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Kehadiran cerita popular yang mengangkat tema seksualitas sudah ada 
sejak dulu. Pada dekade terakhir ini banyak bermunculan pengarang wanita yang 
dengan berani dan lebih terbuka berbicara tentang seksualitas dalam karya- 
karyanya. Beberapa sikap telah mewarnai kehadiran seks dalam karya sastra 
Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat 
kita yang menyikapi seks dalam sebuah karya sastra dinilai sebagai sesuatu yang 
tabu dan porno. Kesan tabu dan porno dalam penggambaran seks pada sebuah 
karya sastra diwujudkan dalam erotisme. Kumpulan Cerpen Jangan Main-Main 
(dengan Kelaminmu) adalah salah satu karya Djenar Maesa Ayu yang menyoroti 
seks, pelacuran, dan perselingkuhan. Kumpulan cerpen tersebut menggambarkan 
konflik-konflik seksualitas pada tokoh-tokohnya secara erotis dengan gaya yang 
khas. 

Penelitian ini mendeskripsikan wujud erotisme dalam Kumpulan Cerpen 
Jangan Main-Main (dengan Kelaminmu) karya Djenar Maesa Ayu. Secara khusus 
penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi bentuk-bentuk erotisme dan 
pengungkapan erotisme dalam dialog, monolog dan narasi. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra yang merefleksikan karya 
sastra sebagai cerminan masyarakat pada saat karya tersebut di tulis. Sumber data 
penelitian ini adalah sebelas cerpen yang terdapat dalam Kumpulan Cerpen 
Jangan Main-Main (dengan Kelaminmu) karya Djenar Maesa Ayu. Teknik yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah studi dokumentasi dengan langkah-
langkah membaca karya satra yang diteliti, mengidentifikasi, menandai, dan 
menyeleksi data berdasarkan tujuan penelitian. Instrumen dalam penelitian ini 
adalah peneliti sendiri dengan dibantu format panduan penelitian dalam bentuk 
tabel kodifikasi dan format analisis data. Prosedur analisis data yang dilakukan 
peneliti adalah mengklasifikasikan data, menginterpretasikan data, 
mendeskripsikan hasil interpretasi, dan menyimpulkan data.  

Hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut. (1) 
Bentuk-bentuk erotisme dalam Kumpulan Cerpen Jangan Main-Main (dengan 
Kelaminmu) karya Djenar Maesa Ayu adalah (a) sikap erotis, (b) perilaku erotis,  
dan (c) penampilan erotis. (2) Pengungkapan erotisme dalam dialog, monolog, 
dan narasi menggunakan kata-kata, istilah, dan ungkapan yang bermakna erotis.  

Sikap erotis yang terdapat dalam Kumpulan Cerpen Jangan Main-Main 
(dengan Kelaminmu) karya Djenar Maesa Ayu adalah sebagai berikut.(1) mencari 
kesenangan yang dilatarbelakangi untuk memenuhi suatu kebutuhan akan cinta, 



kasih sayang, perhatian, dan ketidakpuasan dalam hubungan suami istri. (2) 
bersifat merayu, menggoda, dan genit yang bertujuan untuk membangkitkan 
gairah seksual. Sikap tersebut merupakan perwujudan dan respon individu 
terhadap obyek erotis dan situasi erotis yang berkaitan dengan pengalaman, 
motivasi, emosi, persepsi, dan kognisi. 

Perilaku erotis yang terdapat dalam Kumpulan Cerpen Jangan Main-Main 
(dengan Kelaminmu) karya Djenar terjadi karena adanya pengaruh dan respon 
individu terhadap obyek erotis dan situasi erotis yang berkaitan dengan 
pengalaman, motivasi, emosi, persepsi, kognisi, dan nilai-nilai yang telah 
teradopsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Bentuk-bentuk perilaku 
tersebut adalah sebagai berikut. (1) Mencari kesenangan dengan (a) 
perselingkuhan yang berpuncak dengan persetubuhan dan (b) gaya hidup bebas 
yang menggambarkan perilaku seks bebas berganti-ganti pasangan. (2) 
Membangkitkan gairah dengan cara (a) berimajinasi atau fantasi membayangkan 
sesuatu yang berhubungan dengan seks untuk memberikan rangsangan dan 
membangkitkan gairah seks dan (b) gerakan tubuh menggoda untuk memancing 
gairah seksual, misalnya mencium, mencumbu, memeluk, mengusap, hembusan 
napas, dan puncaknya adalah persetubuhan. 

Penampilan erotis dalam kumpulan cerpen tersebut menggambarkan 
sensualitas penampilan wanita dengan bentuk tubuh yang ramping atau tubuh 
langsing berisi, rambut panjang, paras cantik, pinggang bak biola, tinggi 
semampai, kulit putih dan halus, pantat dan payudara besar, kaki belalang, dan 
masih banyak yang lainnya. Selain itu, cara berpakaian juga dapat mengungkap 
penampilan erotis, di antaranya adalah baju seksi dan potongan baju minimalis 
yang dapat menampilkan lekuk-lekuk potongan bentuk tubuh. Dandanan atau 
make up pada perempuan yang menimbulkan sisi erotis, yaitu berupa dandanan 
yang dapat membangkitkan gairah, misalnya warna lipstik yang merah menyala, 
riasan wajah yang tebal, dan lain sebagainya. 

Pengungkapan erotisme dalam dialog, monolog, dan narasi yang terdapat 
dalam kumpulan cerpen tersebut diungkapkan secara implisit dan eksplisit dengan 
menggunakan kata-kata, istilah, dan ungkapan yang bermakna erotis. Kata-kata, 
istilah, dan ungkapan tersebut di antaranya adalah birahi, variasi, skinny dip, dan 
kawin urat. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan agar tidak menggunakan 
cerpen dengan jenis ini sebagai bahan pengembangan pengajaran karya sastra di 
sekolah. Jika dilihat dari segi nilai dan moral Kumpulan Cerpen Jangan Main- 
Main (dengan Kelaminmu) karya Djenar Maesa Ayu ini lebih bersifat sebagai 
karya sastra yang pornografi.  


