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Pendahuluan 

Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari 

bahasa Arab ������������. Kata ini juga diambil dari bahasa Yunani; ���	
	�� philosophia, 

kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata (philia = persahabatan, 

cinta dsb.) dan (sophia = "kebijaksanaan"). Sehingga arti harafiahnya adalah seorang 

“pencinta kebijaksanaan” atau “ilmu”. Jadi, dapat dikatakan bahwa "filsafat" adalah studi 

yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. 

Hal ini didalami dengan mengutarakan problem secara tepat, mencari solusi untuk itu, 

memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu, serta akhir dari 

proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektik. Dialektik ini secara 

singkat bisa dikatakan merupakan sebuah bentuk dialog. Untuk studi falsafi, mutlak 

diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. 

Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika 

dan filsafat. Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu 
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berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu spekulasi, keraguan, dan couriousity 

'ketertarikan'. 

Dalam tradisi filsafat Barat, dikenal adanya pembidangan dalam filsafat yang 

menyangkut tema tertentu. Tema pertama adalah ontologi, yang membahas masalah 

“keberadaan” sesuatu yang dapat dilihat dan dibedakan secara empiris (kasat mata), 

misalnya tentang keberadaan alam semesta, makhluk hidup, atau tata surya. Tema 

kedua adalah epistemologi, yang mengkaji tentang pengetahuan (episteme secara 

harafiah berarti “pengetahuan”). Epistemologi membahas berbagai hal tentang 

pengetahuan seperti batas, sumber, serta kebenaran suatu pengetahuan. Tema ketiga 

adalah aksiologi, yang membahas masalah nilai atau norma sosial yang berlaku pada 

kehidupan manusia.  

Berdasarkan tema-tema di atas, muncul pertanyaan : bagaimana filsafat melihat 

keberadaan sastra. Makalah ini akan melihat sastra, khususnya sastra feminis, dalam 

kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis. 

 

Sastra dan Studi Kultural   

Kata sastra berasal dari bahasa Sansekerta dengan akar kata sas yang berarti 

mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk dan instruksi ; dan kata tra yang berarti 

alat atau sarana. Kata sastra dikombinasikan dengan kata su yang berarti baik, Jadi 

secara leksikal susastra berarti kumpulan alat untuk mengajar, buku petunjuk atau buku 

pengajaran yang baik (Teeuw dalam Ratna, 2005 : 4). 

Filsuf Horatius mengungkapkan bahwa sebuah karya sastra haruslah dulce, 

utile, prodesse et delectare (indah, berguna, manfaat, dan nikmat). Oleh karena itu 

sastra dikaitkan dengan estetika atau keindahan. Selain pada isinya, lokus keindahan 

sastra terletak pada bahasa. Dalam sebuah karya sastra, bahasa yang dipakai terasa 

berbeda dengan bahasa sehari-hari, karena telah disusun, dikombinasikan, mengalami 

deotomisasi dan defamiliarisasi ; karena adanya kata-kata yang aneh, berbeda, atau 

asing (ostranenie) ; juga karena adanya kebebasan penyair untuk menggunakan atau 
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bahkan “mempermainkan” bahasa (licentia poetica). Bahasa dalam sastra dikenal 

penuh dengan ambiguitas dan homonim, serta kategori-kategori yang tidak beraturan 

dan irrasional. Bahasa sastra juga penuh dengan asosiasi, mengacu pada ungkapan 

atau karya yang diciptakan sebelumnya. Dalam bahasa sastra sangat dipentingkan 

tanda, simbolisme, dan suara dari kata-kata. Bahasa sastra bersifat konotatif dan 

refensial serta memiliki fungsi ekspresif untuk menunjukkan nada dan sikap pembicara 

atau penulisnya. Bahasa sastra berusaha mempengaruhi, membujuk, dan pada 

akhirnya mengubah sikap pembaca (Welleck & Warren, 1990 : 15). 

Karya sastra merupakan rekonstrusi yang harus dipahami dengan  

memanfaatkan mediasi. Karya sastra membangun dunia melalui energi kata-kata. 

Melalui kualitas hubungan paradigmatik, sistem tanda dan sistem simbol, kata-kata 

menunjuk sesuatu yang lain di luar dirinya. Bahasa mengikat keseluruhan aspek 

kehidupan, untuk kemudian disajikan dengan cara yang khas dan unik agar peristiwa 

yang sesungguhnya dipahami secara lebih bermakna. Lebih intens, dan dengan 

sendirinya lebih luas dan lebih mendalam (Ratna, 2005 : 16) 

Hakikat sastra adalah imajinasi dan kreativitas, sehingga sastra selalu dikaitkan 

dengan ciri-ciri tersebut. Sastra sebagai karya imajinatif. Acuan dalam sastra adalah 

dunia fiksi atau imajinasi. Sastra mentransformasikan kenyataan ke dalam teks. Sastra 

menyajikan dunia dalam kata, yang bukan dunia sesungguhnya, namun dunia yang 

‘mungkin’ada. Walaupun berbicara dengan acuan dunia fiksi, namun, menurut Max 

Eastman, kebenaran dalam karya sastra sama dengan kebenaran di luar karya sastra, 

yaitu pengetahuan sistematis yang dapat dibuktikan. Fungsi utama sastrawan adalah 

membuat manusia melihat apa yang sehari-hari ada di dalam kehidupan, dan 

membayangkan apa yang secara konseptual dan nyata sebenarnya sudah diketahui 

(Welleck & Warren, 1990 : 30-31).  

Selain bercirikan keindahan, sebuah karya sastra haruslah memiliki kegunaan. 

Dalam hal ini perlu dibahas fungsi sastra bagi manusia, yaitu sebagai kesenangan dan 

manfaat. Kedua sifat tersebut saling mengisi. Kesenangan yang diperoleh melalui 

pembacaan karya sastra bukanlah kesenangan ragawi, melainkan kesenangan yang 

lebih tinggi, yaitu kesenangan kontemplasi yang tidak mencari keuntungan. Sedangkan 
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manfaatnya adalah keseriusan yang menyenangkan, keseriusan estetis, dan 

keseriusan persepsi. Selain itu sastra juga memiliki fungsi katarsis, yaitu membebaskan 

pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi. Mengekspresikan emosi berarti 

melepaskan diri dari emosi itu, sehingga terciptalah rasa lepas dan ketenangan pikiran 

(Welleck & Warren, 1990 : 34-35).  

Jadi, sastra berfungsi untuk meningkatkan kehidupan. Fungsi yang sama juga 

diemban oleh kebudayaan. Yang dimaksud dengan kebudayaan menurut Marvin Haris 

adalah seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, yang diperoleh dengan 

cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku (Haris dalam Ratna, 2005 : 5). Dari 

definisi tersebut terlihat bahwa kebudayaan mengkaji aktivitas manusia, sebuah wilayah 

kajian yang juga dimiliki oleh sastra.  

Dapat dikatakan bahwa sastra adalah salah satu aspek kebudayaan yang 

memegang peranan penting, sehingga sastra terlibat dalam kebudayaan. Hakikat 

sastra dan kebudayaan adalah hakikat fiksi dan fakta. Karya sastra dibangun atas 

dasar rekaan, dienergisasikan oleh imajinasi, sehingga dapat mengevokasikan 

kenyataan-kenyataan, sedangkan kebudayaan memberi isi, sehingga kenyataan yang 

ada dalam karya sastra dapat dipahami secara komprehensif.  

Sastra dan kebudayaan berbicara mengenai aktivitas manusia. Sastra melalui 

kemampuan imajinasi dan kreativitas sebagai kemampuan emosional, sedangkan 

kebudayaan melalui kemampuan akal, sebagai kemampuan intelektualitas.  

Kebudayaan mengolah alam melalui akal, melalui teknologi. Sedangkan sastra 

mengolah alam melalui kemampuan tulisan. Sastra membangun alam, membangun 

dunia baru sebagai dunia dalam kata. Sastra dan kebudayaan untuk pencerahan akal 

budi manusia untuk meningkatkan kehidupan.  

Sastra dan kebudayaan kemudian menjadi bahan kajian dalam cultural studies 

(studi kultural). karya sastra merupakan objek studi kultural yang kaya akan nilai. Selain 

itu, karya sastra juga dinilai sebagai rekaman peristiwa-peristiwa kebudayaan. Studi 

kultural memahami karya sastra dalam kaitan sebagaimana adanya, dengan 

memanfaatkan petunjuk yang ada dalam teks sebagai hakikat pluralitas.  
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Saat ini teori yang dianggap paling kuat untuk menganalisis hubungan antara 

sastra dan kebudayaan adalah teori postrukturalisme. Teori ini memberikan warna baru 

yang lebih kompleks bagi kajian sastra. Paradigma postrukturalisme memberikan 

perhatian kepada pembaca dengan konsepnya tentang kematian pengarang. Karya 

sastra dianggap memiliki ruang-ruang kosong, tempat para pembaca memberikan 

penafsirannya. Karya sastra menjadi berisi, setelah ruang kosong tersebut diisi oleh 

penafsiran pembaca. Semakin banyak ruang kosong tersebut, maka semakin banyak 

kesempatan pembaca untuk berdialog dengan penulis. Makna suatu karya sastra dapat 

berubah-ubah tergantung pada pembacanya. Setiap pembaca dapat memberikan 

penafsiran yang berbeda-beda. Di sinilah letaknya kekayaan makna suatu karya sastra. 

Karya sastra pun dikatakan bersifat terbuka, karena tema, latar, tokoh, plot, dan 

keseluruhan penafsiran merupakan sistem yang terbuka, berubah sesuai dengan 

situasi dan kondisi pembaca. Setiap aktivitas pemahaman melahirkan makna yang baru 

sebab tidak ada wacana yang pertama maupun terkahir, setiap wacana merayakan 

kelahirannya (Todorov dalam Ratna, 2005 : 145).  

 

Sastra Feminis 

Sumbangan terpenting postrukturalisme terhadap kebudayaan adalah 

pergeseran paradigma dari pusat ke pinggiran. Studi kultural kemudian diarahkan pada 

kompetensi masyarakat tertentu, masyarakat yang terlupakan, masyarakat yang 

terpinggirkan, masyarakat marjinal. Teori sastra feminis, yaitu teori yang berhubungan 

dengan gerakan perempuan,adalah salah satu aliran yang banyak memberikan 

sumbangan dalam perkembangan studi kultural. Sastra feminis berakar dari 

pemahaman mengenai inferioritas perempuan. Konsep kunci feminis adalah kesetaraan 

antara martabat perempuan dan laki-laki.  

Teori feminis muncul seiring dengan bangkitnya kesadaran bahwa sebagai 

manusia, perempuan juga selayaknya memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki. 

John Stuart Mill dan Harriet Taylor menyatakan bahwa untuk memaksimalkan 

kegunaan yang total (kebahagiaan / kenikmatan) adalah dengan membiarkan setiap 
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individu mengejar apa yang mereka inginkan, selama mereka tidak saling membatasi 

atau menghalangi di dalam proses pencapaian tersebut. Mill dan Taylor yakin bahwa 

jika masyarakat ingin mencapai kesetaraan seksual atau keadilan gender, maka 

masyarakat harus memberi perempuan hak politik dan kesempatan, serta pendidikan 

yang sama dengan yang dinikmati oleh laki-laki (Tong, 1998 : 23).  

Teori feminisme menfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai 

persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini 

berkembang sebagai reaksi dari fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik 

kelas, konflik ras, dan, terutama, karena adanya konflik gender. Feminisme mencoba 

untuk mendekonstruksi sistem yang menimbulkan kelompok yang mendominasi dan 

didominasi, serta sistem hegemoni di mana kelompok subordinat terpaksa harus 

menerima nilai-nilai yang ditetapkan oleh kelompok yang berkuasa. Feminisme 

mencoba untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah dengan 

kelompok yang dianggap lebih kuat. Lebih jauh lagi, feminisme menolak ketidakadilan 

sebagai akibat masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang 

berpusat pada laki-laki (Ratna, 2004 : 186).  

Betty Friedan menyatakan menentang diskriminasi seks di segala bidang 

kehidupan : sosial, politik, ekonomi, dan personal. Sebagai seorang feminis liberal, 

Friedan ingin membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif, yaitu peran-

peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat 

yang lebih rendah, atau tidak memberikan tempat sama sekali, bagi perempuan, baik di 

dalam akademi, forum, maupun pasar (Tong, 1998 : 49).  

Teori feminisme memperlihatkan dua perbedaan mendasar dalam melihat 

perempuan dan laki-laki. Ungkapan male-female yang memperlihatkan aspek 

perbedaan biologis sebagai hakikat alamiah, kodrati. Sedangkan ungkapan masculine-

feminine merupakan aspek perbedaan psikologis dan kultural (Ratna, 2004 : 184). 

Kaum feminis radikal-kultural menyatakan bahwa perbedaan seks/gender mengalir 

bukan semata-mata dari biologi, melainkan juga dari sosialisasi atau sejarah 

keseluruhan menjadi perempuan di dalam masyarakat yang patriarkal (Tong, 1998 : 

71). Simon de Beauvoir menyatakan bahwa dalam masyarakat patriarkal, perempuan 
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ditempatkan sebagai yang Lain atau Liyan, sebagai manusia kelas dua (deuxième 

sexe) yang lebih rendah menurut kodratnya (Selden, 1985 : 137). Kedudukan sebagai 

Liyan mempengaruhi segala bentuk eksistensi sosial dan kultural perempuan 

(Cavallaro, 2001 : 202).  

Masyarakat patriarkal menggunakan fakta tertentu mengenai fisiologi perempuan 

dan laki-laki sebagai dasar untuk membangun serangkaian identitas dan perilaku 

maskulin dan feminin yang diberlakukan untuk memberdayakan laki-laki di satu sisi dan 

melemahkan perempuan di sisi lain. Masyarakat patriarkal menyakinkan dirinya sendiri 

bahwa konstruksi budaya adalah “alamiah” dan karena itu “normalitas” seseorang 

tergantung pada kemampuannya untuk menunjukkan identitas dan perilaku gender. 

Perilaku ini secara kultural dihubungkan dengan jenis kelamin biologis seseorang. 

Masyarakat patriarkal menggunakan peran gender yang kaku untuk memastikan 

perempuan tetap pasif (penuh kasih sayang, penurut, tanggap terhadap simpati dan 

persetujuan, ceria, baik, ramah) dan laki-laki tetap aktif (kuat, agresif, penuh rasa ingin 

tahu, ambisius, penuh rencana, bertanggung jawab, orisinil, kompetitif) (Tong, 1998 : 

72-73). Sementara menurut Millet, ideologi patriarkal dalam akademi, insitusi 

keagamaan, dan keluarga membenarkan dan menegaskan subordinasi perempuan 

terhadap laki-laki yang berakibat bagi kebanyakan perempuan untuk menginternalisasi 

Diri terhadap laki-laki. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa menjadi perempuan disebabkan oleh nilai-nilai 

kutural dan bukan oleh hakiaktnya, oleh karena itu, gerakan dan teori feminisme 

berjuang agar nilai-nilai kultural yang menempatkan perempuan sebagai Liyan, sebagai 

kelompok “yang lain”, yang termajinalkan dapat digantikan dengan keseimbangan yang 

dinamis antara perempuan dan laki-laki. Pembicaraan perempuan dari segi teori feminis 

akan melibatkan masalah gender, yaitu bagaimana perempuan tersubordinasi secara 

kultural. Analisis feminis pasti akan mempermasalahkan perempuan dalam 

hubungannya dengan tuntutan persamaan hak, dengan kata lain tuntutan emansipasi.  

Feminisme selain merupakan gerakan kebudayaan, politik, sosial, dan ekonomi, 

juga merupakan salah satu teori sastra, yaitu sastra feminis.  Teori sastra feminis 

melihat bagaimana nilai-nilai budaya yang dianut suatu masyarakat, suatu kebudayaan, 
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yang menempatkan perempuan pada kedudukan tertentu serta melihat  bagaimana 

nilai-nilai tersebut mempengaruhi hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam 

tingkatan psikologis dan budaya. Dalam hubungannya dengan studi kultural, studi ini 

merupakan gerakan keilmuan dan praksis kebudayaan yang mencoba cerdas kritis 

dalam menangkap teori kebudayaan yang bias “kepentingan elit budaya dan 

kekuasaan”. Studi ini bertujuan menimbulkan kesadaran yang akan membebaskan 

manusia dari masyarakat iirasional. 

Studi kultural juga mempersoalkan hubungan antara budaya dan kekuasaan 

yang mempertanyakan konsep-konsep konvensional menyangkut kebenaran, nilai, 

kesatuan, dan kestabilan. Oleh karena itu, karya sastra akan dilihat sebagai teks yang 

merupakan objek dan data yang selalu terbuka bagi pembacaan dan penafsiran yang 

beragam. Teks diterima dan dipahami oleh pembacanya dan lingkungan budaya di 

mana teks tersebut diproduksi dan dikonsumsi (Cavallaro, 2001 : 109-110). Jadi, teks 

bersifat intertekstual dan sekaligus subjektif atau dengan kata lain, teks bersifat 

intersubjektif. Artinya teks tergantung pada bagaimana penafsiran-penafsiran yang 

diajukan orang lain dalam kode-kode dan konvensi-konvensi suatu komunitas, dan 

dengan demikian disahkan atau ditolak (Cavallaro, 2001 : 110-111). Julia Kristeva dan 

Roland Barthes menyatakan bahwa teks dibentuk oleh kode-kode dan konvensi-

konvensi budaya serta mewujudkan ideologi tertentu. 

Lebih jauh Kristeva dan Barthes memperlihatkan hubungan antara teks dan 

tubuh, memperlihatkan keterkaitan antara tekstualitas dan fisikalitas. Kristeva 

memperkenalkan symbolic, yaitu tanda-tanda yang dihubungkan dengan simbol-simbol 

kekuasaan dominan dan menekan tubuh dengan menundukkan dorongan-dorongan 

pada hukum abstrak. Secara seksual, simbolik memapankan perbedaan-perbedaan 

yang ketat antara maskulinitas dan feminitas, heteroseksual dan homoseksual; secara 

kultural, simbolik mengharuskan individu-individu untuk patuh pada struktur politik, 

agama, kekeluargaan, hukum, dan ekonomi (Cavallaro, 2001 : 120-121).  

Melalui konsep hegemoni, Antonio Gramci mengidentifikasikan mekanisme-

mekanisme yang memungkinkan sebuah sistem dalam mempertahankan 

kekuasaannya. Hegemoni berkembang dengan cara meyakinkan kelompok-kelompok 
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sosial yang subordinat agar menerima sistem kultural dan nilai-nilai etik yang dihargai 

oleh kelompok yang berkuasa seolah-olah sistem dan nilai tersebut benar secara 

universal dan melekat dalam kehidupan manusia. Kaum perempuan, juga kaum gay 

dan kaum kulit berwarna, dipandang menyimpang dari norma-norma patriarkal, 

heteroseksual, dan masyarakat kulit putih. Perempuan dipandang sebagai Liyan 

berdasarkan jenis kelamin biologisnya, posisi gendernya dalam suatu budaya, serta 

berdasarkan latar bealkang etnis, pendidikan, profesi, kelas sosial, dan kemampuan 

serta ketidakmampuan fisik maupun psikologisnya (Cavallaro, 2001 : 223-224). 

Norma-norma serta nilai-nilai moral dan budaya yang hidup dan dianut di dalam 

suatu ma syarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari karya sastra, karena 

karya sastra lahir dari suatu masyarakat, karena karya sastra ditulis untuk 

menggambarkan suatu masyarakat, suatu dunia luar. Studi kultural digunakan untuk 

melihat dan kemudian memahami nilai-nilai budaya yang hidup dalam suatu 

amsyarakat sebagaimana tercermin dalam karya sastra. 

 

Kesimpulan 

Sastra menyebarkan berbagai pesan kepada masyarakat yang secara 

keseluruhan disebut pesan kebudayaan. Karya sastra seperti juga kebudayaan memiliki 

manfaat untuk meningkatkan kehidupan manusia. Karya sastra berfungsi menampilkan 

kembali realitas kehidupan manusia agar manusia dapat mengidentifikasikan dirinya 

dalam menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. 

Karya sastra memang tidak secara langsung mendidik pembacanya, namun 

karya sastra menampilkan citra energetis yang secara langsung berpengaruh terhadap 

kualitas emosional, yang kemudian berpengaruh terhadap kualitas lain, misalnya 

pendidikan, pengajaran, etika, budi pekerti, dan sistem norma yang lain. 
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