
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Diskriminasi yaitu suatu tindakan, prilaku atau anggapan yang tidak 

seharusnya dilakukan oleh seseorang individu maupun kelompok terhadap 

individu atau kelompok lain. Dalam kaitannya dengan novel Cinta di dalam Gelas 

karya Andrea Hirata sebagaimana dalam pembahasan bab IV, maka didapatkan 

data sebagaimana berikut: 

 5.1.1 Diskriminasi gender bidang ekonomi dalam novel Cinta di dalam 

Gelas karya Andrea Hirata Diskriminasi ekonomi istilah menggambarkan 

rendahnya status, akses dan penguasaan seseorang terhadap sumber daya ekonomi 

dalam pengambilan keputusan. Berbagai pekerjan yang dianggap sebagai 

pekerjaan wanita, misalya guru taman kanak-kanak atau sekretaris, dinilai lebih 

rendah dibandingkan pekerjaan pria dan sering berpengaruh terhadap perbedaan 

gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut. Beberapa faktor ekonomi merupakan 

konteks situasi wanita yang perlu diperhatikan dalam pembangunan berwawasan 

kemitrasejajaran.  

5.1.2 Diskriminasi gender bidang pendidikan dalam novel Cinta di dalam 

Gelas karya Andre Hirata Diskriminasi pendidikan pada dasarnya adalah 

keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting dan lebih utama 

dibandingkan jenis kelamin lainnya. Pandangan bahwa wanita mempunyai 

kedudukan peran lebih rendah dibandingkan dengan pria telah tercipta sejak 

dahulu. Berbagai tradisi, tafsir keagamaan, maupun aturan birokrasi menempatkan 

wanita sebagai subordinasi kaum pria yang menyebabkan keterbatasan ruang 

gerak wanita diberbagai kehidupan. 

5.1.3 Diskriminasi gender bidang sosial dalam novel Cinta di dalam 

Gelas karya Andrea Hirata Diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil 

akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki 

menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai pembedaan peran dan kedudukan 

antara perempuan dan laki-laki baim secara langsung yang berupa perlakuan 



maupun sikap dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perudang-

undangan maupun kebijakan telah menimbulkan beragai ketidak adilan yang 

berakar dalam sejarah, adat, norma ataupun dalam berbagai struktur yang ada 

dalam masyarakat. Ketidak adilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan 

pebenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk 

yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki.  

5.2 Saran 

Ada beberapa saran yang akan disampaikan berhubungan dengan skripsi 

ini. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

5.2.1 Dalam menggambarkan diskriminasi gender (suatu pendekatan 

feminisme) dalam novel Cinta di dalam Gelas penulis belum terlalu mendetil 

penjelasannya, maka dari itu, peneliti mengharapkan sumbangsih pemikiran 

kepada pembaca guna kesempurnaan skripsi ini ke depan. 

5.2.2 Karena adanya keterbatasan waktu dan biaya peneliti sehingga 

penelitian ini baru berupa deskripsi tentang diskriminasi gender (suatu pendekatan 

feminisme) dalam novel Cinta di dalam Gelas karya Andrea Hirata. Maka 

diharapkan agar peneliti berikutnya dapat melanjutkan penelitian ini dilihat dari 

aspek yang berbeda. 

 


