tafsir keagamaan porsi untuk laki-

laki dan perempuan berbeda, pembagian hak waris untuk laki-laki lebih besar dari 

perempuan (Nugroho 2011:11). 

b. Subordinasi Perempuan 
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Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. 

Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak 

bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan 

pada posisi yang tidak penting (Fakih 2013:15). 

Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam segala 

macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke 

tempat. Dalam kehidupan di masyarakat, rumah tangga, dan bernegara, banyak 

kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan. Misalnya 

dalam urusan pendidikan, masih sering terdengar adanya prioritas untuk bersekolah 

bagi laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan karena ada anggapan bahwa 

perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya akan menjadi ibu 

rumah tangga. Hal seperti ini sesungguhnya muncul dari kesadaran gender yang tidak 

adil (Nugroho 2011:12). 

c. Stereotipe Perempuan 

Pelabelan atau penandaan negetif terhadap kelompok atau jenis kelamin 

tertentu, secara umum dinamakan stereotipe. Akibat dari stereotipe ini biasanya 

timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuk stereotipe ini 

adalah yang bersumber dari pandangan gender. Stereotipe yang terjadi di masyarakat 

yang dirasakan oleh perempuan berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, 

dan merugikan kaum perempuan (Nugroho 2011:12). 
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Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek 

adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus 

kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotype. Selain itu, ada 

juga anggapan dari masyarakat yang menganggap bahwa tugas perempuan adalah 

melayani suami. Stereotype seperti ini memang suatu hal yang wajar, namun, 

berakibat pada menomorduakan pendidikan bagi kaum perempuan. 

d. Kekerasan 

Menurut Fakih (2013: 17-20) kekerasan merupakkan serangan terhadap fisik 

maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin 

tertentu. Terdapat bentuk kekerasan dalam gender yaitu: 

1. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, pemerkosaan dalam perkawinan 

juga termasuk di dalamnya. 

2. Tidakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, 

termasuk di antarannya penyiksaan terhadap anak-anak. 

3. Bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin. Misalnya, 

penyunatan terhadap anak perempuan. 

4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitusi). Pelacuran merupakan bentuk 

kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme 

ekonomi yang merugikan kaum perempuan. 

5. Kekerasan dalam bentuk pronografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain 

terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik, yakni 
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pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek 

demi keuntungan seseorang. 

6. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana. 

Keluarga bencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan 

terhadap perempuan. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan 

penduduk, perempuan sering kali dijadikan korban demi program tersebut, 

meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan 

melainkan berasal dari kaum laki-laki juga. 

7. Kekerasan terselubung, yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari 

tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si 

pemilik tubuh. 

8. Pelecehan seksual. 

Ada beberapa bentuk yang dikategorikan pelecehan seksual, yaitu: 

1. Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada seseorang 

2. Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor 

3. Mengintrogasi seseorang tentang kehidupan seksualnya 

4. Meminta imbalan seksual  dalam rangka janji untuk mendapatkan sesuatu. 

5. Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh perempuan tanpa izin yang 

bersangkutan. 

e. Beban Kerja 

Menurut Nugroho (2011:16) peran gender perempuan dalam anggapan 

masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang 
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menanggung beban kerja domistik lebih banyak dan lebih lama dibandingkan kaum 

laki-laki. Bahkan, bagi kalangan keluarga miskin, beban yang harus ditanggung oleh 

perempuan sangat berat apalagi jika si perempuan ini harus bekerja di luar sehingga 

harus memikul beban kerja yang ganda. Bagi masyarakat yang cukup, beban kerja 

domestik sering kali dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga. Dengan demikian 

sebenarnya kaum perempuan ini merupakan korban dari bias gender di masyarakat. 

2.2.2.2 Konsep Sikap 

Masalah sikap merupakan masalah penting dalam diri seseorang, khususnya 

dalam psikologi sosial. Menurut Krech dalam Walgito (2003:123) sikap sangat 

penting dalam tingkah laku atau perbuatan manusia dalam keadaan sehari-hari. Sikap 

yang ada pada seseorang akan memberikan warna atau corak pada tingkah laku atau 

perbuatan seseorang tersebut. Ada seseorang yang bersifat menerima atau menolak 

dalam menanggapi suatu masalah atau hal yang ada di luar dirinya. Dengan 

mengetahui sikap seseorang maka kita dapat mengetahui respon seseorang atau 

tindakan yang akan diambil tersebut terhadap masalah dan keadaan yang dihadapkan 

kepadanya.  

Menurut Thurstone dalam Walgito (2003:126) Thurstone memandang sikap 

sebagai suatu tingkatan afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif dalam 

hubungannya dengan objek-objek psikologis. (1) Afeksi positif, adalah afeksi senang, 

dengan demikian muncul adanya sikap menerima, atau setuju dengan objeknya. (2) 

Afeksi negatif, adalah adanya sikap menolak atau tidak setuju terhadap objeknya 
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yang dapat dilihat dari segi perasaan seseorang. Dengan demikian objek dapat 

menimbulkan berbagai macam sikap, dapat menimbulkan berbagai tingkat afeksi 

pada seseorang. 

 Pembentukan sikap ditentukan oleh dua faktor yang pokok yaitu sebagai 

berikut. 

1. Faktor individu (Intern) 

Sikap individu dalam menanggapi dunia luarnya bersifat selektif, ini berarti 

bahwa apa yang datang dari luar tidak semua begitu saja diterima, tetapi 

individu mengadakan seleksi yang akan diterima, dan yang akan ditolak. Hal 

ini berkaitan erat dengan apa yang telah ada dalam diri individu dalam 

menanggapi pengaruh dari luar tersebut.  

2. Faktor luar (Ekstern) 

Faktor luar adalah hal-hal atau keadaan yang ada di luar diri individu yang 

merupakan stimulasi untuk membentuk atau mengubah sikap dalam hal ini 

dapat terjadi dengan langsung, adanya hubungan secara langsung antara 

individu yang lain, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok 

dengan kelompok.  

2.2.3 Hakikat Feminisme  

 Weedon dalam Sugihastuti dan Suharto (2010:6 ) menjelaskan tentang faham 

feminisme dan teorinya, bahwa faham feminisme adalah politik, sebuah politik 

langsung mengubah hubungan kekuatan kehidupan antara perempuan dan laki-laki 
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dalam masyarakat. Kekuatan ini mencangkup semua struktur kehidupan, segi-segi

kehidupan, keluarga, pendidikan, kebudayaan, dan kekuasaan. Segi-segi kehidupan 

itu menetapkan siapa, apa, dan untuk siapa serta akan menjadi apa perempuan itu. 

Hartoko dalam Noor (2010:97) feminisme adalah suatu gerakan yang 

memusatkan perhatian pada perjuangan perempuan dalam menempatkan 

eksistensinya. Dalam sastra feminisme adalah studi sastra yang mengarahkan fokus 

kepada perempuan, yang mengemukakan pemikiran berupa kritik terhadap dominasi 

laki-laki dengan mengedepankan identitas keperempuanan. Gerakan ini mulai 

berkembang sekitar tahun 1960-an. 

Faham feminisme lahir dan mulai berkobar pada sekitar akhir 1960-an di 

Barat, dengan beberapa faktor penting yang mempengaruhinya. Gerakan ini 

mempengaruhi banyak segi kehidupan dan mempengaruhi pula setiap aspek 

kehidupan perempuan. Bila faham feminisme adalah politik, hal ini merupakan teori 

atau sederet teori yang apakah diakui atau tidak merupakan teori atau sederet teori 

yang apakah diakui atau tidak merupakan fakta pandangan kaum perempuan 

terhadaap system patriarkhat (Sugihastutu Suharto, 2010:6). 

Menurut Nugroho (2011:61-62) gerakan transformasi perempuan suatu proses 

gerakan untuk menciptakan hubungan yang adil antarsesama manusia, dan bukanlah 

gerakan untuk membalas dendam kepada laki-laki. Gerakan ini meliputi hubungan 

ekonomi, politik, kultural, idiologi, lingkungan, dan termasuk di dalamnya hubungan 

antara laki-laki dan perempuan. Feminisme tidak bisa lepas dari konteks politik, 

feminisme memang bertabiat politis mengingat selalu menggugat struktur interaksi 



27 
 

kekuasaan di antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks feminisme tidak boleh 

ada kelakilakian dan keperempuanan, tidak boleh dipahami secara biologis, yakni 

sebagai jenis kelamin (seks) melainkan sebagai konstruksi kultural, yang lebih sering 

dikenal dengan sebutan “gender”.

Dalam pengertian yang paling luas, feminis adalah gerakan kaum kaum 

wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan 

direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi 

maupun kehidupan sosial pada umumnya (Ratna, 2010 : 184). 

Tujuan pokok dari teori feminis adalah memahami penindasan perempuan 

secara ras, gender, kelas, dan pilihan seksual, serta bagaimana mengubahnya. Teori 

feminis mengungkapkan  nilai penting individu perempuan beserta pengalaman yang 

dialami bersama dan perjuangan yang mereka lakukan (Humm, 2007: ix). 

Sedangkan menurut Djajanegara (2000:4) 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 ini mencangkup berbagai cara. Salah satu caranya adalah memperoleh hak dan 

peluang yang sama dengan yang dimiliki laki-laki. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab IV, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang ditemukan dalam penelitian ini 

mencangkupi semua hal yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, 

dan beban kerja. Marginalisasi terdapat pada cerpen Mereka Bilang Saya Monyet!, 

Namanya,…, …Wong Asu, dan Manusya dan Dia. Cerpen-cerpen di atas 

menggambarkan tentang kaum perempuan yang dianggap lemah dan rendah, 

mereka terpinggirkan karena kebijakan pemerintah, keyakinan tradisi, dan 

kebiasaan atau asumsi dari masyarakat. Tetapi kebanyakan marginalisasi yang 

terdapat dalam kumpulan cerpen ini adalah dalam bentuk eksploitasi. Subordinasi 

terdapat dalam cerpen Melukis Jendela, dan Namanya,…. Kedua cerpen di atas 

menggambarkan tentang kaum perempuan yang tidak diikutsertakan dalam 

pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah kaum laki-laki dan kaum 

perempuan (dipaksa) mengikuti. Hal tersebutlah yang menyebabkan kaum 

perempuan tersubordinasi. Stereotipe  terdapat di dalam cerpen Mereka Bilang 

Saya Monyet!, dan …Wong Asu* tokoh utama dalam cerpen tersebut dicap buruk 

oleh teman-temannya. Hal tersebut menyebabkan diskriminasi terhadap tokoh 
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utama dalam cerpen tersebut, hal tersebut berakibat menyulitkan, membatasi, 

memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Kekerasan terhadap perempuan 

terdapat dalam cerpen Mereka Bilang Saya Monyet!, Lintah, Melukis Jendela, 

…Wong Asu, dan Manusya dan Dia. Cerpen-cerpen tersebut kebanyakan 

menceritakan kekerasan seksual yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang masih 

remaja. Kekerasan tersebut bahkan dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Beban 

kerja perempuan terdapat dalam cerpen Mereka Bilang Saya Monyet!, dan 

Namanya, …. Kedua cerpen tersebut menceritakan tentang kaum perempuan yang 

mempunyai tanggung jawab ganda. Anggapan masyarakat luas kaum perempuan 

adalah pengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung 

beban kerja domistik lebih banyak dan lebih lama dibandingkan kaum laki-laki. 

Dalam kedua cerpen tersebut menceritakan kaum perempuan yang ditinggakan 

pasangannya, sehingga harus membiayaianak dan keperluan sehari-harinya 

sendiri, dan juga harus mengurus urusan rumah tangga. Beban kerja tersebut lebih 

banyak dan lebih lama jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. 

2. Penyebab terjadinya ketidakadilan gender adalah faktor intern dan faktor ekstern. 

Faktor intern terlihat dalam cerpen Lintah, Melukis Jendela, dan Namanya,….

Ketidakadilan gender tersebut terjadi karena lemahnya kaum perempuan sehingga 

tidak bisa melawwan ketidakadilan yang menimpa dirinya. Lemahnya kaum 

perempuan tersebut menjadi penyebab utama ketidakadilan gender.  Faktor ekstern 

terlihat dalam cerpen Mereka Bilang Saya Monyet!, Melukis Jendela, dan 

Namanya,… hal tersebut terjadi akibat sistem patriarkal sehingga perempuan 
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ditempatkan diposisi yang tidak menguntungkan. Faktor tersebut adalah faktor 

yang timbul dari luar tokoh, terjadi karena kondisi sosial yang terjadi saat itu, dan 

budaya yang mempengaruhi. 

3. Upaya perempuan dalam mengatasi ketidakadilan gender atau respon perempuan 

terhadap ketidakadilan terdapat dua, yaitu afeksi negatif dan afeksi positif. Afeksi

positif atau sikap menerima terlihat dalam cerpen Namanya, … dan Mereka Bilang 

Saya Monyet!. cerpen-cerpen tersebut menceritakan tentang perempuan yang 

mengalami ketidakadilan gender dan mereka hanya menerima dan senang atas 

ketidakadilan yang dirasakanya. Ada yang sadar akan ketidakadilan gender 

tersebut dan bahkan ada yang tidak sadar jika dia mengalami ketidakadilan gender, 

sehingga dia menikmati dan senang akan hal tersebut. Afeksi negatif atau sikap 

menolak terlihat dalam cerpen Mereka Bilang Saya Monyet!, Lintah, Melukis 

Jendela, Namanya,…, dan Manusya dan Dia. Cerpen-cerpen tersebut bercerita 

tentang perempuan yang mengalami ketidakadilan gender dan mereka melakukan 

perlawanan atas perbuatan tersebut. Ada yang melakukan perlawanan dengan 

perlawanan yang biasa, dan ada pula yang melakukan perlawanan dengan 

melakukan hal yang lebih kejam dari yang pelaku ketidakadilan gender lakukan. 

5.2 Saran 

 Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. 

Karena itulah peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi pemicu 

untuk mengembangkan wacana sastra feminisme secara lebih luas. Hal ini bukanlah 
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mustahil jika mengingat bahwa masalah gender adalah masalah lokal yang berbeda-

beda menurut tempat, waktu, dan kondisi sosio kultural di dalam masyarakat. Dengan 

adanya penelitian ini berharap kaum perempuan yang mengalami ketidakadilan bisa 

mengupayakan keadilannya yaitu dengan cara menolak atas ketidakadilan gender 

yang meninpannya, dengan demikian kaum perempuan akan mendapatkan keadilan 

dalam kehidupan. 

Peneliti juga menyadari adanya kelemahan dan kekurangan dalam analisis 

kumpulan cerpen Mereka Bilang Saya Monyet!. peneliti berharap kumpulan cerpen 

ini dikaji lebih lanjut sebab masih banyak masalah dalam kumpulan cerpen Mereka 

Bilang Saya Monyet! yang belum terungkap seperti, peran perempuan dalam 

kumpulan cerpen, konflik psikologis tokoh dalam kumpulan cerpen, serta dapat dikaji 

dengan kajian intertekstual. Semoga setelah membaca penelitian ini, muncul 

ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut kumpulan cerpen ini. Dengan demikian akan 

dapat memperluas dan memperdalam wawasan terhadap keberadaan karya sastra 

sebagai hasil dari kebudayaan manusia.  
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