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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan unsur dan jenis feminisme 
yang membangun novel Misteri Dendam Seorang Istri Karya S. Mara Gd. Diskusi panjang 
tentang feminisme selalu berkembang, baik dalam realitanya ataupun di dalam suatu 
media, yang diantaranya pada sebuah karya sastra. Salah satu perkembangan feminisme 
yaitu munculnya kritik sastra feminis yang membahas tentang feminisme. Feminisme  
ialah suatu kesadaran terhadap penindasan yang dialami kaum wanita, karena adanya 
sistem patriarkhi, dengan unsur perbedaan gender dan seks. Dalam hal ini novel dijadikan 
sebagai komunitasnya yang tinggi pada masyarakat.Pembatasan masalah dalam penelitian 
ini adalah pada unsur feminisme yang terkandung dalam novel dan jenis-jenisnya. 
Rumusan masalah pada unsur dan jenisnya ialah apakah terdapat unsur feminisme yang 
terkandung dalam novel Misteri Dendam Seorang istri Karya S. Mara Gd?  Apa sajakah 
jenis-jenis feminisme yang terkandung dalam novel Misteri Dendam Seorang Istri Karya 
S. Mara Gd. 

Kata kunci: Unsur dan Jenis Feminisme 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to describe the elements and build the kind of feminism 
that mystery novels Revenge A Wife Work S. Mara Gd. Long discussion about feminism 
is always evolving, either in reality or in the media, which include in a literary work. One 
of the developments is the emergence of feminism feminist literary criticism that discusses 
feminism. Feminism is an awareness of the oppression experienced by women, because of 
the patriarchal system, with elements of gender and sex differences. In this novel serve as 
the community is high on the public.Restriction problem in this study is on the elements 
contained in the novel feminism and the types. Formulation of the problem on the element 
and its type is whether there is an element of feminism contained in mystery novels 
Revenge wife S. Work Mara Gd? What are the types of feminism that is contained in the 
mystery novel Vengeance S. A Wife Works Mara Gd. 

Type the word kunci: Unsur and Feminism 

 

 

 

 

 



 

1. Pendahuluan 

 Feminisme adalah hubungan yang erat dengan deskriminasi perempuan, seperti di 
Indonesia Kartini (1879-1904) adalah perintis wanita yang membebaskan perempuan dari 
berbagai sistem patriarkhi Kamla (1993:15) Berbagai hal mengenai feminisme melekat 
sebagai hal untuk melepaskan keterbatasan perempuan untuk menjadi sosok yang lebih 
berguna yang setara dengan drajat laki-laki, tanpa memandang segala bidang baik itu 
dalam hal pendidikan, pekerjaan, sosial masyarakat, ataupun dalam hal biologis.Dalam 
karya sastra, feminisme juga bisa kita lihat dari berbagai karya sastra yang banyak 
mengangkat tema perempuan sebagai suubordinasi yang tertindas,ataupun kritik sastra 
feminis Kuiper (2011:146) untuk mengkritik karya sastra yang menyoroti perempuan, 
untuk menampilkan teks-teks yang meremehkan perempuan, untuk mengokohkan 
gynocritic, yaitu studi teks yang dipusatkan pada perempuan, dan untuk mengokohkan 
perempuan, untuk mengeksplorasi konstruksi cultural dari gender dan identitas. 

 
 

2. Pembahasan 
 

1. ”Ya enggak usah jadi artis kenapa sih!”.. (Hal.121) 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa ada keinginan yang kuat dari seorang perempuan 
untuk menaikkan drajatnya, tetapi harus ditunda oleh suaminya sendiri. Hal ini 
menunjukkan bahwa sosok laki-laki, baik itu ayah ataupun suami memiliki peran dan hak 
menentukan apa yang diperoleh kaum perempuan. Dalam kutipan ini memperlihatkan 
adanya jenis feminisme liberal.  
2. “Seorang  istri yang suaminya kaya akan mempertahankan kedudukannya kalau bukan 
demi cinta atau harga diri juga demi ekonominya. Mereka tidak akan gampang mau 
diceraikan begitu saja. Bahkan banyak yang memilih dimadu daripada diceraikan”. 
(Hal.199) 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa perempuan yang akan diceraikan dipandang sebelah 
mata dalam bidang perekonomian yang diperlakukan berbeda antara laki-laki dan 
perempuan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia diceraikan ialah pisah atau putus hubungan 
sebagai suami istri. Kutipan di atas memperlihatkan adanya jenis feminisme liberal.  
3. “Kemana saja kau kenapa kau tidak menelepon aku? 
“Aku ada urusan!” 
“Memangnya di sana hutan belantara dan tidak ada telepon! “Masa begitu sibuknya sampai 
meluangkan waktu lima menit saja untuk mengangkat telepon tidak bisa? Keterlaluan, 
kau!”. (Hal.167) 
Pada kutipan di atas dapat dilihat bahwa laki-laki memiliki karakter sifat yang keras, egois, 
dan keras kepala. Sifatnya yang otoriter di dalam keluarga harus di patuhi dengan 
sepenuhnya oleh semua anggota keluarga. Menurut Kamus Bahasa Indonesia otoriter ialah 
berkuasa sendiri sewenang-wenang atas tindakan yang diambil. Kutipan di atas masuk 
kedalam jenis feminisme radikal. 
4. “Memang kau perawan pada malam pengantinmu, Alma, tetapi setinggi itukah harga 
sehelai selaput dara? Aku bisa membeli sepuluh bahkan seratus orang perawan dengan 
hanya seperseratus dari apa yang kau minta!”. (Hal.189) 
Dari kutipan di atas menunjukkan  bahwa perempuan masih dianggap tidak berharga oleh 
laki-laki, apalagi laki-laki memiliki kedudukan yang tinggi sebagai pemimpin. Menurut 
Kamus Bahasa Indonesia selaput dara ialah lipatan selaput yang sebagian menutup vagina 
seorang gadis. Oleh karena itu kutipan di atas masuk kedalam jenis feminisme radikal 
dimana terjadi fungsi antara gender dan seks. 



5. “Kenikmatan apa yang pernah kau berikan padaku sebagai istri, kau sedingin 
sebongkahan es! Tidur bersamamu itu seperti tidur dengan sebuah boneka saja! (Hal.199) 
 
6. “Aku lebih suka kalau kau menetap saja di Surabaya, 
“Ngapain aku di sana Nis?” 
“Enggak ngapa-ngapain, aku sendiri cukup mampu membiayai semua kebutuhanmu”. 
(Hal.100) 
 Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan bahwa sikap, moral seorang perempuan berbeda 
dengan laki-laki dimana terdapat perbedakan karakter perempuan yang cendrung mudah di 
kuasai oleh laki-laki. Berdasarkan kutipan di atas kutipan termasuk dalam jenis  feminisme 
postmodern. 
7. “Tolong dengan Bung Yanis sendiri!, 
Pak Yanis masih melayani tamu. Mungkin bisa saya bantu? 
 “Saya mau ngomong dengan Bung Yanis sendiri”. (Hal.181) 
Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa adanya suatu perbedaan sikap  dimana kaum 
perempuan harus lebih memiliki sikap yang sopan, dan hormat. Seperti kutipan di atas 
yang menuntut harus bicara dengan Bung Yanis sendiri. Kutipan di atas terlihat bahwa 
perempuan harus sangat merendah dihadapan laki-laki, serta harus memiliki sikap yang 
hormat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia hormat ialah rasa menghargai, menaruh, 
memberi penghargaan. Padahal laki-laki dan perempuan itu sama, kecuali di hadapan sang 
pencipta. Berdasarkan kutipan di atas, teks masuk kedalam jenis feminisme postmodern.8 
“Untuk apa naik catwalk lagi, sus? Nanti dikira saya enggak ngasi makan istri, masa 
sampai dia masih harus bekerja setelah kawin”. (Hal.27) 
Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa kaum perempuan memiliki keterbatasan berbeda 
dengan laki-laki. Perempuan di anggap tabu untuk beraktivitas karena beraktivitas 
memusatkan kaum perempuan di luar rumah. Sedangkan lingkungan yang dianggap layak 
adalah di dalam rumah (domestik). Menurut Kamus Bahasa Indonesia Tabu ialah sesuatu 
yang sifatnya tidak wajar. Kutipan di atas masuk ke dalam jenis feminisme marxis. 
9. “Terengah-engah Hartini membawa kopornya masuk”.  
Eh Har, jangan di sini. Hari ini saya tidak mau bongkar kopor dulu. Masukkan di kamar 
baca dulu”. (Hal.159) 
Dari kutipan di atas dapat terlihat bahwa perempuan juga masih melakukan pekerjaan-
pekerjaan yang kasar, dan masih belum mencapai kebebasan pekerjaan di lingkungan 
publik. Kutipan ini masuk ke dalam jenis feminisme marxis.  
 
 

3. Simpulan dan Rekomendasi 
 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan bahwa unsur 
feminisme yaitu gender dan seks, keduanya adalah unsur yang ikut membangun dari 
terbentuknya jenis-jenis feminisme dalam novel.Dalam novel terdapat lima jenis 
feminisme yaitu feminisme liberal penindasan terhadap bidang pendidikan, politik, dan 
ekonomi yang seharusnya bisa diperoleh oleh kaum perempuan. Feminisme radikal yang 
meliputi pada perbedaan gender dan seks pada maskulinitas dan feminitas. Feminisme 
postmodern yang meliputi penindasan terhadap moral dan intelektual. Feminisme marxis 
yang menuntut kaum perempuan hanya wajib berada di lingkungan domestik. Feminisme 
sosialis penindasan terhadap praturan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang 
terjadi pada hal ketidakadilan yang sama di mata hukum.Lima jenis feminisme itu meliputi 
feminisme liberal sebanyak 8 kutipan, jenis feminisme radikal sebanyak 10 kutipan, 
feminisme postmodern sebanyak 4 kutipan, feminisme marxis sebanyak 4 kutipan, 
feminisme sosialis 8 kutipan, yang jumlahnya mencapai 30 kutipan dari novel Misteri 
Dendam Seorang Istri, tetapi ada satu jenis feminisme yang tidak terkandung di dalam 
novel, yaitu feminisme postcolonial. 
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