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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan unsur-unsur 

struktur yang membangun novel Ibu Saya Dipoligami karya Fatma Elly, dan (2) 

mendeskripsikan bentuk ketidakadilan gender dalam novel Ibu Saya Dipoligami 

karya Fatma Elly. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji novel Ibu 

Saya Dipoligami karya Fatma Elly adalah metode deskriptif kualitatif dengan 

strategi embedded and case study research (studi kasus terperancang). Objek 

penelitian ini adalah aspek gender dalam novel Ibu Saya Dipoligami karya Fatma 

Elly. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa teknik pustaka, teknik 

simak dan catat. Teknik validitas data dalam penelitian ini adalah teknik 

trianggulasi teoritis. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

metode pembacaan model semiotik yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. 

Hasil analisis struktural menunjukkan bahwa tema dalam novel Ibu Saya 

Dipoligami karya Fatma Elly adalah mengenai berbagi cinta (poligami) di atas 

berbagai kepentingan diri. Penokohan dalam novel Ibu Saya Dipoligami karya 

Fatma Elly, Ibu sebagai tokoh utamanya dan Ayah, Kak Arif serta Ima sebagai 

tokoh tambahan. Alur dalam novel Ibu Saya Dipoligami karya Fatma Elly yaitu 

alur maju. Latar waktu pada novel Ibu Saya Dipoligami karya Fatma Elly bergulir 

selama 46 tahun, yaitu semenjak Ibu dilahirkan hingga Ibu meninggal. Latar 

tempat pada novel Ibu Saya Dipoligami karya Fatma Elly bertempat di rumah Ibu, 

di rumah paman dan bibi tiri, di pasar, di taman, di rumah istri ketiga, dan di 

rumah sakit. Latar sosial dalam novel Ibu Saya Dipoligami berpengaruh terhadap 

kehidupan masyarakat. Kehidupan yang terdapat dalam novel Ibu Saya 

Dipoligami adalah kehidupan kota yang modern, kehidupan keluarga kaya. Hasil 

analisis ketidakadilan gender dengan tinjauan sastra feminis, dalam novel Ibu 

Saya Dipoligami karya Fatma Elly ketidakadilan gender meliputi subordinasi 

perempuan, stereotipe perempuan, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja 

perempuan. Implementasi ketidakadilan gender dalam novel Ibu Saya Dipoligami 

karya Fatma Elly dalam pembelajaran sastra di SMA diimplementasikan dengan 

standar kompetensi membaca berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI semester 1. Standar kompetensi 

ini menuntut siswa untuk memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/ novel 

terjemahan. 

Kata Kunci: ketidakadilan gender, novel Ibu Saya Dipoligami dan kritik sastra 

feminis. 
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PENDAHULUAN 

Sastra bersumber dari kenyataan yang berupa fakta sosial bagi masyarakat 

sekaligus sebagai pembaca dapat memberikan tanggapannya dalam membangun 

karya sastra. Menurut Al Ma‟ruf (2009:1) karya sastra merupakan hasil kreasi 

sastrawan melalui kontemplasi dan refleksi setelah menyaksikan berbagai 

fenomena kehidupan dalam lingkungan sosialnya. Fenomena kehidupan itu 

beraneka ragam baik yang mengandung aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, 

kemanusiaan, keagamaan, moral, maupun gender.  

Novel merupakan sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukup, tidak 

terlalu panjang, tetapi juga tidak terlalu pendek (Nurgiyantoro, 2009:10). Novel 

merupakan salah satu wujud cerita rekaan yang mengisahkan kehidupan orang-

orang dengan segala pergolakan jiwanya dan melahirkan suatu konflik yang pada 

akhirnya dapat mengalihkan jalan kehidupan mereka atau nasib hidup mereka. 

Novel biasanya disuguhkan dalam bentuk buku. 

Menurut Ratna (2009:335) diantara genre utama karya sastra, yaitu puisi, 

prosa, dan drama, genre prosalah, khususnya novel, yang dianggap paling 

dominan dalam menampilkan unsur-unsur sosial. Alasan yang dapat dikemukakan 

di antaranya a) novel menampilkan unsur-unsur cerita yang paling lengkap, 

memiliki media yang paling luas, menyajikan masalah-masalah kemasyarakatan 

yang paling luas, b) bahasa novel cenderung merupakan bahasa sehari-hari, 

bahasa yang paling umum digunakan dalam masyarakat. 

Novel merupakan salah satu karya sastra yang paling digemari 

masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya novel yang beredar dan laris di 

pasaran. Novel memiliki bermacam-macam tema, antara lain mengenai masalah 

pendidikan, sosial, termasuk juga masalah gender. 

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-

laki dan perempuan dari segi sosial- budaya (Umar, 1999:35). Masalah gender 

erat kaitannya dengan feminisme. Feminisme adalah upaya untuk meningkatkan 

kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta 

derajat laki-laki. Untuk meningkatkan kedudukan dan derajat yang sama dengan 
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laki-laki, perempuan harus memperoleh hak dan peluang yang sama dengan yang 

dimiliki laki-laki.  

Salah satu novel yang di dalamnya terdapat masalah gender adalah novel 

Ibu Saya Dipoligami karya Fatma Elly.  Novel Ibu Saya Dipoligami karya Fatma 

Elly diterbitkan oleh Establitz Publising pada tahun 2012. Menurut pengarangnya 

novel ini menceritakan poligami yang terjadi pada istri, dilakukan oleh suami, 

yang dilandasi oleh beragam sebab. Dalam buku ini,  digambarkan sebab-sebab 

terjadinya poligami secara umum, dilihat dari berbagai aspek. Cerita ini juga 

mengetengahkan tokoh „saya‟. Ima Femina, putri si Ibu yang dipoligami, yang 

memiliki hobi membaca dan menulis, masih dapat menyelami kebijakan sang 

Ayah dalam memperlakukan sang ibu, meski kepribadian lebih kepada si Ibu. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini mendeskripsikan struktur novel Ibu 

Saya Dipoligami karya Fatma Elly dan menganalisis ketidaksetaraan gender 

dalam novel Ibu Saya Dipoligami karya Fatma Elly dengan menggunakan 

tinjauan sastra feminis. Menurut Fakih (2007:12-13) Ketidakadilan gender 

termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau 

proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam 

keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, 

kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta 

sosialisasi ideologi nilai peran gender. 

Penelitian mengenai ketidaksetaran gender dalam novel dengan 

menggunakan tinjauan sastra feminis pernah dilakukan oleh Pramono (2011) 

dengan judul “ Ketidakadilan Gender dalam Novel Gadis Pantai Karya 

Pramoedya Ananta Toer: Tinjauan Sastra Feminis”, Setiarni (2012) melakukan 

penelitian dengan judul “Ketidakadilan Gender dalam Novel Madame 

Kalinyamati Karya Zhaenal Fanani: Tinjauan Sastra Feminis”, dan Putri Diah 

Ningrum (2009) melakukan penelitian dengan judul “Ketidakadilan Gender dalam 

Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy: Tinjauan Sastra 

Feminis”. 



Ketidakadilan Gender dalam Novel Ibu Saya Dipoligami 
 

Ika Yuniarti, PBSID 2009, FKIP-UMS 5 
 

Persamaan penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas, sama-sama 

meneliti aspek gender, sedangkan perbedaanya terletak pada novel yang di kaji, 

yaitu novel Ibu Saya Dipoligami karya Fatma Elly. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian sastra ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Nawawi (dalam Siswantoro, 2010:56) menyatakan 

bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau 

objek penelitian (novel, drama, cerita pendek, dan puisi) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah aspek gender dalam novel Ibu 

Saya Dipoligami karya Fatma Elly, sedangkan subjeknya adalah novel Ibu Saya 

Dipoligami karya Fatma Elly . Data dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, dan 

paragraf yang mengandung ketidaksetaraan gender dalam novel Ibu Saya 

Dipoligami karya Fatma Elly. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

novel yang berjudul Ibu Saya Dipoligami karya Fatma Elly yang diterbitkan oleh 

Establitz Publishing, Jakarta, tahun 2012, 324 halaman. Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini yaitu buku-buku sastra, internet, referensi, dan sebagainya 

yang relevan dengan penelitian.  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik 

pustaka, teknik simak dan catat. Untuk menjamin dan mengembangkan validitas 

data, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengembangan validitas data 

yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu teknik trianggulasi.  

Teknik pengkajian validitas data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik trianggulasi teoritis. Trianggulasi ini digunakan dengan 

menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-

permasalahan yang dikaji. Dari beberapa perpektif teori tersebut akan diperoleh 

pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya sepihak sehingga dapat dianalisis dan 

ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.  
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pembacaan 

model semiotik yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. Langkah awal dalam 

menganalisis novel Ibu Saya Dipoligami karya Fatma Elly adalah pembacaan 

heuristik untuk mengungkapkan unsur-unsur struktural meliputi tema, alur, 

penokohan, latar, amanat. Cara kerja pembacaan heuristik dalam menganalisis 

novel Ibu Saya Dipoligami adalah dengan membaca dan memahami isi novel, lalu 

mengkaji tema, alur, penokohan, dan latar yang terdapat dalam novel. Langkah 

selanjutnya yaitu pembacaan hermeneutik, pembacaan novel Ibu Saya Dipoligami 

karya Fatma Elly secara mendalam dan berulang-ulang untuk menganalisis 

ketidaksetaraan gender pada novel Ibu Saya Dipoligami karya Fatma Elly. Cara 

kerja pembacaan hermeneutik dalam novel Ibu Saya Dipoligami yaitu dengan cara 

membaca novel secara mendalam lalu menganalisis ketidaksetaraan gender yang 

terdapat dalam novel tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Menurut Stanton (2007:20-46) unsur-unsur pembangun struktur fiksi 

terdiri atas tema, fakta-fakta cerita,  dan sarana-sarana sastra. Tema merupakan 

aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia, sesuatu yang 

menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Fakta cerita adalah suatu struktur 

faktual yang terdapat dalam sebuah cerita. Fakta cerita terdiri atas karakter, alur 

dan latar. Sarana-sarana cerita adalah metode (pengarang) untuk memilih dan 

menyusun detail cerita agar tercapai pola-pola yang bermakna.  

 Unsur-unsur yang ingin dideskripsikan dalam analisis struktural ini berupa 

tema dan fakta-fakta cerita yang terdiri dari penokohan, alur atau plot, dan latar. 

Hal ini dilakukan karena keempat unsur tersebut memiliki relevansi dengan objek 

penelitian dan menjadi sarana untuk melakukan analisis ketidaksetaraan gender 

dalam novel Ibu Saya Dipoligami karya Fatma Elly dengan tinjauan sastra 

feminis.  

 Tema dari novel Ibu Saya Dipoligami adalah mengenai berbagi cinta 

(poligami) di atas berbagai kepentingan diri, keluarga, kelompok golongan, partai, 

baik individu suami terhadap istri/ ibu, ataupun individu-individu lainnya seperti 

demi kepentingan atau egoisme diri, keluarga, golongan partai. Tema tersebut 
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berkaitan dengan karakter tokoh-tokoh di dalam novel Ibu Saya Dipoligami. 

Penokohan yang terdapat di dalam novel Ibu Saya Dipoligami menunjukkan 

karakter yang beragam dan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dalam 

mendukung tema. Tokoh utama yaitu Ibu menjadi penggerak alur utama dan 

berinteraksi dengan tokoh lain seperti Ayah, Ima, dan Kak Arif sehingga 

peristiwa-peristiwa di dalam novel Ibu Saya Dipoligami dapat terjaga 

keutuhannya.  

Alur atau plot dari novel Ibu Saya Dipoligami adalah alur maju atau 

progresif karena dilihat dari tahap-tahap penyituasian alur tersebut terjadi secara 

kronologis. Hal ini dapat dilihat dari bagan berikut.  

 

 A  B   C            D            E 

 

KETERANGAN:  

A = tahap penyituasian (situation), merupakan tahap pembuka cerita, 

pengenalan tokoh. Pada tahap ini diperkenalkan tokoh Ibu dan Ayah. 

Diceritakan dari semenjak Ibu dilahirkan sampai menikah dengan 

Ayah.  

B =  tahap pemunculan konflik (generating circumstance). Konflik mulai 

muncul ketika Ayah menikah lagi, mempoligami Ibu untuk yang 

pertama kalinya. 

C =   tahap peningkatan konflik (rising action). Konflik meningkat ketika Ayah 

menikah lagi untuk yang ketiga kalinya setelah bercerai dengan istri 

kedua. Konflik bertambah ketika Kak Arif sering bertengkar dengan 

Ayah, dan juga ketika Ima ketahuan bergandengan tangan dengan 

teman lelakinya. 

D =  tahap klimaks (climax), konflik memuncak ketika Ayah meminta Ibu 

untuk mengizinkan anak dari istri ketiganya tinggal bersama lagi di 

rumah dan Kak Arif tidak setuju kemudian diusir oleh Ayah. Ditambah 

lagi ketika Ima diam-diam bertemu dengan teman lelakinya dan 

ketahuan Ayah. 
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E = tahap penyelesaian (denouement), konflik yang dihadapi mulai 

diselesaikan, konflik yang terjadi pada Ima dapat terselesaikan. Kak 

Arif akhirnya pulang kerumah dan mengakui kesalahannya pada Ayah 

dan Ibu. Ibu meninggal dunia. 

 

 Latar dalam novel Ibu Saya Dipoligami karya Fatma Elly meliputi latar 

tempat, latar waktu dan latar sosial. Latar tempat pada novel Ibu Saya Dipoligami 

karya Fatma Elly bertempat di rumah Ibu, di rumah paman dan bibi tiri, di pasar, 

di taman, di rumah istri ketiga, dan di rumah sakit. Latar waktu pada novel Ibu 

Saya Dipoligami karya Fatma Elly bergulir selama 46 tahun, yaitu semenjak Ibu 

dilahirkan hingga Ibu meninggal. Latar sosial dalam novel Ibu Saya Dipoligami 

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Kehidupan yang terdapat dalam 

novel Ibu Saya Dipoligami adalah kehidupan kota yang modern, kehidupan 

keluarga kaya.   

Berdasarkan uraian struktur novel Ibu Saya Dipoligami di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tema, penokohan, alur dan latar saling berkaitan dan menjalin 

kesatuan yang padu dalam membangun unsur-unsur pembentuk cerita sehingga 

cerita lebih menarik dan bermakna. 

 

Menurut Fakih (2007:12-13) ketidakadilan gender termanifestasikan 

dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan 

ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, 

pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), 

beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi 

nilai peran gender. 

Ketidakadilan gender dalam novel Ibu Saya Dipoligami meliputi 

subordinasi perempuan, stereotipe perempuan, kekerasan terhadap perempuan, 

beban kerja perempuan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Subordinasi Perempuan  
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Menurut Fakih (2007:15) subordinasi perempuan merupakan anggapan 

bahwa perempuan bersifat emosional atau irrasional sehingga tidak bisa 

memimpin. Hal tersebut berakibat munculnya sikap yang menempatkan 

perempuan pada posisi yang tidak penting. Perempuan di anggap remeh oleh 

laki-laki. Perempuan dianggap tidak bisa mengambil suatu keputusan.  

Bentuk subordinasi perempuan dalam novel Ibu Saya Dipoligami 

dialami oleh Ibu.  Ibu dipoligami hingga dua kali. Ayah menikah lagi untuk 

kedua kalinya. Di sini terlihat bahwa tokoh Ibu dianggap remeh, dianggap 

tidak penting. 

Waktu itu, usia Kak Arif sudah remaja. Begitu juga dengan kak Tuti 

dan Kak Lina. Mereka mengetahui bagaimana menderitanya Ibu, kala 

ditinggal menikah lagi oleh Ayah (Ibu Saya Dipoligami, 2012:99). 

Setelah bercerai dengan istri keduanya, Ayah menikah lagi untuk ketiga 

kalinya. Hal ini membuat anak-anaknya marah. Mereka tidak menyetujui 

pernikahan Ayah yang ketiga kalinya, namun Ibu tetap menerima keputusan 

Ayah untuk menikah lagi.  

Satu permasalahan, Ayah menikah pula untuk yang ketiga kali. 

Bagaimana ini tidak mengejutkan? Membuat keadaan keluarga tidak 

runyam? Kakak-kakak mencak-mencak. Tidak hanya Kak Arif, tapi 

juga Kak Tuti dan Kak Lina. Bahkan saya dan kedua adik, juga 

prihatin. Tidak menyetujui. Marah dan menggerutu. Menolak perilaku 

Ayah ini terhadap Ibu. Kok tega sih, Ayah mempoligami lagi Ibu? (Ibu 

Saya Dipoligami, 2012:118). 

Subordinasi pada Ibu juga terjadi ketika Ibu diminta Ayah untuk 

menjaga putrinya agar tidak bertemu dengan kekasihnya, jika putrinya tidak 

ingin diusir. Di sini terlihat bahwa Ayah mengambil keputusan secara sepihak, 

Ayah tidak meminta pendapat Ibu terlebih dahulu dalam mengatasi masalah 

tersebut. Hal ini terlihat dari kutipan berikut. 

“Dan kepadamu Khita, kuperingatkan sekali lagi; kalau kau masih ingin 

putrimu berada di rumah ini, maka kau mesti bisa menjaga dan 

memperhatikannya. Jangan sampai ia berhubungan lagi dengan pemuda 

berbau kencur itu!” seru Ayah sambil telunjuknya mengarah ke Ibu, 



Ketidakadilan Gender dalam Novel Ibu Saya Dipoligami 
 

Ika Yuniarti, PBSID 2009, FKIP-UMS 10 
 

dengan seluruh tatap wajahnya yang dipenuhi kemarahan (Ibu Saya 

Dipoligami, 2012:171). 

Subordinasi juga terlihat ketika Ibu meminta Ayah agar membujuk Kak 

Arif untuk pulang ke rumah tetapi Ayah tidak mau, Ayah memutuskan untuk 

tidak meminta Kak Arif pulang, dengan alasan bahwa Kak Arif sudah 

membangkang terhadap orang tua.   

Tentu saja keadaan ini, membuat hati Ibu sangat sedih. Lebih 

menderita. Sedang Ayah tak mau memintanya pulang. Sebagaimana 

yang sering diajukan dan dimintakan Ibu pada Ayah (Ibu Saya 

Dipoligami, 2012: 195). 

 

“Untuk apa meminta ia pulang?” kata Ayah, ketika Ibu membujuk 

untuk memanggil Kak Arif pulang (Ibu Saya Dipoligami, 2012: 196). 

“Tapi ia kan anak kita, Mas?”seru Ibu pula. “Seharusnya kita, sebagai 

orang tua, yang mesti lebih bijaksana (Ibu Saya Dipoligami, 2012: 

196).” 

 

 

2. Stereotipe Perempuan 

Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok 

tertentu. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, 

umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan (stereotipe) yang 

dilekatkan kepada mereka (Fakih, 2007:16).   

Stereotipe perempuan yang terdapat dalam novel Ibu Saya Dipoligami  

karya Fatma Elly terjadi pada Ibu. Ibu diberi label sebagai anak yang menjadi 

penyebab menderitanya Ibu dari paman dan bibi tirinya. Hal ini terlihat dari 

kutipan berikut. 

Lalu bagaimana mereka berdua, paman Sumarno dan bibi Sumirah akan 

menyayangi Ibu? Anak hasil istri muda Aliya itu? Madu Ibu mereka? 

(Ibu Saya Dipoligami, 2012: 69). 

 

Kalaupun mereka menerima Ibu untuk dipelihara, itu hanyalah 

keterpaksaan. Siapa yang akan memelihara anak hasil penderitaan Ibu 

merea sendiri? Yang telah dimadu, membuat Ibu mereka menderita, 

oleh adanya poligami tersebut? Secara tidak langsung disebabkan oleh 

nenek Aliya? Begitu barangkali persepsinya (Ibu Saya Dipoligami, 

2012:  69-70).  

 

3. Kekerasan terhadap Perempuan 
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Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologi seseorang. Pada dasarnya kekerasan disebabkan 

oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat (Fakih, 2007:17). 

Kekerasan terhadap perempuan terdiri dari kekerasan fisik dan juga kekerasan 

non fisik. 

Kekerasan yang dialami perempuan dalam novel Ibu Saya Dipoligami 

dialami oleh Ima, anak perempuan Ibu. Kekerasan di sini berupa kata-kata 

kasar atau bentakan dari Ayah kepada Ima, ketika Ima ketahuan bertemu 

dengan kekasihnya. Hal ini erlihat dari kutipan berikut. 

“Dari mana kau?” hardiknya (Ibu Saya Dipoligami, 2012: 164). 

 

“Ternyata kau telah membandal, Ima. Masih menemui lelaki itu? 

Bahkan jalan bergandengan pula?!” teriaknya (Ibu Saya Dipoligami, 

2012: 164). 

 

 

4. Beban Kerja Perempuan 

Menurut Fakih (2007:21) perempuan memikul beban kerja ganda. Hal 

ini terjadi karena anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara 

dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat 

bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum 

perempuan.  

Beban kerja perempuan dalam novel Ibu Saya Dipoligami dialami oleh 

Ibu. Meskipun sudah merawat anak kandung, Ibu juga diminta Ayah untuk 

merawat anak dari istri kedua Ayah. Ibu harus menangung buah hasil 

pernikahan kedua Ayah yang semenjak dilahirkan menderita sakit, sehingga 

anak itu dibawa ke rumah Ibu untuk dirawat dan dipelihara oleh Ibu. Hal ini 

terlihat pada kutipan berikut. 
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Sejak dilahirkan dan keluar dari rumah sakit, bayi Ayah dari istri kedua, 

Ridwan, menderita sakit. Dan Ayah minta agar Ibu yang 

memeliharanya (Ibu Saya Dipoligami, 2012:101-102). 

 

“Coba saja bayangan, Dik, ”kata Kak Arif. “Sudah mengurus anak 

kandung, eh malah ditambahi mesti ngurus anak hasil poligami dengan 

perempuan lain,” katanya ketika itu (Ibu Saya Dipoligami, 2012: 102).   

 

…. Ibu harus menanggung buah hasil pernikahan kedua itu, dengan 

memelihara bayi kecil putra Ayah. Yang sejak dilahirkan menderita 

sakit, lalu dibawa pulang ke rumah. Adik Ridwan, bayi dari istri kedua 

itu, perlu perawatan dan pemeliharaan. Ayah memilih Ibu sebagai 

perawat dan pemelihara. Apalagi mengingat mereka sudah resmi 

bercerai (Ibu Saya Dipoligami, 2012: 116). 

 

Selain diminta merawat anak dari istri kedua Ayah, Ibu juga diminta 

Ayah agar mengizinkan anak dari istri ketiga nanti untuk tinggal bersama lagi 

dirumah. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. 

…. Ini disebabkan Ayah meminta pada Ibu, jika nanti ia memperoleh 

anak dari istri ketiganya, ibu mau mengizinkan anaknya itu, tinggal 

bersama lagi dirumah. Paling tidak, menginap (Ibu Saya Dipoligami, 

2012: 123). 

 

…. Adik kecil, anak Ayah dari istri ketiga, diminta Ayah pula agar 

dirawat dan dididik oleh Ibu. Setidaknya diperbolehkan sering-sering 

datang menginap (Ibu Saya Dipoligami, 2012: 256). 

  

Tugas menjaga anak dilimpahkan kepada Ibu, padahal seharusnya 

kedua orang tua berperan dalam menjaga anak. Hal ini terlihat pada kutipan 

berikut.  

“Kau juga sih, sudah kubilang mesti menjaga anak perempuanmu, tapi 

lalai. Apa kau mau ia bersuamikan seorang pemuda yang tak tahu 

juntrungannya? (Ibu Saya Dipoligami, 2012: 168).” 

 

Analisis ketidakadilan gender dalam novel Ibu Saya Dipoligami karya 

Fatma Elly dapat diimplementasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMA 

kelas XI semester gasal dengan standar kompetensi membaca dan kompetensi 

dasar 7.2 menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ 

terjemahan. 



Ketidakadilan Gender dalam Novel Ibu Saya Dipoligami 
 

Ika Yuniarti, PBSID 2009, FKIP-UMS 13 
 

SIMPULAN 

Berdasarkan  analisis ketidakadilan gender dengan tinjauan sastra feminis, 

dalam novel Ibu Saya Dipoligami ketidakadilan gender meliputi subordinasi 

perempuan, stereotipe perempuan, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja 

perempuan. Subordinasi perempuan dalam novel Ibu Saya Dipoligami  terjadi 

pada Ibu, Ayah yang memiliki kekuasaan penuh. Stereotipe perempuan juga 

dialami oleh Ibu, Ibu dianggap sebagai penyebab menderitanya Ibu dari paman 

dan bibi tirinya. Kekerasan dialami oleh Ima, kekerasan berupa kata-kata kasar 

atau bentakan yang diucapkan Ayah kepada Ima. Beban kerja Ibu lebih banyak 

dari pada Ayah dalam hal mengurus rumah tangga dan juga mendidik anak. 

Implementasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas XI semester 

gasal dengan standar kompetensi membaca dan kompetensi dasar 7.2 

menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan.
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