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ABSTRAK 

KETIDAKADILAN GENDER  DALAM NOVEL ALISYA KARYA MUHAMMAD 

MAKHDLORI: KAJIAN SASTRA FEMINISME DAN IMPLEMENTASINYA 

SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

 

Licentia Ary Septiani, A 310 110 109, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015,  103 

halaman. 

 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan latar sosio-historis Muhammad 

Makhdlori sebagai pengarang novel Alisya. (2) mendeskripsikan struktur novel Alisya karya 
Muhammad Makhdlori. (3) mendeskrispsikan penggunaan ketidakadilan gender dalam novel 
Alisya karya Muhammad Makhdlori. (4) mendeskripsikan implementasi novel Alisya karya 
Muhammad Makhdlori sebagai bahan ajar sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kalimat dalam 
novel Alisya karya Muhammad Makhdlori. Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif 
dengan wujud data berupa kata, frasa, kalimat, paragraf berdasarkan pengelompokkan yang 
termasuk dalam bagian tema maupun fakta cerita. Dilanjutkan bagian deskripsi fenomena 
yang mengandung aspek gender dalam analisis novel Alisya karya Muhammad Makhdlori. 
Sumber data penelitian ini adalah novel Alisya Karya Makhdlori. Teknik pengumpulan data, 
yakni menggunakan teknik pustaka, simak dan catat. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model semiotik, yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa (1)  latar sosio-historis Muhammad Makhdlori lahir tanggal 30 Agustus 
1972 di Pengasinan. (2) struktur novel Alisya karya Muhammad Makhdlori dapat dilihat dari 
kepaduan tema dan fakta cerita. Tema novel Alisya karya Muhammad Makhdlori ini adalah 
kehidupan penari striptease dan sosial. Alur yang digunakan adalah maju progresif. Tokoh 
utama dalam novel ini adalah Alisya. Latar yang digunakan di Indonesia. (3) ketidakadilan 
gender dalam novel Alisya karya Muhammad Makhdlori terbagi ke dalam kekerasan terhadap 
perempuan, perempuan sebagai subordinat laki-laki, pelecehan seksual terhadap perempuan, 
beban kerja ganda terhadap perempuan, dan marginalisasi perempuan. (4) implementasi 
novel Alisya karya Makhdlori ini dapat diimplementasikan menggunakan kurikulum 2013 
pada pembelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas XII semester 2 (dua).  
 

Kata Kunci: struktur novel Alisya, wujud ketidakadilan gender, kritik sastra feminis, 

implementasi sebagai bahan ajar sastra di SMA.  
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I. PENDAHULUAN  

 Karya sastra diciptakan atas dasar pengalaman batin pengarang berupa 

peristiwa sehari-hari yang menarik sehingga muncul gagasan imajinasi yang dituangkan 

dalam bentuk tulisan dan karya sastra. Sastra selalu menampilkan gambaran hidup dan 

kehidupan itu sendiri, yang merupakan kenyataan sosial. Dalam hal ini, kehidupan 

tersebut akan mencakup hubungan antar masyarakat dengan orang seorang, 

antarmanusia, manusia dengan Tuhannya, dan antar peristiwa yang terjadi dalam batin 

seseorang. 

Karya sastra untuk menyampaikan pikiran tentang sesuatu yang ada dalam realitas 

yang dihadapi oleh pengarang. Pengalaman ini merupakan alasan seseorang atau 

pengarang dalam menciptakan sebuah karya. Menurut Al-Ma’ruf (2010:3) mengkaji 

karya sastra akan membantu kita menangkap makna yang terkandung di dalam 

pengalaman-pengalaman pengarang yang disampaikan melalui para tokoh imajinatifnya, 

dan memberikan cara-cara memahami segenap jenis kegiatan sosial kemasyarakatan, 

serta maksud yang terkandung di dalam kegiatan-kegiatan tersebut, baik kegiatan 

masyarakat kita sendiri maupun masyarakat lainnya. 

Karya sastra bermacam-macam bentuknya yang diciptakan oleh sastrawan. Salah 

satu bentuk karya sastra yang banyak ditemui di sekitar masyarakat adalah novel. Novel 

merupakan sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukup, tidak terlalu panjang tetapi 

tidak terlalu pendek (Nurgiyantoro, 2010:10). Novel merupakan karya sastra yang paling 

banyak beredar luas di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan novel di 

Indonesia sekarang cukup pesat, terbukti dengan banyaknya novel-novel baru yang 

diterbitkan. Novel tersebut memiliki bermacam-macam isi, antara lain tentang masalah-

masalah sosial termasuk masalah gender. 

Masalah gender sekarang menjadi sorotan yang luar biasa dimata masyarakat luas. 

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.  

Masalah gender menjadi semakin menarik untuk diangkat dalam cerita novel. 

Gender dalam novel sering menceritakan kedudukan perempuan yang selalu dibawah 

kedudukan laki-laki.Hal ini menjadi daya tarik untuk para pembaca yang menikmati 

novel yang menceritakan masalah gender. Fakih (2007:13-23) mengemukakan bahwa 

menifestasi ketidakadilan gender antara lain: (1) gender dan marjinalisasi perempuan; (2) 
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gender dan subordinasi; (3) gender dan stereotipe; (4) gender dan kekerasan; (5) gender 

dan beban kerja. Masalah tersebut sering diangkat dalam cerita novel. Masalah 

ketidakadilan gender ini merupakan masalah yang sering dialami oleh perempuan di 

masyarakat. 

Karya sastra yang diteliti dalam penelitian ini adalah novel Alisya karya 

Muhammad Makhdlori. Novel Alisya ini sangat menarik karena didalamnya banyak 

menceritakan masalah gender. Masalah gender yang diangkat adalah kehidupan 

tokohnya mendapat perlakuan penuh tindak kekerasan dan pembulian. Masalah ini sering 

dialami oleh kaum perempuan di Indonesia yang menginginkan harta maupun  kekayaan 

namun dengan cara yang tidak pantas atau bahkan dianggap kegiatan seks bebas. 

Membaca novel Alisya kita seakan-akan tidak sedang membaca novel melainkan 

sebuah penceritaan yang banyak ditemui di dalam kehidupan kita dalam ruang lingkup 

masyarakat luas.Muhammad Makhdlori menceritakan kisah seorang perempuan yang 

ingin kekayaan guna menghidupi dan mencukupi keluarganya dengan bekerja sebagai 

seorang pelacur, model, dan penari striptease. Sebelumnya, Muhammad Makhdlori 

menceritakan mengenai hal ketidakadilan hidup yang menyangkut kedudukan sebuah 

keluarga dalam status sosial bawah, seorang wanita bernama Alisya bertemu dengan 

sosok laki-laki bernama Hendrik seorang fotografer yang menawarkan pekerjaan sebagai 

model.  

Layaknya sebuah autobiografi seseorang yang dirangkai dari berbagai masalah 

kehidupan yang dialaminya, Alisya memiliki multikonflik. Status sosial, dan psikis. 

Gadis bernama Alisya mengharap dapat menjadi wanita kaya raya mampu menghidupi 

keluarganya dan menaikkan status sosial di masyarakat. Tetapi tidak dapat dipungkiri, 

bahwa dia berhadapan dengan laki-laki sangat bejat menguasai kehidupan Alisya sebagai 

wanita bookingan dengan kontrak yang sudah ada sehingga mau tidak mau terikat akan 

kontrak tersebut, sehingga dapat menghasilkan uang banyak bahkan keuntungan yang 

didapatkan dua kali lipat dari hasil yang diterima. Laki-laki (Hendrik dan Sandy) yang 

selalu dengan sikap seenaknya, berusaha memanfaatkan tubuh Alisya dalam proses 

lelang dengan harga mahal yang ditawarkan kepada jutawan, milliarder, dan laki-laki 

hidung belang lainnya yang mampu membayar mahal. 

Muhammad Makhdlori merangkai semua kisah dan konflik dalam novel ini 

dalam alur yang lurus, jelas, dan mengalir lancar. Kita akan didorongnya untuk terus 

berkutat membaca kesederhaan rangkaian kalimat yang tanpa berbunga-bunga. 

Karakterisasinya pun sangat kuat, membuat kita dengan gampang memahami tindakan 
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para tokohnya sekalipun tidak menyenangkan hati kita. Setiap konflik yang diimbuhkan 

Muhammad Makhdlori ke dalam alur membuat novel ini terasa membumi dan dekat 

dengan keseharian kita.  

Muhammad Makhdlori merupakan sastrawan yang berlatar belakang sebagai 

santri atau penulis. Nama pena Muhammad El  Natsir yang terkenal sebagai penulis 

novel dengan gaya bahasa yang sederhana. Bertempat tinggal diPengasihan Kramat, 

Tegal, Jawa Tengah, kelahiran 30 Agustus 1972, ayahnya bernama K.H. Muhammad 

Nasir dan ibunya bernama Siti Maskunah latarbelakang keluarga  beragama Islam. 

Pendidikan terakhirnya S-1 UNSIQ di Wonosobo. Muhammad Makhdlori merupakan 

lulusan dari MTsN Babakan, Lebaksiu, Tegal, sekaligus menjadi santri disana. Dengan 

kegiatan yang dia tekuni sebagai santri di al-Asy’ariyyah selama lima tahun hingga 

menciptakan karyanya dalam bentuk buku dan novel sudah banyak diapresiasi pembaca. 

Diantaranya yang sudah diterbitkan adalah Tahajjud Cinta (DIVA Press, 2008), 

Bersyukur  Benar-benar Membuat Dirimu Makin Kaya (DIVA Press,2009), Terapi 

Masalah-Masalah Hidup dengan Mukjizat Surat al-Mulk (DIVA Press, 2010), dan lain-

lain. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan 

judul “Ketidakadilan Gender dalam Novel Alisya karya Muhammad Makhdlori: Tinjauan 

Sastra Feminis dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA”, untuk 

mengetahui masalah-masalah menunjukkan adanya ketidakadilan gender yang dialami 

oleh tokoh utama. Untuk selajutnya ketidakadilan gender ini diimplementasikan dalam 

pembelajaran sastra di SMA. 

Penelitian ini terdapat empat rumusan masalah yang harus diselesaikan dengan 

jawaban yang jelas. Keempat rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, (1) bagaimana 

latar sosio-historis Muhammad Makhdlori sebagai pengarang novel Alisya?,  (2) 

bagaimana struktur novel Alisya  karya Muhammad Makhdlori?,  (3) bagaimana  wujud 

ketidakadilan gender dalam novel Alisya karya Muhammad Makhdlori?, (4) bagaimana 

implementasi hasil penelitian dalam novel Alisya karya Muhammad Makhdlori sebagai 

bahan ajar sastra di SMA? 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu, (1) mendiskripsikan latar sosio-historis 

Muhammad Makhdlori sebagai pengarang novel Alisya, (2) mendiskripsikan  struktur 

novel Alisya  karya Muhammad Makhdlori, (3) mendiskripsikan wujud ketidakadilan 

gender dalam novel Alisya  karya  Muhammad Makhdlori, (4) mendeskripsikan 
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implementasi hasil penelitian dalam novel Alisya  karya Muhammad Makhdlori sebagai 

bahan ajar sastra di SMA. 

Berdasarkan uraian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas. Penulis 

memilih teori yang tidak jauh dari kajian sastra feminisme. Selain itu, juga menggunakan 

teori strukturalisme dan teori implementasi. Semua teori tersebut digunakan untuk menjadi 

landasan teori yang digunakan penulis untuk penelitian ini. 

Menurut Stanton (2007:90-91), novel mampu menghadirkan perkembangan satu 

karakter, situasi sosial yang rumit, hubungan yang melibatkan banyak atau sedikit 

karakter, dan berbagai peristiwa ruwet yang terjadi beberapa tahun silam secara lebih 

mendetail. Ciri khas novel terletak pada kemampuannya untuk menciptakan satu semesta 

yang lengkap sekaligus rumit. Dikatakan lebih sulit karena novel dituliskan dalam skala 

besar sehingga mengandung satuan-satuan organisasi yang lebih luas. Setiap bab dalam 

novel mengandung berbagai episode. Setiap episode tersebut terdiri atas berbagai macam 

topik yang berlainan. Episode-episode dan bab-bab tersebut sangat mungkin memiliki 

keterkaitan satu sama lain (dari segi tema dan topik pembicaraan). 

Unsur-unsur struktural fiksi atau novel menurut Stanton (2007:7) terdiri dari 

tema, fakta-fakta cerita dan sarana-sarana. Fakta-fakta cerita terdiri dari karakter, alur, dan 

latar. Penelitian ini akan dideskripsikan tema dan fakta-fakta cerita. 

Menurut Sugihastuti (2000:37-38) dalam arti leksikal, feminisme ialah gerakan 

wanita yang menuntut persamaan ha sepenuhnya antara kaum wanita dan pria (Moeliono, 

1998:241); feminisme ialah teori tentang persamaan antara laki-laki dan wanita di bidang 

politik, ekonomi, dan sosial; atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak 

serta kepentingan wanita (Goefe, 1986:837). Ilmu sastra, feminisme ini berhubungan 

dengan konsep kritik sastra feminis, yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisis 

kepada wanita. Kritik sastra feminis bukan berarti pengritik wanita, atau kritik tentang 

wanita,  atau kritik tentang pengarang wanita. Arti sederhana yang dikandungnya adalah 

pengritik memandang sastra dengan kesadaran khusus; kesadaran bahwa ada jenis kelamin 

yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan. 

Menurut Fakih (2007:7) jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua 

jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin 

tertentu. Fakih (2007:8-9) menyatakan bahwa konsep gender, yakni suatu sifat yang 

melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan 

kultural. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Fakih 

(2007: 13-23) mengemukakan bahwa menifestasi ketidakadilan gender antara lain: (1) 
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gender dan marjinalisasi perempuan; (2) gender dan subordinasi; (3) gender dan 

stereotipe; (4) gender dan kekerasan; (5) gender dan beban kerja. 

Lazar (dalam Al-Ma’ruf, 2011) menjelaskan bahwa fungsi sastra yaitu, (1) alat 

untuk merangsang siswa dalam menggambarkan pengalaman, perasaan, dan pendapatnya, 

(2) alat untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan 

emosionalnya dalam mempelajarai bahasa, dan (3) alat untuk memberi stimulus dalam 

pemerolehan kemampuan berbahasa. Menurut Lazar (dalam Al-Ma’ruf, 2011) fungsi 

pembelajaran sastra yaitu memotivasi siswa dalam menyerap ekspresi bahasa, alat 

simulatif dalam language acquisition, media dalam memahami budaya masyarakat, alat 

pengembangan kemampuan interpretatif, dan sarana untuk mendidik manusia seutuhnya 

(educating the whole person). Menurut Rahmanto (2004:27) kriteria pemilihan bahan 

pengajaran sastra dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu dari sudut bahasa, segi 

kematangan jiwa (psikologi), dan sudut latar belakang budaya. Menurut Rahmanto 

(2004:30) tahap-tahap pembelajaran sastra yaitu tahap pengkhayal (umur 8 sampai 9 

tahun), tahap romantik (umur 10 sampai 12 tahun), tahap realistik (umur 13 sampai 16 

tahun), dan tahap Generalisasi (umur 16 tahun dan selanjutnya). 

Menurut Rahmanto (2004:27) kriteria pemilihan bahan pengajaran sastra sebagai 

berikut. 

a. Ditinjau dari sudut Bahasa. Penguasaan suatu bahasa sebenarnya tumbuh 

berkembang melalui tahap-tahap yang nampak jelas pada setiap individu.  

b. Ditinjau dari Segi Kematangan Jiwa (Psikologi). Perkembangan psikologis 

dari taraf anak menuju ke kedewasaan ini melewati tahap-tahap tertentu yang 

cukup jelas untuk dipelajari.  

c. Ditinjau dari Sudut Latar Belakang Budaya. Latar belakang karya sastra ini 

meliputi hampir semua faktor kehidupan manusia dan lingkungannya, seperti: 

geografi, sejarah, topografi, iklim, mitodologi, legenda, pekerjaan, 

kepercayaan, cara berfikir, nilai-nilai masyarakat, seni, olah raga, hiburan, 

moral, etika dan sebagainya. 

Menurut Rahmanto (2004:30) tahap-tahap pembelajaran sastra adalah sebagai 

berikut. a. Tahap Pengkhayal (umur 8 sampai 9 tahun). Pada tahap ini imajinasi anak 

belum banyak diisi hal-hal nyata tetapi masih penuh dengan berbagai macam fantasi 

kekanakan. b. Tahap Romantik (umur 10 sampai 12 tahun). Pada tahap ini anak mulai 

meninggalkan fantasi-fantasi dan mengarah ke realitas. c. Tahap Realistik (umur 13 

sampai 16 tahun). Sampai tahap ini anak-anak sudah benar-benar terlepas dari dunia 
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fantasi, dan sangat berminat pada realitas atau apa yang benar-benar terjadi. d. Tahap 

Generalisasi (umur 16 tahun dan selanjutnya). Pada tahap ini anak sudah tidak lagi hanya 

berminat pada hal-hal praktis saja tetapi juga berminat untuk menemukan konsep-konsep 

abstrak dengan menganalisis suatu fenomena. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif 

deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan 

pendeskripsian yang diteliti dan penuh nuansa untuk menggambarkan secara cermat 

sifat-sifat suatu hal, keadaan, fenomena, dan tidak terbatas pada pengumpulan data 

melainkan meliputi analisis interpretasidata (Sutopo, 2002:137). 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi terpancang 

(ambedded reseach) dan studi kasus (case study). Sutopo (2006:112) memaparkan 

bahwa penelitian terpancang (ambedded reseach) digunakan karena masalah dan tujuan 

penelitian telah ditetapkan oleh peneliti sejak awal penelitian, sedangkan studi kasus 

(case study) digunakan karena strategi ini difokuskan pada setiap ketidakadilan gender 

terhadap wanita yang terdapat di dalam cerita novel Alisya karya Muhammad Makhdlori. 

Penelitian ini mengkaji tentang kajian kritik feminis khususnya tentang 

ketidakadilan gender dalam novel Alisya karya Muhammad Makhdlori, yang berkaitan 

dengan objek penelitian, yaitu penceritaan di dalam novel ini. Tujuan dalam penelitian 

adalah mendeskripsikan ketidakadilan gender yang terdapat dalam novel Alisya karya 

Muhammad Makhdlori. 

Objek penelitian sastra adalah pokok atau topik penelitian sastra (Sangidu, 

2004:61). Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah novel Alisya karya 

Muhammad Makhdlori.  

Isi lain, objek itu sendiri juga mengandung tata-aturan yang bersifat ajeg. 

Pengertian terhadap gejala yang diamati ada dalam pembuahan hasil hubungan timbal 

balik antara subjek pemberi makna yang telah membangun struktur a priori tertentu 

dengan objek pemberian makna yang dianggap memiliki kaidah yang bersifat ajeg dan 

universal (Amminudin, 1990:109). Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah 

ketidakadilan gender yang terjadi di dalam novel Alisya karya Muhammad Makhdlori. 

Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa kata-kata atau 

gambar bukan angka-angka, yaitu data yang yang dianalisis dan hasil analisisnya 

berbentuk deskripsi fenomena tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang 

hubungan atar variabel (Aminuddin, 1990:16). Wujud data dalam penelitian ini adalah 
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kata, frasa, kalimat, dan paragraf berdasarkan pengelompokkan yang termasuk bagian 

tema maupun fakta cerita. Dilanjutkan bagian berbentuk deskripsi fenomena yang 

mengandung aspek gender dalam analisis novel Alisya karya Muhammad Makhdlori. 

Sumber data adalah sumber penelitian dari mana data diperoleh (Siswantoro, 

2005:63). Sumber data ada dua macam yaitu: Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah novel Alisya karya Muhammad Makhdlori diterbitkan oleh Safira, Yogyakarta, 

tahun 2012, berisi 302 halaman. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

skripsi dan buku yang mempunyai relevansi di penelitian ini. 

Teknik yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pustaka, simak dan catat. 

1. Teknik pustaka merupakan teknik tentang sumber-sumber yang digunakan dalam 

penelitian sejenis, dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai 

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, gambar, dan data-

data yang bukan angka-angka (Moleong, 2005:11). 

2. Teknik simak dan catat atau disebut juga teknik sadap yakni penyadapan sesuatu 

yang digunakan seseorang atau beberapa orang informan dalam upaya 

mendapatkan data (Mahsun, 2005:92-93).  

3. Validitas atau keabsahan data merupakan kebenaran data dari proses penelitian. 

Dalam mendapatkan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik yang didasari pada pola fenomenologi yang bersifat 

multiperspektif. Artinya, untuk mencari simpulan yang mantap diperlukan tidak 

hanya satu cara pandang (Sutopo, 2002:78). Dalam kaitan ini Patton (dalam 

Sutopo, 2002: 78) menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu 

(1) trianggulasi data (data triangulation), (2) triangulasi metode (methodological 

triangulation), (3) triangulasi peneliti (investigator triangulation), dan (4) 

triangulasi teori. 

Berdasarkan keempat macam triangulasi di atas, penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi teori untuk mengukur validitas data. Teknik ini dilakukan 

dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas 

permasalah yang dikaji. Teknik tersebut dapat digunakan untuk menganalisis 

frasa, kata, kalimat, dan paragraf yang ada di dalam novel Alisya karya 

Muhammad Makhdlori, dengan membahas permasalahan yang meliputi  latar 

sosio-historis pengarang, struktur novel Alisya dan permasalahan ketidakadilan 

gender.  
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Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti terdiri dari beberapa tahap sebagai 

berikut. 

a. Pengumpulan Data. Tahap pengumpulan yang menunjukkan ketidakadilan 

gender dalam novel Alisya karya Muhammad Makhdlori. 

b. Penyeleksian Data. Tahap penyeleksian data yang akan dianalisis sesuai dengan 

ketidakadilan gender dalam novel Alisya karya Muhammad Makhdlori. 

c. Menganalisis Data yang telah Diseleksi. Tahap analisis sesuai dengan gambaran 

ketidakadilan gender dalam novel Alisya karya Muhammad Makhdlori. 

d. Membuat Laporan Penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap akhir dari 

serangkaian proses yang merupakan tahap penyampaian data-data yang telah 

dianalisis, dirumuskan, dan ditarik kesimpulan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Latar Sosio-Historis Pengarang 

Dalam ilmu sosial, pada umumnya biografi dimanfaatkan dalam kaitannya dengan 

latar belakang proses rekontruksi fakta-fakta, membantu menjelaskan pikiran-pikiran 

seorang ahli, seperti: sistem ideologi, paradigma ilmiah, pandangan dunia, dan kerangka 

umum sosial budaya yang ada disekitarnya (Ratna, 2004:57). Mengingat pentingnya 

biografi pengarang, maka di bawah ini akan dikemukakan sedikit biografi Muhammad 

Makhdlori, pengarang novel Alisya. 

1. Riwayat Hidup Pengarang dan Latar Sosial Budaya Pengarang 

Riwayat hidup pengarang novel Alisya tidak banyak diinformasikan kekalayak 

umum. Muhammad Makhdlori atau sering disebut dengan nama pena Muhammad El 

Natsir, lahir pada tanggal 30 Agustus 1972 di daerah Pengasinan, Kramat, Tegal Jawa 

Tengah, putra dari pasangan K.H. Muhammad Nasir dan Siti Maskunah.Beliau 

menyelesaikan sekolah dasar di Kramat, kemudian melanjutkan ke MTsN Babakan, 

Lebaksiu, Tegal, sekaligus menjadi santri di sana. Pendidikannya berlanjut di SMU 

Suradadi, tamat SMA beliau melanjutkan ke UNSIQ daerah Wonosobo sekaligus 

menjadi santri di Pesantren al-Asy’ariyyah selama lima tahun (Makhdlori:2012). 

2. Karya – karya Pengarang 

Karya-karya yang diciptakan oleh Muhammad Makhdlori cukup banyak. Ada 

duabelas karya yang telah diterbitkan. Berikut karya-karya yang telah diciptakan oleh 

Muhammad Makhdlori menurut Makhdlori (2012). Menyingkap Mukjizat Shalat 

Dhuha (DIVA Press,2007). Bacalah Surat al-Waaqi’ah Maka Engkau Akan Kaya 

(DIVA Press,2008). Tahajjud Cinta (DIVA Press,2008). Maha Cinta Adam Hawa 
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(DIVA Press,2009). Bersyukur Benar-Benar Membuat Dirimu Makin Kaya (DIVA 

Press,2009). Dahsyatnya Doa-Doa dan Dzikir-Dzikir Khusus Penarik Rezeki 

(Garailmu,2009). Terapi Masalah-Masalah Hidup dengan Mukjizat Surat al-Mulk 

(DIVA Press,2010). Demi Dhuha! (DIVA Press,2010). Sang Waaqi’ah 

(Laksana,2010). Risalah Habil Qabil (Laksana,2011). Alisya (Safirah,2012). 

3. Ciri Khas Kesusatraan Pengarang  

Setiap sastrawan atau pengarang mempunyai ciri khas tersendiri yang 

membedakan dengan sastrawan lainnya. Usaha untuk memahami karya sastra 

pengarang dapat dilakukan dengan cara memahami beberapa karya yang 

diciptakannya, serta membandingkan antara karya sastra satu dengan karya sastra 

yang lain. Adapun ciri khas karya-karya Muhammad Makhdlori adalah sebagai 

berikut. a. Mengangkat cerita sosial, b. Mengangkat cerita spiritual, c. Mengangkat 

cerita cinta 

B. Struktur Novel Alisya Karya Muhammad Makhdlori 

Stanton (2007:13-14) membagi unsur-unsur yang membangun novel menjadi tiga 

yakni fakta cerita, tema, dan sarana sastra. Fakta cerita terdiri dari karakter, alur, dan 

latar. Ketiga unsur fakta cerita tersebut dinamakan struktur faktual cerita. 

1. Tema adalah gagasan dasar secara umum menopang sebuah karya sastra dan yang 

terkandung di dalam teks. Tema akan memberikan sebuah penjelasan tentang makna 

yang diangkat dalam sebuah karya sastra. Novel Alisya karya Muhammad 

Makhdlori menceritakan tentang perjalanan tokoh utama sejak dia masih berada di 

dalam keadaan ekonomi rendah sampai dia masuk di dunia kerja sebagai penari 

striptease, wanita bookingan, dan sampai mendapatkan perlakuan seronok dari 

banyak laki-laki hidung belang berupa kekerasan fisik dan psikis. Selain itu juga 

menceritakan tentang perjalanan spiritual kepada Tuhan. 

2. Fakta cerita menurut teori dari Robert Stanton terdiri dari alur, penokohan, dan latar. 

Alur dibagi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Penokohan dibagi menjadi 

tokoh utama, bawahan, dan pendamping. Latar dibagi menjadi latar waktu, latar 

tempat, dan latar sosial. 

a. Alur. Berdasarkan kategori urutan waktu, dapat disimpulkan bahwa novel 

Alisya karya Muhammad Makhdlori menggunakan alur lurus, maju, atau 

progresif. Jika digambarkan dalam sebuah bagan, alur atau plot tersebut 

adalah sebagai berikut. 

 

E B C D A 
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Gambar bagan 2 

Keterangan : 

A. Tahap penyituasian ini merupakan tahap awal yang memperkenalkan 

kehidupan tokoh, khususnya tokoh utama dalam novel ini, yaitu Alisyabeth 

biasa dipanggil dengan nama Alisya. Tahap ini mulai dari halaman 10 

sampai 234. 

B. Tahap munculnya konflik ini merupakan awal dari rangkaian cerita yang 

akan dihadapi oleh tokoh-tokoh di dalam novel Alisya, khususnya Alisya. 

Tahap ini di dalam novelnya sendiri mulai dari halaman 69 sampai 90. 

C. Tahap peningkatan konflik ini terjadi setelah awal dari konflik menjadi 

meningkat lebih serius yang dihadapi oleh tokoh. Tahap ini dapat dilihat di 

novel dari halaman 91 sampai 130. 

D. Tahap konflik merupakan puncak dari keseluruhan konflik yang terjadi. 

Tahap ini dapat dilihat mulai dari halaman 152 sampai 246. 

E. Tahap akhir merupakan penutup dari rangkaian cerita di dalam novel. 

Tahap akhir cerita dapat dilihat mulai dari halaman 271 sampai 300. 

b. Penokohan menjelaskan istilah penokohan lebih luas pengertiannya dari tokoh 

dan perwatakan, sebab hal itu sekaligus mencakup masalah sikap tokoh cerita, 

bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam 

sebuah cerita. Novel Alisya karya Muhammad Makhdlori ini mempunyai 

banyak tokoh yang ditampilkan. Hal ini didasari oleh jalanya cerita yang 

menceritakan perjalanan hidup dari tokoh Alisya dari dia miskin sampai kaya 

raya. Berikut sebagai salah satu contoh analisis dalam penokohan. 

1. Alisya merupakan tokoh protagonis dalam novel Alisya karya Muhammad 

Makhdlori. Alisya merupakan tokoh sentral yang mendominasi jalannya 

cerita. Berikut kutipan yang menggambarkan bahwa Alisya merupakan 

tokoh sentral. 

Pada mulanya, Alisya hanyalah gadis kampung yang minim 

pengetahuan dan sekarat dengan kemiskinan. Ia memberanikan diri 

merantau ke Batam, ikut dengan temannya yang bekerja di salah satu 

pabrik kancing baju. Satu tahun bekerja, ia bertemu dengan seorang 

fotografer majalah yang tertarik dengan tubuh dan kecantikannya 

fotografer itu sengaja mengambil gambar Alisya, kemudian 

menawarkannya kepada pemilik majalah bernama Hendrik.(hlm.10) 
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c. Latar merupakan suatu hal yang menjelaskan tantang dimana tempat kejadian, 

kapan kejadian itu terjadi, dan bagaimana kehidupan disekitarnya. Menurut 

Nurgiyantoro (2007:227-230) ada tiga macam latar, yaitu latar tempat, latar 

waktu, dan latar sosial. Latar tempat adalah latar yang menyarankan pada 

lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar 

waktu adalah latar yang berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar sosial 

menyarankan pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan 

sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. 

1) Latar tempat dalam novel Alisya terjadi di beberapa tempat terjadi di dua 

Negara. Negara-negara tersebut adalah Indonesia dan Singapura. Terdapat 

pada kota Batam, Jakarta, Singapura. 

2) Latar waktu yang diceritakan dalam novel Alisya ini terjadi sejak Alisya 

masih miskin dan memulai mencari pekerjaan di Batam sampai masuk di 

dunia fotografi hingga menjadi penari striptease, dengan pekerjaannya itu 

Alisya terkenal dan menjadi kaya raya.  

3) Latar sosial yang terdapat dalam novel Alisya karya Muhammad Makhdlori 

di Indonesia khususnya terjadi di Batam, Jakarta dan Singapura. 

C. Analisis Wujud Ketidakadilan Gender dalam Novel Alisya Karya Muhammad 

Makhdlori 

Menurut Fakih (2007:12-13) ketidakadilan gender terbagi menjadi berbagai 

jenis ketidakadilan gender, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan, subornisasi 

atau anggapan tidak penting dalam putusan politik, pelabelan negatif atau stereotype, 

kekerasan, beban kerja kerja yang lebih banyak. 

Berikut uraian yang menjelaskan ketidakadilan gender dalam novel Alisya. 

1. Kekerasan terhadap Perempuan 

Kekerasan adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologi seseorang. Pada dasarnya kekerasan timbul akibat 

perbedaan kekuatan yang ada dalam masyarakat (Fakih,2007:17). Kekerasan yang 

diterima oleh Alisya tidak hanya dari masyarakat melaikan dari bos nya yang 

bernama Sandy. Alisya yang terjangkit virus HIV, justru mendapat kelakuan 

kekerasan yang sangat luar biasa kejinya. Berikut kutipan yang menggambarkan 

kekerasan yang dialami oleh Alisya. 
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“Hahaha. Terus cambuk dia. Terus! Hahaha. Kau semakin cantik dan 

manis, Alisya. Ingin rasanya aku menikmati tubuhmu yang penuh dengan 

sayatan cambuk. Tapi sayang, hal itu tidak mungkin karena dalam tubuhmu 

ada penyakit terkutuk. Hahaha...! (hlm.100) 

 

2. Perempuan sebagai Subordinat Laki-Laki 

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. Berikut kutipan yang 

menggambarkan kedudukan perempuan yang selalu rendah daripada laki-laki. 

Apa yang hendak dilakukan Sandy jelas tanpa sepengetahuan Alisya. Namun 

apa daya, Alisya yang kini berada dalam genggaman Sandy, sedikit pun tidak 

bisa berkelit saat Sandy, yang tiba-tiba berdiri di atas podium, memasang 

tender buat Alisya, siapa yang paling besar tawarannya, ia berhak 

membawa Alisya untuk ditemani beraktivitas di dalam kamar. (hlm.31) 

 

3. Pelecehan Seksual terhadap Perempuan 

Menurut Fakih (2007:16) stereotipe adalah pelabelan atau penandaan 

terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya stereotipe selalu merugikan dan 

menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe adalah yang bersumber dari 

pandangan gender.  

Pelecehan seksual yang dilakukan kepada perempuan sering terjadi di 

masyarakat. Hal ini disebabkan karena perempuan dianggap lebih rendah daripada 

laki-laki, sehingga pelecehan seksual ini sering terjadi. Berikut kutipan yang 

menggambarkan pelecehan seksual yang dialami tokoh dalam novel Alisya karya 

Muhammad Makhdlori. 

Namun, pada saat pengambilan gambar, Alisya dipaksa untuk foto 

telanjang. Awalnya, Alisya tidak mau. Ia menolak tegas, bahkan sampai 

menangis. Namun, Hendrik terus merayu. Ia berkata, “Tubuhmu adalah uang 

melimpah. Kecantikan dan kemolekanmu adalah kekayaan ruah. Jangan kau 

sia-siakan anugerah yang tak terhingga. Hanya satu dari seribu orang di dunia 

ini yang memiliki tubuh istimewa sepertimu. Jangan kau sia-siakan. Dalam 

tubuhmu tersimpan kelimpahan materi. Itu yang akan mengantarkanmu pada 

kebahagiaan, Alisya.” (hlm.11) 

 

4. Beban Kerja Ganda terhadap 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 
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pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. 

Berikut kutipan yang menggambarkan beban kerja yang dialami oleh perempuan 

dalam novel Alisya  karya Muhammad Makhdlori. 

Setahu Mamat, Alisya adalah seorang artis terkenal. Ia pun bangga bisa 

bekerja pada seorang artis. Apalagi, tiap melihat majikannya berpakaian 

menawan dan mengendarai mobil,  Mamat sangat menghargainya. Terlebih 

saat mengetahui di dalam rumah Alisya ada foto wisuda lengkap dengan toga 

dan baju kebesaran, semakin meyakinkan Mamat bahwa Alisya 

perempuan baik-baik. Di samping artis, juga wanita karier. (hlm. 17) 

 

5. Marginalisasi Perempuan 

Menurut Fakih (2007:13) menyatakan bahwa proses marginalisasi yang 

mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat 

dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh 

berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana alam, atau proses eksploitasi. 

Berikut yang menggambarkan awal kemiskinan Alisya dalam novel Muhammad 

Makhdlori 

Dalam tubuh ada HIV , itu artinya kau pensiun, tidak bisa kerja seperti 

mereka. Aku jadi rugi, Alisya! Teriak Sandy. 

“Silahkan kau ambil semua hartaku. Silahkan. Ambil rumah dan 

apartemenku.”  

“Ambil semua. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi.” 

Pemberian mutlak semua harta benda milik Alisya membuat Sandy tidak bisa 

berpikir. Kenapa Alisya demikian ringan melepas semua yang sudah dimiliki? 

(hlm. 103) 

 

D. Implementasi Hasil Penelitian Novel Alisya Karya Muhammad Makhdlori 

sebagai Bahan Ajar Sastra Di SMA 

Novel Alisya karya Muhammad Makhdlori dapat diimplementasikan dalam 

berbagai kategori sebagai berikut. 

Lazar (dalam Ali Imron, 2011) menjelaskan, bahwa fungsi sastra adalah: (1) 

sebagai alat untuk merangsang siswa dalam menggambarkan pengalaman, perasaan, 

dan pendapatnya; (2) sebagai alat untuk membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan intelektual dan emosionalnya dalam mempelajari bahasa; dan (3) sebagai 

alat untuk memberi stimulus dalam pemerolehan kemampuan berbahasa. Dalam 

bahasa yang lebih sederhana pembelajaran sastra memiliki fungsi psikologis, 

ideologis, edukatif, moral, dan kultural. 

IV. SIMPULAN 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

skripsi berjudul “Ketidakadilan Gender dalam Novel Alisya Karya Muhammad 

Makhdlori: Kajian Sastra Feminisme dan Implementasi sebagai Bahan Ajar dalam 

Pembelajaran Sastra Indonesia Di SMA” diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

Pertama, latar sosiohistoris Muhammad Makhdlori lahir di kota Pengasinan, 

Kramat, Tegal, Jawa Tengah 30 Agustus 1972. Muhammad Makhdlori dibesarkan di 

kota Tegal Jawa Tengah. Beliau dilahirkan dari pasangan K.H. Muhammad Nasir dan 

Siti Maskunah dengan pendidikan terakhir di UNISIQ Wonososbo sekaligus menjadi 

santri di Pesantren al-Asy’ariyyah selama lika  tahun. Beliau telah menerbitkan 11 

karya sastra berupa novel, Metropop: Menyingkap Mukjizat Shalat Dhuha, Bacalah 

Surat al-Waaqi’ah Maka Engkau Akan Kaya, Samudera al-Faatihah, Tahajjud Cinta, 

Maha Cinta Adam Hawa, Bersyukur Benar-Benar Membuat Dirimu Makin Kaya, 

Dahsyatnya Doa-Doa dan Dzikir-Dzikir Khusus Penarik Rezeki, Terapi Masalah-

Masalah Hidup dengan Mukjizat Surat al-Mulk, Demi Dhuha!, Sang Waaqi’ah, 

Risalah Habil Qabil. Ciri khas novel karya Muhammad Makhdlori yang berjudul 

Alisya ini menceritakan tentang kehidupan sosial, spiritual dan cinta. 

Kedua, struktur novel Alisya karya Muhammad Makhdlori memiliki 

penceritaan yang memuat tema, dan fakta cerita yang diceritakan di dalam novel. 1. 

Tema adalah gagasan dasar secara umum menopang sebuah karya sastra dan yang 

terkandung di dalam teks. 2. Fakta cerita tediri dari alur, penokohan, dan latar. a. Alur 

adalah rangkaian-rangkaian dalam sebuah cerita, yang terdiri dari tahap penyituasian, 

tahap pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, tahap klimaks, dan tahap 

penyelesaian. b. Penokohan menjelaskan istilah penokohan lebih luas pengertiannya 

dari tokoh dan perwatakan, sebab hal itu sekaligus mencakup masalah sikap tokoh 

cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam 

sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. c. 

Latar merupakan lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta 

yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung, latar terdiri 

dari latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 

Ketiga, ketidakadilan gender dalam novel Alisya karya Muhammad Makhdlori 

memuat: 1) Kekerasan terhadap perempuan adalah serangan atau invasi (assault) 

terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. 2) Perempuan sebagai 

subordinat laki-laki merupakan anggapan bahwa perempuan bersifat emosional atai 

irrasional sehingga tidak bisa memimpin. 3) Pelecehan seksual terhadap perempuan 
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adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang bersumber 

dari pandangan gender. 4) Beban kerja ganda terhadap perempuan 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 tanggungjawab kaum perempuan. 5) Marginalisasi 

perempuan merupakan proses yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya 

banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan 

perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana 

alam, atau proses eksploitasi.  

Keempat, implementasi ketidakadilan gender sebagai bahan ajar di SMA 

dalam novel Alisya karya Muhammad Makhdlori dapat dikategorikan menjadi tiga 

aspek, yaitu 1. fungsi sastra yang terdiri dari alat untuk merangsang siswa dalam 

menggambarkan pengalaman, perasaan, dan pendapatnya; 2. alat untuk membantu 

siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan emosionalnya dalam 

mempelajari bahasa; 3. alat untuk memberi stimulus dalam pemerolehan kemampuan 

berbahasa. Fungsi pembelajaran sastra terdiri dari a. bagaimana memotivasi siswa 

dalam menyerap ekspresi bahasa; b. sebagai alat simulatif dalam language 

acquisition; sebagai media dalam memahami budaya masyarakat; alat pengembangan 

kemampuan interpretatif; c. sarana untuk mendidik manusia seutuhnya (educating the 

whole person). Kriteria pemilihan bahan pengajaran sastra ditinjau dari 1) sudut 

bahasa; 2) kematangan jiwa (psikologis), dan 3) latar belakang budaya para siswa. 

Tahap-tahap pembelajaran sastra terdiri dari a) tahap pengkhayal; b) tahap romantik; 

c) tahap realistik; d) tahap generalisasi yang di alami masing- masing siswa dengan 

beragam kejadian yang berbeda pula. Novel ini sangat cocok untuk bahan 

pembelajaran jenjang pendidikan SMA. Pemilihan bahasa dan cerita yang diciptakan 

oleh pengarang sudah sangat sesuai untuk peserta didik.  
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