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Abstrak
Fenomena kehidupan yang terjadi di masyarakat pada umumnya berupa masalahmasalah sosial. Salah satu masalah sosial yang terjadi di masyarakat adalah bias gender
dengan segala stigma yang mendiskreditkan perempuan dan menempatkan lelaki
sebagai pusat kehidupan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak memahami
dengan baik akan peran gender yang ada di masyarakat, sehingga stigma-stigma negatif
atas perempuan terus terjadi secara turun-temurun yang pada akhirnya membentuk
konstruksi masyarakat patriarki. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif sebab
data penelitian ini berupa kata dan deskripsi kalimat-kalimat sesuai masalah penelitian.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mimetik. Terdapat
dua jenis sumber data pada penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder.
Sumber data primer pada penelitian ini adalah novel Nyonya Jetset karya Alberthiene
Endah sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah berita faktual terkait
masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini
adalah teknik pustaka. teknik pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang
menggunakan sumber-sumber pustaka sebagai acuan penelitian yang diterapkan pada
saat mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku teks, ensiklopedia, monograp,
dan sejenisnya. Hasil Penelitian dari penelitian ini yaitu karya sastra adalah cerminan
dari sebuah fenomena kehidupan yang ada di masyarakat. namun, dalam karya sastra
tidak serta merta menceritakan secara rinci dan jelas mengenai kehidupan yang ada di
masyarakat, hanya memiliki cerita dan alur yang sama.
Kata Kunci : karya sastra, Feminis, Eksistensi, Nyonya Jetset.
ABSTRACT
The phenomenon of life that occurs in society in general in the form of social
problems. One of the social problems that occurs in society is gender bias with all the
stigma that discredits women and puts men at the center of life. This happens because
people do not understand well the gender roles that exist in the community, so that the
negative stigma of women continue to occur for generations that ultimately form the
construction of patriarchal society.
This research includes the type of qualitative research because this research data in
the form of words and description of sentences according to research problems. The
approach used in this research is mimetic approach. There are two types of data sources
in this study, namely primary and secondary date sources. The primary date source in
this research is Alberthiene Endah Nyonya Jetset novel while secondary data source of
this research is factual news related to research problem. Date collection techniques used
in this study is a library technique. library techniques is a technique of date collection
using literature sources as reference research applied when searching and collecting data
from text books, encyclopedia, monograp, and the like.
The result of this research is literature is a reflection of a phenomenon of life in
society. however, in literature does not necessarily tell the details of life in society, it only
has the same story and storyline.
Kaywords : Literature work, Feminist, Existence, Nyonya Jetset.
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PENDAHULUAN
Sugono menjelaskan bahwa karya sastra merupakan
cerminan berbagai fenomena kehidupan masyarakat
(Faruk, 2008:iii). Cerminan yang dimaksud adalah
cerita-cerita yang dimuat di dalam karya sastra pada
umumnya merupakan fenomena kehidupan yang
terjadi di masyarakat. Akan tetapi, cerminan yang
ada di dalam karya sastra tidak hanya
menghadirkan gambaran yang sama dan sebangun
dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, tetapi
dapat pula berupa rekonstruksi peristiwa nyata yang
dikembangkan oleh penulisnya.
Karya sastra di Indonesia memiliki berbagai
macam jenisnya, satu di antaranya adalah novel.
Nurgiyantoro
mengemukakan
bahwa
novel
merupakan karya prosa fiksi yang memiliki alur
cerita yang tidak pendek maupun tidak panjang dan
di dalamnya terdapat unsur-unsur cerita (2003:12).
Subbab yang ada dalam novel umumnya satu dan
yang lain saling berhubungan sehingga membentuk
sebuah alur cerita yang komplek. Setiap novel
memiliki konflik cerita atau permasalahan yang
diangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat.
Novel memiliki tokoh dan penokohan yang diikuti
dengan alur sehingga cerita dalam novel tersebut
seperti hidup dan menjadi cerminan dalam
kehidupan masyarakat.
Fenomena kehidupan yang terjadi di
masyarakat pada umumnya berupa masalahmasalah sosial. Salah satu masalah sosial yang
terjadi di masyarakat adalah bias gender dengan
segala stigma yang mendiskreditkan perempuan dan
menempatkan lelaki sebagai pusat kehidupan. Hal
tersebut terjadi karena masyarakat tidak memahami
dengan baik akan peran gender yang ada di
masyarakat, sehingga stigma-stigma negatif atas
perempuan terus terjadi secara turun-temurun yang
pada akhirnya membentuk konstruksi masyarakat
patriarki.
Konstruksi
masyarakat
patriarki
ini
menempatkan perempuan sebagai objek dan bukan
sebagai subjek, sehingga perempuan kehilangan
eksistensinya sebagai makhluk yang semestinya
memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama
dengan lelaki di masyarakat. Eksistensi perempuan
di masyarakat masih dibatasi pada tugas-tugas dan
tanggung jawab domestik. Perempuan tidak
memiliki lahan yang sama luas di wilayah publik
seperti halnya lelaki dalam konstruksi masyarakat
patriarki. Dengan adanya kondisi yang demikian,
maka perempuan perlu memperjuangkan eksistensi
diri sebagai subjek di masyarakat melalui gerakan
feminisme.
Feminisme sebagai sebuah gerakan yang
muncul pada abad ke-18 bermula dari proses

industrialisasi yang bergerak tidak teratur dan
meninggalkan dampak yang buruk bagi perempuan
yang sudah menikah, karena suami yang semakin
memiliki kekayaan berlimpah maka kebebasan
seorang istri sebagai manusia yang utuh akan
terbelenggu oleh kekuasaan suami (Wallstonescraft
dalam Tong, 2010:18). Kekayaaan yang dimiliki oleh
suami akan berdampak buruk pada kebebasan istri
karena suami merasa memegang kendali dalam
segala hal atas kehidupan ruamah tangganya.
Kekayaan suami menjadikan seorang istri tidak
berdaya atas keputusan suami. Budaya patriarki
yang masih kental dalam benak masyarakat inilah
yang membuat posisi seorang perempuan yang
sudah menikah manjadi tersudutkan.
Berdasarkan
penjelasan
sejarah
awal
gerakan feminisme tersebut dapat diperoleh
gambaran bahwa sejak awal, gerakan perempuan
berjuang
untuk
diakui
keberadaannya
di
masyarakat. Dalam konstruksi masyarakat patriarki,
perempuan mengalami diskriminasi. Keberadaan
atau eksistensi perempuan dalam gerakan feminisme
ini digagas oleh Simone de Beauvoir, karena adanya
penindasan
perempuan.
Kekuasaan
laki-laki
terhadap perempuan ini terjadi karena masingmasing pihak mempertahankan kesubjektivitasnya
dan berusaha memasukkan kesadaran lain dalam
dunianya, dominasi laki-laki menguasai wilayah
eksistensi perempuan.
Berdasarkan pembeda biologis Bauvoir
menyatakan bahwa perbudakan betina pada
spesiesnya dan keterbatasan terhadap berbagai
kekuatannya merupakan kenyataan yang teramat
penting namun hal tersebut belum mencukupi untuk
mendefinisikan perempuan sebab perbudakan
hanyalah kesadaran individual yang dibangun
melalui aktivitas masyarakat (2016:49). Beauvoir
menganalogikan sifat biologis betina yang
mengalami perbudakan sebagai faktor biologis yang
dialami perempuan. Perbedaannya perbudakan
pada perempuan bukanlah hal kodrati yang harus
dialami melainkan kesadaran individual yang
dibangun di masyraka. Fakta biologis yang
sesungguhnya sebagai manifestasi nasib pada diri
perempuan telah dianugerahkan oleh Tuhan. Hal
tersebut
misalnya perempuan mengalami
mengandung selama sembilan bulan, perempuan
melahirkan dan mengasuh anak-anaknya. Tanggung
jawab pengasuhan anak inilah yang dinilai
perbudakan perempuan oleh masyarakat, bila
tanggung jawab pengasuhan hanya dilakukan pada
pihak perempuan. Sebenarnya beban tanggung
jawab mengasuh anak ditanggung bersama antara
pihak laki-laki dan perempuan. Dengan demikian,
tanggung jawab pengasuhan anak yang dibebankan
pada
pihak
perempuan
dianggap
sebagai
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manifestasi nasib atas rangkaian peran biologi
perempuan.
Berkenaan dengan mitos atas perempuan,
Beauvoir mengemukakan bahwa penghalusan aspek
abadi dari kondisi manusia (“pembagian” manusia
menjadi dua kelas tersendiri laki-laki dan
perempuan)
adalah
mitos
statis.
Mitos
diproyeksikan menjadi suatu realita ke dalam
wilayah gagasan platonik yang secara langsung
dialami
atau
dikonseptualisasi
atas
dasar
pengalaman
sebagai
pengganti
fakta,
nilai,anti,pengetahuan, dan dalil empiris. Selain itu
mitos juga menggantikan gagasan transedental,
tanpa batas waktu, tak berubah, penting (2016:361).
Mitos merupakan penghalusan hal-hal kondisional
manusia yang digunakan untuk menggantikan fakta,
nilai, pengetahuan bahkan dalil-dalil empiris yang
ada. Mitos statis yang dimaksud Beauvoir adalah
mitos yang secara turun temurun diciptakan oleh
masyarakat
sehingga
berdampak
pada
berkurangnya
kebebasan
dan
membatasi
kemandirian perempuan. Mitos yang diciptakan
antara lain, perempuan yang tidak bersih menyapu
lantai maka akan memiliki suami yang brewokan dan
perempuan tidak boleh duduk di depan pintu
karena dapat menjauhkan
jodoh. Realitasnya
tidaklah demikian sebab tidak ada korelasi antara
bersih atau tidaknya menyapu dengan memiliki
suami brewokan, begitu pula jodoh dengan tempat
duduk. Hal-hal tersebut merupakan fakta-fakta
kodrati yang tidak diketahui oleh manusia.
Setiap
perempuan
memiliki
sejarah
(perjalanan hidup) yang berbeda satu sama lain,
begitupun mitos dan nasib yang dialami perempuan
dalam hidup mereka. Gagasan Beauvoir tentang
eksistensi perempuan tersusun atas sejarah
(perjalanan hidup), mitos, dan nasib yang
melingkupi kehidupan perempuan. Beauvoir
(2016:xxxi) menyatakan bahwa ingin membahas
perempuan
dipandang
dari
segi
biologi,
psikoanalisis, dan materialisme sejarah serta
menunjukkan konsep feminisme sejati yang sudah
dirombak
berkenaan
dengan
pendefinisian
perempuan sebagai Sosok yang Lain. Segi biologi
yang dimaksud pada penelitian ini berkaitan dengan
nasib perempuan, segi psikoanalisis diarahkan pada
mitos yang dilekatkan terhadap perempuan, dan
segi materialisme sejarah diarahkan pada sejarah
kehidupan perempuan. Ketiga konsep tersebut
diaplikasikan untuk menganalisis novel Nyonya Jetset
karya Alberthiene Endah.
Beauvoir
mengungkapkan
sejarah
kemerdekaan perempuan sebagai perjalanan sejarah
tidak terhenti oleh resistensi terus menerus,
terciptanya mesin-mesin menyingkirkan penguasaan
atas tanah mempercepat kemerdekaan kelas pekerja

bersama-sama
dengan
kemerdekaan
kaum
perempuan
(2016:159).
Setiap
perempuan
mempunyai sejarah kehidupan masing-masing,
perempuan yang merintis hidupnya dari bawah
hingga ia menjadi perempuan merdeka. Kemajuan
zaman yang mengalami mobilisasi di segala bidang
termasuk pendidikan yang tak terbatas menjadikan
seorang perempuan menajadi individu yang bebas.
Eksistensi perempuan sebagai masalah
sosial ini tentang dikisahkan dalam karya-karya
sastra di Indonesia. Salah satu karya sastra yang
berbicara masalah eksistensi perempuan adalah
novel Nyonya Jetset karya Alberthine Endah. Dalam
novel tersebut, masalah eksistensi perempuan
dimunculkan melalui penokohan tokoh-tokoh
perempuan yang mengemban amanat cerita melalui
permasalahan hidup masing-masing. Adapun tokohtokoh yang akan dibahas dalam penelitian ini
meliputi tokoh-tokoh perempuan yang ada dalam
novel tersebut.
Berdasarkan
gagasan
eksistensialisme
feminisme Simone de Beauvoir, maka eksistensi
perempuan yang dibahas dalam penelitian ini
meliputi sejarah (perjalanan hidup), mitos, dan nasib
yang dialami oleh masing-masing tokoh dalam novel
Nyonya Jetset. Selanjutnya, dari masalah penelitian
tersebut dapat diperoleh deskripsi yang meliputi
nasib, mitos dan sejarah (perjalanan hidup), sebagai
eksistensi perempuan dalam novel dapat diperoleh
gambarannya.
METODE
Penelitian ini termasuk jenis penelitian
kualitatif sebab data penelitian ini berupa kata dan
deskripsi kalimat-kalimat sesuai masalah penelitian.
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ratna
(2011:47) bahwa penelitian kualitatif dalam ilmu
sastra merupakan penelitian yang bersumber dari
karya sastra atau naskah dan sebagai data formal
berfokus pada kata-kata, kalimat, maupun wacana.
Pendekatan
yang
digunakan
dalam
penelitian ini adalah pendekatan mimetik. Abrams
(Endraswara, 2003:9) menyatakan bahwa pendekatan
mimetik merupakan pendekatan penelitian sastra
yang berhubungan dengan kesemestaan (universe).
Selanjutnya,
Abrams
(Siswanto,
2008:188)
menambahkan
bahwa
pendekatan
mimetik
merupakan pendekatan yang memandang karya
sastra sebagai imitasi dari realitas.
Terdapat sumber data pada penelitian ini,
yaitu sumber data
novel Nyonya Jetset karya
Alberthiene Endah yang merefleksikan masalah
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penelitian dalam wujud kata, kalimat, dan
ungkapan-ungkapan. Novel ini terdiri atas 360
halaman yang merupakan cetakan edisi ketiga pada
tahun 2016, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta dengan ukuran 20 cm, sampul
depan bercorak merah putih dan bertulisan judul
novel Nyonya Jetset. Sumber data selanjutnya pada
penelitian ini adalah berita faktual terkait masalah
penelitian. Sumber data tersebut digunakan sebagai
pembanding kondisi sosial yang direfleksikan
dalam novel. Terkait dengan sumber data berita
faktual dapat diakses melalui berita-berita dari
sumber terpercaya.
Sumber data penelitian ini adalah novel
Nyonya Jetset karyaAlberthiene Endahyang memuat
masalah penelitian dan diuraikan dalam kata-kata
tertulis dan perilaku tokoh yang diamati di
dalamnya. Data tersebut berkenaan dengan (1)
nasib bagi perempuan dalam novel, (2) mitos bagi
perempuan, (3) sejarah bagi perempuan, dan (4)
eksistensi tokoh perempuan dalam novel Nyonya
Jetset karya Alberthine Endah.
Teknik pengumpulan data yang digunakan
pada penelitian ini adalah teknik pustaka. Siswantoro
(2010:18) menyatakan bahwa teknik pustaka
merupakan teknik pengumpulan data yang
menggunakan sumber-sumber pustaka sebagai
acuan penelitian yang diterapkan pada saat mencari
dan mengumpulkan data dari buku-buku teks,
ensiklopedia, monograp, dan sejenisnya.
Teknik penganalisisan data merupakan
seperangkat cara sebagai perpanjangan pikiran
manusia karena fungsinya untuk mencari hubungan
antardata yang tidak pernah dinyatakan sendiri oleh
data yang bersangkutan. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutik
komparatif. Menurut Ratna (2011: 45), dalam sastra
dan filsafat hermeneutika disejajarkan dengan
interpretasi, pemahaman, verstehen, dan retroaktif.
Ratna (2011: 46) menambahkan bahwa hermeneutika
tidak mencari makna yang benar, melainkan makna
yang paling optimal dengan menginterpretasikan
subjek dengan menuntut peneliti memiliki pijakan
teori yang jelas secara spiral. Berdasarkan pendapat
tersebut dapat diketahui bahwa teknik hermeneutik
merupakan teknik penganalisisan data melalui
interpretasi terhadap data. Interpretasi dikaitkan
dengan estetika, etika, dan logika.
Teknik
komparasi
digunakan
sebagai
kelanjutan teknik hermeneutik pada penelitian ini.
Menurut Sugiyono (2003: 11) penelitian komparatif
adalah
suatu
penelitian
yang
bersifat

membandingkan dengan variabel sama dengan
variabel mandiri tetapi diambil sampel yang lebih
dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Menurut
Nazir (2009: 58) penelitian komparatif adalah sejenis
penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban
secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan
menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya
ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Sebab
itu pada penelitian ini perbandingan dilakukan
terhadap data dengan realitas di masyarakat. Pada
penelitian ini data yang diperoleh dari novel Nyonya
Jetset karya Alberthiene Endah mengenai sejarah,
mitos, dan nasib perempuan dikomparasikan
dengan realitas yang teraktualisasi di masyarakat.
Pengomparasian data juga memerhatikan ramburambu hermeneutik sesuai pendapat Endraswara
(2013: 44), yaitu: (1)penafsiran bertitik tolak dari
pendapat yang jelas; (2)penafsiran yang berusaha
menyusun kembali arti historik; (3)penafsiran
membandingkan masa silam dan masa kini;
(4)penafsiran bertolak pada pandangan sendiri
mengenai sastra; dan (5)penafsiran berpangkal pada
suatu problematika tertentu tafsiran tak langsung
yang
berusaha
menunjukkan
kemungkinankemungkinan yang dicantumkan dalam teks
sehingga pembaca menginterpretasinya secara
pribadi.
Berdasarkan
pendapat
tersebut,
penganalisisan data pada penelitian ini akan
dilakukan dengan: (1)menginterpretasi data sesuai
konsep Beauvoir mengenai feminisme eksistensialis;
(2)mendalami data yang berasal dari novel dan data
yang
tercermin
pada
realitas
sosial;
(3)membandingkan data yang berasal dari novel
dengan data yang tercermin pada realitas sosial;
(4)menyimpulkan hasil perbandingan yang telah
dilakukan;
dan
(5)menyimpulkan
penelitian
berdasarkan interprestasi terhadap fenomena yang
ditemukan. Adapun tabel analisis data pada
penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Nasib yang Dialami Tokoh Perempuan dalam
Novel Nyonya Jetset karya Alberthiene Endah
Nasib pada perempuan merupakan sesuatu
yang dijalani oleh perempuan sebagai penerimaan
atas keistimewaan dan kesetaraan. Struktur sosial
dapat stabil dengan kehadirnya perempuan yang
dipandanng secara transparan tanpa membedabedakannya. Nasib seorang perempuan berasal dari
dalam tubuhnya. Nasib perempuan berasal dari
dalam tubuh perempuan yang tidak bisa tergantikan
oleh laki-laki dari segi interen seorang perempuan
itu sendiri.
Dalam novel Nyonya Jetset telah ditemukan
Nasib perempuan yang mengalami perputaran
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Mitos Perempuan dalam Novel “Nyonya Jetset”
karya Alberthine Endah

hidup secara signifikan karena adanya suatu
pernikahan. Hal ini dapat ditemukan dalam kutipan
novel sebagai berikut.
Data Novel

Data Berita

“bangsat kamu! Pake
kesempatan
mabuk
buat berciuman sama
bule kampung miskin
itu!”
Edwan
kini
memukuli
tubuhku.
Bahu,
punggung,
kepala, dan rahangku.
Aku memekik tertahan.
Pukulannya keras dan
merontokkan.
Aku
menjadi objek yang
sama sekali tak bisa
melawan. Ia terlalu
kuat dan aku terlalu
takut (1/NP/NJ16:106).

Banyak
yang
mengatakan cemburu
itu tanda sayang atau
cinta. Tapi bagaimana
kalau
cemburunya
berlebihan? Misalnya,
seperti
membatasi
aktivitas, pergaulan,
bahkan
melarang
bertegur sapa dengan
lelaki
lain.
Baru
pacaran saja, ia sudah
mengekang
Anda
sedemikian
rupa.
Bagaimana
kalau
Anda sudah jadi
istrinya?
Bisa-bisa
Anda dikunci dalam
rumah dan tak boleh
keluar hanya karena
ia tak suka melihat
Anda bergaul dan
berbicara
dengan
teman-teman
lelaki
(a/NP).

Mitos perempuan merupakan stigma yang
sengaja dilekatkan untuk mengurangi kebebasan
dan kemandirian perempuan. Mitos adalah sebuah
stigma yang hanya untuk membatasi ruang gerak
perempuan, tetapi pada kenyatannya mitos-mitos
mengenai perempuan adalah sesuatu hal agar
perempuan mematuhi sebuah stigma tersebut untuk
kebaikan dirinya sendiri. Dalam novel Nyonya
Jetset, ditemukan adanya sebuah mitos yang
dilekatkan pada perempuan secara langsung
maupun tidak langsung. Hal dapat dilihat dalam
kutipan sebagai berikut.

https://nasional.kompa
s.com/read/2008/08/30/
1336056/menikahi.lelak
i.tipe.ini.pikirpikir.dulu
(Kompas.com
30/08/2008,
13:36
WIB )

Berdasarkan
kutipan
tersebut
dapat
dijelaskan bahwa data pada novel dan berita
memiliki kesamaan yaitu memiliki cerita pasangan
yang
cemburu
berlebihan.
Dalam
novel
menceritakan adanya KDRT yang dialami oleh
Roosalin karena suami yang cemburu terhadap
teman pria Roosalin. Cemburu yang berlebihan
kerap mengundang adanya KDRT yang terkadang
berakibat fatal. Perempuan yang terkadang menjadi
korban kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi
tubuh perempuan yang rentan membuat seorang
perempuan kerap dianggap lemah.

Data Novel

Data Berita

Usia yang cukup
menghawatirkan
orang tuaku. Sudah
lama aku diburuburu untuk segera
menikah
(2/MP/NJ16:12).

JAKARTA,
KOMPAS.com
—
Badan Kependudukan
dan
Keluarga
Berencana
Nasional
bekerja sama dengan
Badan
Penasihat
Perkawinan
dan
Perceraian
Kementerian Agama
mengeluarkan modul
yang mendorong usia
minimal pernikahan
untuk
perempuan
adalah 21 tahun dan
untuk laki-laki 25
tahun. Kebijakan baru
ini dimaksudkan agar
pasangan
yang
menikah benar-benar
telah matang lahir dan
batin
(b/MP).
https://lifestyle.kompas.c
om/read/2015/02/11/142
000923/Batas.Usia.Mini
mal.Pernikahan.Peremp
uan.21.Tahun.
(Kompas.com
11/02/2015 14:20

-

Berdasarkan data novel tersebut dijelaskan bahwa
usia Roosalin yang sudah menginjak tiga puluh
tahun didesak oleh keluarganya agar segera
menikah. Namun Roosalin tidak menghiraukan
desakan kelurganya yang menyuruh untuk segera
menikah. Karena baginya sebuah pernikahan
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tidaklah semudah yang mereka katakan. Adanya
doktrin orang tua diusia yang telah dilaluinya
adalah usia perempuan yang memang benar-benar
harus segera menikah. Seiring ditetapkannya usia
minimal pernikahan yang ditentukan oleh BKKBN
(Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional) dan dalam data berita yang dimuat
memiliki unsur untuk membuat para orang tua yang
memiliki anak perempuan berumur sudah diatas
Tiga Puluh tahun untuk menyegerakan menikah
karena sistem reproduksi perempuan yang masa
produktifnya lebih rendah daripada laki-laki.
Sejarah Perjalanan Hidup pada Tokoh Perempuan
dalam Novel “Nyonya Jetset” karya Alberthiene
Endah
Dalam
kehidupan
setiap
perempuan
memiliki perjalanan hidup dari masa lalu hingga
sekarang. Perjuangan kaum perempuan untuk
melawan ketidakadilan dalam berbagai hal di dalam
tatanan masyarakat yang sudah didominasi oleh
pemikiran patriarki mengukir sejarah perempuan
dalam mencapai ekistensinya. Adanya doktrin
patriarki dalam masyarakat membuat eksistensi
perempuan semakin direndahkan. Hal ini dapat
dilihat dalam kutipan sebagai berikut.
Data Novel

Data Berita

Shinta bercerita. Ia
sudah
menikah
delapan tahun dan
pernah hampir bercerai
dengan Beni, tiga kali.
Tapi begitu kondisi
meruncing,
seluruh
keluarga turun tangan.
Berbagai
upaya
dilancarkan
agar
perceraian itu batal.
Akhirnya
Shinta
menggagalkan
tuntutan cerainya. Dan
cerita selalu berputar
seperti itu. Tak ada
habisnya
(3/SP/NJ16:119).

JAKARTA,
KOMPAS.com —
Bintang sinetron Vira
Yuniar dan Teuku
Ryan
pamer
kemesraan saat hadir
di acara jumpa pers
program Kemuliaan
Ramadhan bersama
RCTI di Kebon Jeruk,
Jakarta Barat, Selasa
(2/7/2013). Pasangan
yang sempat bercerai
ini akhirnya kembali
rujuk.
Bagi Ryan,
cobaan dalam bahtera
rumah tangganya itu
bisa terlewati karena
adanya
saling
pengertian.
"Bicara
rumah tangga pasti
ada pasang surut.
Kita harus saling
memahami masingmasing
pribadi,
saling berbagi, dan

mengisi," ujar Ryan
yang
langsung
diamini Vira.
Vira
menambahkan,
keharmonisan rumah
tangga harus dijaga
oleh kedua belah
pihak,
tak
bisa
sendiri-sendiri.
"Tentu harus dari dua
belah pihak. Dalam
sebuah rumah tangga
ada riak, itu biasa.
Kita lihat apa ke
depan,
jalani
ke
depan," tutur ibu dua
orang
anak
ini
kepada
tabloidnova.com. Vi
ra
sempat
mengajukan gugatan
cerai atas Ryan ke
Pengadilan
Agama
Jakarta Selatan dan
diputus resmi tahun
2010.
Namun,
keduanya
memutuskan untuk
rujuk kembali (c/SP).
https://entertainment.ko
mpas.com/read/2013/07
/03/0644212/Vira.Yuni
ar.dan.Teuku.Ryan.Pa
mer.Kemesraan.Lagi.
Kompas.com
03/07/2013,
06:44
WIB.

Berdasarkan data tersebut dapat dijelakan
bahwa maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja
saat ini menimbulkan stigma-stigma yang negatif
terhadap pergaulan pada era global dan adanya
ketidakadilan bagi kaum perempuan masih terus
terjadi. Data yang terdapat pada novel dan berita
memiliki kesamaan cerita yaitu pergaulan bebas yang
kian merajalela dalam pergaulan remaja dan
merugikan bagi kaum perempuan yang telah
didiskriminasi oleh pihak laki-laki
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Eksistensi Tokoh Perempuan dalam
“Nyonya Jetset” karya Alberthiene Endah

Novel

juga banyak dengan
perempuan lain. Saya
punya bukti handphone,
karena dari handphone
itu saya tahu semua,
check in di mana, jam
berapa, transfer dengan
siapa,
jumlahnya
berapa," ucap Nilamsari.

Berkaitan dengan adanya nasib, mitos dan
sejarah perjalanan hidup perempuan maka
muncullah
eksistensi
perempuan.
Eksistensi
perempuan
adalah
cara
perempuan
untuk
menunjukkan bahwa dirinya mampu melawan
penindasan dari kaum deskriminan, sehingga adanya
eksistensi perempuan dapat menunjukan bahwa
perempuan mampu berdiri sendiri tanpa campur
tangan dari kaum deskriminan. Hal ini dapat
dinuktikan dalam kutipan sebagai berikut.
Data Novel

Data Berita

Cori
dengan
lugas
menceritakan
jalan nasibnya.
Ia akhirnya tak
kuat
menahan
derita batin di
sisi
Toto
Iskandar
yang
terus-menerus
mengoleksi
kekasih-kekasih
baru. (...) sebagai
dampaknya,
Cori
dicerai
(1/NP/NJ16:306
-307).

Liputan6.com, Jakarta Presiden Direktur Baba
Rafi Enterprise Hendy
Setiono
dilaporkan
mantan
istrinya,
Nilamsari
ke
Polda
Metro
Jaya.
Bos
waralaba
kebab
itu
dipolisikan
dengan
tudingan perzinaan.

Nilamsari menyebutkan
perselingkuhan ini juga
diduga
melibatkan
sejumlah artis dan kader
partai politik. Namun,
dia
enggan
membeberkan lebih jauh
identitas
wanita
simpanan
mantan
suaminya itu.
"Tidak
hanya
satu
perempuan, dia juga
melibatkan salah satu
artis bernama BN dan
kader partai bernama
HP," ujar dia (a/NP).

"Jadi hari ini kami akan
melaporkan
saudara Hendy
Setiono atas
dugaan
tindak pidana zina dan
aborsi.
Hendy
merupakan
mantan
suami klien saya," ujar
pengacara
Nilamsari,
Hendry Indraguna di
Mapolda Metro Jaya,
Jumat (24/2/2017).

http://www.liputan6.com/n
ews/read/2867967/mantanistri-laporkan-bos-kebabbaba-rafi-dugaanperselingkuhan?source=sea
rch
(24 Feb 2017, 19:55 WIB)
Berdasarkan
kutipan
tersebut
dapat
dijelaskan bahwa dalam data novel dan berita
memiliki kesamaan cerita yaitu adanya perlawanan
perempuan terhadap penindasan yang dilakukan
oleh laki-laki. Adanya tindakan yang tepat untuk
para suami yang telah menindas harkat dan martabat
seorang istri, telah ditunjukan dengan perlawanan
yang memilih untuk bercerai dari suami. Karena
dengan bercerai ruang gerak seorang perempuan
akan bebas dari segala aturan budaya patriarki yang
selama ini telah tertanam dalam pemikiran
masyarakat.

Nilamsari
sendiri
mengaku
melaporkan
mantan
suaminya
lantaran
dirinya
mendapat
sejumlah
bukti
perselingkuhan
mantan
suaminya
dengan
perempuan
berinisial MS. Bahkan,
perempuan itu hamil
dan berencana aborsi.

PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
yang telah diuraikan, terdapat lima simpulan dari
penelitian yang berjudul Eksistensi Tokoh

"Ternyata bukan hanya
dengan saudara MS, tapi
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Perempuan dalam Novel
Nyonya Jetset karya
Alberthiene Endah ini. Simpulan tersebut akan
dijelaskan sebagai berikut. 1)Terdapat nasib tokoh
perempuan dalam novel Nyonya Jetset karya
Albethiene Endah berupa nasib hidup tokoh
perempuan yang menceritakan tentang nasibnya
menjadi seorang perempuan maupun menjadi
seorang istri dikalangan kelas atas yang telah
mengalami ketidakadilan dari segi gender dan
status. Tidak hanya data yang terdapat dalam novel
tetapi, terdapat pula data yang sama pada berita
faktual;
2) Terdapat mitos yang dilekatkan pada
perempuan novel Nyonya Jetset karya Alberthiene
Endah. Mitos tersebut menjadikan perempuan
sebagai individu yang terikat pada sebuah aturan
yang mendoktrin pikiran, sehingga terbentuklah
ruang gerak perempuan yang terbatas. Tidak hanya
data yang terdapat dalam novel tetapi, terdapat pula
data yang sama pada berita; 3) Terdapat Sejarah
tokoh perempuan dalam novel Nyonya Jetset karya
Alberthiene Endah berupa perjalanan hidup tokoh
perempuan. Sebuah perjalanan hidup seorang
perempuan yang secara tidak langsung mengalami
diskriminasi dari segala. Tidak hanya data yang
terdapat dalam novel tetapi, terdapat pula data
yang sama pada berita; 4) Terdapat Eksistensi
perempuan yang telah melawan kaum diskriminan
pada novel Nyonya Jetset karya Alberthiene Endah.
Dengan demikian novel tersebut menggambarkan
bentuk perlawanan perempuan atas pemikiran
patriarki yang selama ini telah tertanam dalam
pemikiran masyarakat. Tidak hanya data yang
terdapat dalam novel tetapi, terdapat pula data yang
sama pada berita; dan 5) Selain kesimpulan
ditersebut dapat dilihat bahwa karya sastra adalah
cerminan dari sebuah fenomena kehidupan yang
ada di masyarakat. namun, dalam karya sastra tidak
serta merta menceritakan secara rinci dan jelas
mengenai kehidupan yang ada di masyarakat, hanya
memiliki cerita dan alur cerita yang sama.
5.2 Saran

di dalam penelitian ini khususnya mengenai
konsep-konsep Feminis Eksistensi Simone
de Beauvoir seperti yang telah dipaparkan,
serta
tidak
ada
kekeliruan
dalam
menginterpretasi penelitian ini.
3. Bagi Pendidikan, sebagai bahan ajar yang
berkaitan dengan materi tersebut dan
sebagai bahan penunjang materi analisis
wacana.
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