
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perempuan sebagai sumber daya manusia, keberadaannya tidak dapat di 

abaikan. Persoalan mengenai perempuan sering kali menjadi topik pembicaraan 

menarik yang dapat kita temui dalam berbagai media. Jika sebelum masa 

emansipasi wanita permasalahan yang akan kita jumpai seputar perempuan adalah 

terkait feminisme, yaitu gagasan yang memperjuangkan kebebasan bagi kaum 

perempuan dari ketidakadilan akibat dominasi laki-laki, sebagaimana dinyatakan 

oleh Gamble, Feminisme adalah sebuah kepercayaan bahwa perempuan semata-

mata adalah perempuan, diperlakukan tidak adil dalam masyarakat yang dibentuk 

untuk memprioritaskan cara pandang laki-laki serta kepentingannya (2010: 1). 

Maka perjuangan perempuan pada masa itu adalah tentang bagaimana berontak 

dan bebas dari ketidakadilan karena laki-laki lebih dominan daripada perempuan.    

Lain halnya dengan jaman kontemporer atau masa kini, dimana masalah 

yang akan kita jumpai mengenai perempuan adalah seputar posfeminisme 

menurut Gamble, posfeminisme didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan 

dengan gagasan-gagasan, perilaku-perilaku, dan seterusnya yang 

mengabaikan/menolak gagasan-gagasan feminisme terdahulu (2010: 54), 

maksudnya adalah karena pada masa emansipasi wanita para wanita sudah maju 

dan berkembang maka masalah yang di perbincangkan terkait perempuan bukan 

lagi tentang pemberontakan agar perempuan bebas dari ketidakadilan gender, 

tetapi bagaimana perempuan bisa menikmati kebebasan tanpa kehilangan jati 
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dirinya sebagai perempuan, karena terperdaya ambisi mereka sendiri, sehingga 

bukannya menciptakan keadilan antara laki-laki dan perempuan tetapi justru 

menimbulkan permasalahan baru dan generasi kehidupan yang lebih buruk seperti 

banyak terjadinya perceraian karena perempuan lebih dominan daripada laki-laki, 

perempuan-perempuan yang memutuskan tidak menikah karena merasa telah 

mampu melakukan semuanya sendiri sehingga tidak membutuhkan laki-laki, 

bahkan menjadi pasangan sesama jenis atau lesbian karena membenci dan 

menjadi anti terhadap laki-laki. Paham posfeminisme berupaya mengembalikan 

kesadaran perempuan kepada hakikatnya sebagai seorang perempuan, intinya 

bagaimana perempuan bijaksana memperlakukan diri mereka sebagai seorang 

perempuan.  

Sosok perempuan posfeminis dewasa ini sudah banyak dapat kita temukan 

di berbagai bidang pekerjaan, salah satunya dalam bidang musik atau seni. 

Beyonce Knowles adalah seorang diva dunia yang dikenal dengan lagu-lagu yang 

menginspirasi kaum perempuan. Beyonce dikenal sebagai ikon feminis masa kini 

atau biasa disebut posfeminis, yaitu perempuan yang menganut paham 

posfeminisme. Beyonce dikenal juga sebagai sosok inspiratif di berbagai 

komunitas, mulai dari pergerakan perempuan kulit hitam, dan seniman. Beyonce 

Knowless baru-baru ini membagikan petuah mengenai karir. Ia bercerita 

mengenai betapa kerasnya perjuangannya dalam membangun karir sebagai 

seorang seniman perempuan. Dari banyaknya perjuangan yang menyakitkan yang 

harus ia lalui, akhirnya Beyonce bisa menggapai kesuksesan. Dalam majalah 

Vogue, Beyonce berbagi petuah dan renungan mengenai karir dan kesuksesan 
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yang diraihnya di antaranya; pentingnya perbedaan, bantu generasi selanjutnya, 

belajar dari pengalaman pahit, bermimpi, berkarya dan bahagia, miliki cinta dan 

berkeluarga, dan jangan terjebak paradigma (www.liputan6.com).  

Lagu-lagu karya Beyonce banyak menceritakan pengalaman pribadinya 

sebagai seorang wanita karir, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang 

perempuan ras kulit hitam Amerika. Bagaimana perjuangannya untuk sukses 

melalui karir yang ia pilih sebagai seorang penyanyi, bagaimana ia bersikap 

sebagai seorang perempuan, bagaimana ia bersikap dalam hidup, bagaimana ia 

bersikap terhadap laki-laki dan dalam berumah tangga. Semua itu telah banyak ia 

tuangkan dalam lagu-lagunya. Lagu-lagunya banyak mendorong perempuan untuk 

menghargai diri mereka sendiri, dapat bebas mengekspresikan diri, berkarir, kuat 

dan mandiri tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan seperti memiliki 

pasangan, menikah dan berkeluarga, seperti pada lagu-lagu dalam album berjudul 

Beyonce dan Lemonade, contohnya pada penggalan lirik lagu berjudul Flawless 

berikut, dimana selain menjadi istri, perempuan dimotivasi untuk produktif 

berkarir dan memiiki rung sendiri, seperti Beyonce: 

 

I know when you were little girls 

You dreamt of being in my world 

Don’t forget it, don’t forget it 

Respect that, bow down bitches 

I took some time to live my life 

But don’t think I’m just his little wife 

 

(Saya tahu sejak kalian kecil 

Kalian memimpikan kehidupan seperti saya 

Jangan lupakan itu, jangan lupakan itu 

Hargai itu, turutilah itu perempuan 

http://www.liputan6.com/
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Saya menghabiskan sebagian waktu saya untuk menghidupkan kehidupan 

saya sendiri 

Jadi jangan berpikir saya hanya sebatas seorang istri) 

 

Penggalan lirik lagu di atas menunjukkan bahwa perempuan-perempuan 

mendambakan kehidupan seperti Beyonce ditandai dengan penggalan lirik I know 

when you were little girls you dreamt of being in my world. Frasa my world di sini 

bermakna kehidupan Beyonce yang sukses sebagai seorang perempuan. Beyonce 

bukan hanya sebatas seorang istri ditandai dengan penggalan lirik I’m not just his 

little wife karena ia juga menghidupkan kehidupan atau ruang bagi dirinya sendiri 

yaitu karirnya, ditandai dengan penggalan lirik I took some time to live my life, 

dimana kata life di sini merujuk pada karirnya. 

Kajian tentang lagu-lagu Beyonce merupakan hal yang menarik, karena 

lagu-lagu karya Beyonce merupakan lagu-lagu terkenal yang sudah terjual lebih 

dari ribuan juta copy dan menarik banyak antusiasme masyarakat, khususnya 

kaum perempuaan. Selain itu, terdapat aspek-aspek materi yang peneliti butuhkan, 

yaitu aspek-aspek posfeminis. Maka dari itu peneliti memilih lagu-lagu karya 

Beyonce sebagai bahan penelitian dengan judul Posfeminisme dalam Album 

Beyonce dan Lemonade Karya Beyonce Knowless. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana gambaran posfeminisme yang terdapat dalam album Beyonce 

dan Lemonade karya Beyonce Knowless? 

2) Bagaimana pesan yang terdapat dalam album Beyonce dan Lemonade 

karya Beyonce Knowless? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mendeskripsikan gambaran posfeminisme yang terdapat dalam 

album Beyonce dan Lemonade karya Beyonce Knowles. 

2) Untuk mendeskripsikan pesan yang terdapat pada dalam album Beyonce 

dan Lemonade karya Beyonce Knowless. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah ilmu kajian sastra mengenai posfeminisme, teori dan 

pengembangannya, khususnya kajian sastra mengenai posfeminisme dalam 

sebuah lagu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kajian posfeminisme, khususnya kajian posfeminisme dalam sebuah lagu untuk 

para peneliti selanjutnya dengan topik serupa, dan menjadi acuan bagi pihak-pihak 

yang ingin membuat penelitian mengenai posfeminisme, khususnya dalam lagu. 

Secara praktis, manfaatnya bagi kehidupan Bangsa dan Negara diharapkan dapat 

memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kaum perempuan tentang 

nilai-nilai posfeminisme.  

 

1.5 Kritik Sastra 

  Kritik sastra merupakan pemberian tanggapan terhadap suatu karya sastra 

disertai dengan uraian dan pertimbangan tentang baik atau buruknya karya sastra 
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tersebut. Ada beberapa kritik terhadap lagu-lagu karya Beyonce Knowless yang 

berasal dari beberapa penikmat musiknya, di antaranya adalah: 

1) Hughes (2016) dalam Entertainment Focus:  

Shortly after the album received a physical release and since its 

release Lemonade has topped charts across the world and 

reaffirmed Beyonce’s status as one of the biggest stars in the 

world.Whatever the expectation was for Beyonce’s latest album, 

Lemonade is likely a surprise for everyone. It’s nice to hear 

Beyonce digging deeper to put some real emotion and human 

connection into her tracks. At the same time there’s still a part 

of me that years for the big hits that she used to release in the 

earlier days of her solo career. Beyonce is clearly at a stage 

now where her status allows her to do whatever she wants, and 

Lemonade is a great collection, but I do hope we haven’t seen 

the last of her big pop hits. 

 

Sejak dirilis, album Lemonade menduduki tangga lagu di seluruh dunia dan 

menegaskan kembali status Beyonce sebagai salah satu bintang terbesar di 

dunia. Apapun ekspetasi tentang album Lemonade, Lemonade tetap menjadi 

surprise bagi semua orang. Hal yang menyenangkan mendengar Beyonce 

menggali lebih dalam perasaan untuk menaruh emosi nyata pada lagunya dan 

koneksi manusia ke dalam treknya. Beyonce jelas berada di panggung 

kebintanganya sekarang, dimana statusnya memungkinkannya melakukan 

apapun yang diinginkannya, dan Lemonade adalah koleksi yang hebat, tetapi 

saya berharap kita belum melihat akhir dari hits pop besarnya. 

 

2) Jillian Mapes (2016) dalam Pitchfork: 

With 2013’s Beyonce, MJ-level talent met pop-perfectionism in 

a moment that defined album-cycle disruption; moreover, it was 

a victory lap Bey took as pop feminism’s reigning goddess. 
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Dengan album Beyonce, MJ-level bertemu dengan penyanyi pop yang 

sempurna. Di sisi lain itu adalah kemenangan tersendiri yang mengantarkan 

Beyonce sebagai penyanyi pop bagai dewa dengan tema feminisme yang 

dibawanya. Pendapat Jillian Mapes tersebut menunjukkan bahwa album 

Beyonce knowless yang berjudul Beyonce sukses dan menciptakan Beyonce 

sebagai ikon feminisme. 

 

3) Mikki Kendall (2013) dalam The Guardian: 

Beyonce’s new album should silence her feminist critics. 

Feminism is meant to be inclusive, not one size fits all. Beyonce 

is pro-woman without being anti-man. That’s not wrong. Her 

new album might as well be titled “Having it all, the Beyonce 

way”. In Flawless , Beyonce quotes from author Chimamanda 

Ngozi Adichie’s TedX talk “ We should all be feminist”. 

Beyonce’s critique of mainstream feminism may be musical, but 

it still incisive, valid, and incredibly cogent right now. It’s a 

lyrical explanation of what’s wrong with assuming that being 

feminist requires one to follow a script, and not your own heart. 

 

Pendapat Kendall menjelaskan bahwa album terbaru Beyonce yang dimaksud 

disini yaitu berjudul namanya sendiri Beyonce akan membungkam para 

pengkritik posfeminis seperti yang dibawakannya. Beyonce pro terhadap 

perempuan tanpa menjadi anti terhadap laki-laki itu tidak salah. Dalam 

flawless Beyonce mengutip pidato dari penulis Chimamanda Ngozie Adichie 

bahwa “semua orang harus menjadi feminis”, dan dalam lirik lagunya 

Beyonce menjelaskan bagaimana menjadi feminis dengan mengikuti kata hati 

dan tanpa membenci. 

Berdasarkan beberapa kritik tentang album Beyonce dan Lemonade di atas, 

dapat disimpulkan bahwa kritik-kritik yang mereka tuangkan di atas,  
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menggambarkan antusiasme mereka terhadap lagu Beyonce, terlihat dari 

pernyataan mereka bahwa album-album Beyonce merupakan album terlaris 

sedunia, dan menduduki tangga lagu dunia nomor satu. Selain itu lagu-lagu karya 

Beyonce mengantarkan Beyonce menjadi artis pop diva nomor satu dengan tema 

sosial pada lagunya, yaitu tema feminisme yang banyak memotivasi perempuan. 

Alasan mengapa tema feminisme yang dibawanya sangat mempengaruhi 

masyarakat millenial yang modern adalah gagasannya untuk mengajak semua 

orang menjadi feminis, bukan untuk menjadi anti tehadap laki-laki, tetapi 

bagaimana perempuan bisa mencapai segala keinginan dan harapannya, dengan 

mengikuti kata hatinya. Ada pula kritik yang menyatakan antusiasmenya untuk 

selalu menunggu karya-karya baru (lagu-lagu) selanjutnya dari Beyonce.  

 

 


