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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan pencerminan, gambaran atau refleksi 

kehidupan masyarakat. Melalui karya sastra pengarang berusaha 

mengungkapkan suka duka kehidupan masyarakat yang mereka rasakan atau 

mereka alami. Karya sastra merupakan untaian perasaan dan realitas sosial 

(semua aspek kehidupan manusia) yang telah tersusun baik dan indah dalam 

bentuk benda konkret (Quthb, dalam Sangidu, 2004: 38). 

Fananie (2002: 73) memaparkan bahwa karya sastra merupakan 

sebuah fenomena dan produk sosial sehingga yang terlihat dalam karya sastra 

adalah sebuah entitas masyarakat yang bergerak, baik yang berkaitan dengan 

pola, struktur, fungsi, maupun aktivitas dan kondisi sosial budaya sebagai latar 

belakang kehidupan masyarakat pada saat karya sastra itu diciptakan. 

Perkembangan novel di Indonesia cukup pesat, terbukti banyaknya 

novel baru telah diterbitkan. Novel-novel tersebut mempunyai bermacam-

macam tema dan isi, antara lain tentang problem-problem sosial yang pada 

umumnya terjadi dalam masyarakat, termasuk yang berhubungan dengan 

wanita. Sosok wanita sangatlah menarik untuk dibicarakan, wanita di sekitar 

publik cenderung dimanfaatkan oleh kaum laki-laki untuk memuaskan 

koloninya. Wanita telah menjelma menjadi bahan eksploitasi bisnis dan seks. 
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Salah satu permasalahan yang sedang gencar dibicarakan saat ini adalah 

tentang ketidakadilan jender yang dialami oleh kaum wanita. 

Perbedaan jender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang 

tidak melahirkan ketidakadilan jender. Namun, yang menjadi persoalan, 

ternyata perbedaan jender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi 

kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan (Fakih, 2007: 12). 

Tokoh-tokoh dan masalah-masalah  yang dimunculkan dalam Novel 

Perempuan Berkalung Sorban menunjukkan adanya ketidaksetaraan jender 

dan ketidakadilan jender. Pada dasarnya, novel tersebut menceritakan 

perjalanan hidup Nisa sebagai tokoh utama yang menemui beberapa masalah 

dalam hubungannya dengan tokoh-tokoh yaitu Samsudin, Khudori, Kalsum, 

dan Rizal. Ketidakadilan jender yang terkandung dalam Novel Perempuan 

Berkalung Sorban terkait dengan cara pandang terhadap peran laki-laki dan 

perempuan. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan ditunjukkan oleh 

keberadaan tokoh-tokoh yang mengalami berbagai peristiwa yang terkait 

dengan masalah ketidaksetaraan jender dan ketidakadilan. 

Pengarang Novel Perempuan Berkalung Sorban adalah seorang 

perempuan yang bernama Abidah El Khalieqy. Abidah El Khalieqy 

merupakan sastrawan Indonesia yang jeli dalam mengamati fenomena-

fenomena sosial budaya. Kehidupan masyarakat yang kompleks dan rumit ia 

tuangkan dalam tulisan dengan menggunakan bahasa sederhana yang 
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terkadang masih lekat dengan Jawa. Ia juga mampu menggambarkan 

kehidupan wanita dengan ketidakkesetaraanya terhadap laki-laki.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan secara rinci dasar 

penelitian itu sebagai berikut. 

1. Dari segi penceritaan, novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah 

El Khalieqy sangat menarik dikaji secara feminisme. 

2. Sepengetahuan penulis, novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah 

El Khalieqy belum pernah diteliti dengan pendekatan feminisme. 

3. Novel Perempun Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy 

mengungkapkan ketidakadilan jender yang menarik untuk dikaji yaitu 

permasalahan perempuan yang diperlakukan tidak adil oleh kehidupan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini menjadi jelas dan terarah, 

perlu adanya perumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian 

adalah. 

1. Bagaimana struktur yang membangun novel Perempuan Berkalung 

Sorban karya Abidah El Khalieqy? 

2. Bagaimana ketidakadilan jender dalam novel Perempuan Berkalung 

Sorban Karya Abidah El Khalieqy? 
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah analisis struktural 

Novel Perempuan Berkalung Sorban yang meliputi tema, alur, latar, dan 

penokohan. Kemudian menganalisis ketidakadilan jender dalam Novel 

Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan struktur yang membangun novel Perempuan Berkalung 

Sorban karya Abidah El Khalieqy. 

2. Mendeskripsikan ketidakadilan jender dalam novel Perempuan Berkalung 

Sorban karya Abidah El Khalieqy dengan menggunakan analisis sastra 

feminis. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun 

manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut. 

1. Dapat memperkaya khasanah kritik sastra, khususnya dalam analisis novel 

dengan pendekatan feminisme sastra. 

 2. Dapat memperluas khasanah ilmu dalam suatu karya ilmiah terutama 

bidang bahasa dan sastra Indonesia. 
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3. Bagi pengarang, penelitian ini dapat memberi masukan untuk dapat 

menciptakan karya sastra yang lebih baik lagi. 

4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah minat membaca dalam 

mengapresiasikan karya sastra. 

5. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya wawasan sastra dan 

menambah khasanah penelitian sastra Indonesia sehingga bermanfaat bagi 

perkembangan sastra Indonesia. 

 

F.  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka digunakan untuk mengetahui keaslian penelitian ini 

yang berkaitan dengan feminisme terhadap tokoh-tokoh perempuan dalam 

sastra. Pada bagian ini dipaparkan beberapa hasil penelitian yang telah 

dipublikasikan, diantaranya skripsi dengan judul “Dimensi Jender dalam Novel 

Bibir Merah Karya Achmad Munif: Tinjauan Sastra Feminis”. Penelitian ini 

dilakukan Lieza Dewi Arumsari (2006) dari Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Hasil penelitian ini adalah dimensi jender dengan tinjauan sastra 

feminis pada novel Bibir Merah karya Achmad Munif dapat dilihat dari: (1) 

wanita dalam mengembalikan harga diri, untuk mengembalikan harga diri 

yang pernah dilecehkan laki-laki maka perempuan akan melakukan apa saja 

untuk mengembalikan harga dirinya tersebut, (2) wanita menjadi tulang 

punggung keluarga, (3) wanita dalam sistem sosial, bahwa perempuan tidak 

selalu berada dalam stereotipe tradisional dan perempuan bisa bangkit untuk 

melawan kekejaman laki-laki, (4) wanita sebagai pemimipin, bahwa 
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perempuan mampu untuk menjadi pemimpin sebuah perusahaan, (5) wanita 

sebagai objek pelecehan seksual, ternyata masih banyak perempuan yang 

dianggap remeh dan tidak bisa melawan kekejaman laki-laki. 

Ririn Diah Utami (UMS, 2006) dalam skripsinya yang berjudul 

“Dimensi Jender dalam Novel Ny. Talis (Kisah Mengenai Madras) Karya Budi 

Darma: Tinjauan Kritik Sastra Feminis”. Hasil penelitian ini adalah  terdapat 

masalah  ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender. Ketidaksetaraan jender 

meliputi: (1) perempuan dan pendidikan yang ditunjukkan melalui tokoh Santi 

Wedanti dan Wiwin yang memiliki latar belakang pendidikan di perguruan 

tinggi; (2) perempuan dan karier yang ditunjukkan melalui tokoh Ny. Talis 

yang berkarier sebagai perias pengantin dan Santi Wedanti yang berkarier 

sebagai pengacara. Sedangkan untuk ketidakadilan jender meliputi: (1) 

Stereotipe perempuan yang dialami oleh Ny. Talis yang tidak diberi 

kesempatan untuk melanjutkan studi dan diarahkan untuk menikah dengan 

cara dijodohkan; (2) subordinasi prempuan terjadi pada Ny. Talis dan Santi 

Wedanti yang harus menunjukkan kepatuhannya pada suami; (3) kekerasan 

terhadap perempuan secara fisik dan non fisik dialami Ny. Talis dan Wiwin; 

(4) kekerasan terhadap laki-laki dialami oleh Madras yang mendapat 

ungkapan-ungkapan kasar dari Santi Wedanti; (5) beban kerja perempuan yang 

berat ditanggung oleh Ibu Madras, Nur Kusbaindah. 

Ani Nataria Wijayanti (2005) dengan judul skripsi ”Citra Wanita dalam 

Novel Perempuan jogja Karya Achmad Munif: Tinjauan Sastra Feminis”. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) citra wanita sebagai istri, seorang 
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istri yang taat, patuh, dan setia pada suami, (2) citra wanita sebagai seorang 

ibu, seorang wanita yang tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya 

pada anak walaupun menderita, (3) citra wanita dalam pengambilan keputusan, 

sebagai wanita yang mempunyai keturunan darah biru tetapi ia tidak 

membeda-bedakan derajat dalam masyarakat, (4) citra wanita sebagai objek 

pelecehan seksual, wanita yang telah memutuskan menjadi perek,  (5) citra 

wanita dalam peran kemanusiaan, wanita mempunyai jiwa sosial, (6) citra 

wanita dalam pengambilan keputusan, gambaran wanita yang berani 

mengambil keputusan yang dianggap benar. 

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya 

yaitu  Lieza Dewi Arumsari (UMS, 2006), Ani Nataria Wijayanti (UMS, 2005) 

dan Ririn Diah Utami (UMS, 2006) yaitu menggunakan tinjauan feminisme 

dan novel sebagai bahan acuannya. Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu 

pada penelitian ini lebih difokuskan pada bentuk-bentuk ketidakadilan jender 

dalam novel Perempuan Berkalung Sorban. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

dikemukakan bahwa orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. 

 

G. Landasan Teori 

1.   Pendekatan Struktural 

Analisis struktural karya sastra, yang dalam hal ini fiksi, dapat 

dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji dan mendeskripsikan fungsi 

dan hubungan antarunsur intrinsik fiksi yang bersangkutan. Mula-mula 
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diidentifikasi dan dideskripsikan, misalnya, bagaimana keadaan peristiwa-

peristiwa, plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan lain-lain. 

Setelah dicobajelaskan bagaimana fungsi-fungsi masing-masing unsur itu 

dalam  menunjang makna keseluruhannya, dan bagaimana hubungan 

antarunsur itu sehingga secara bersama membentuk sebuah totalitas-

kemaknaan yang padu. Misalnya, bagaimana hubungan antara peritiwa 

yang satu dengan yang lain, kaitannya dengan pemplotan yang tidak selalu 

kronologis, kaitannya dengan tokoh dan penokohan, dengan latar dan 

sebagainya (Nurgiyantoro, 2007: 37). 

Pada dasarnya analisis struktural bertujuan memaparkan secermat 

mungkin fungsi dan keterkaitan antarberbagai unsur karya sastra yang 

secara bersama menghasilkan sebuah kemenyuluruhan. Analisis struktural 

tidak cukup dilakukan hanya sekedar mendata unsur tertentu sebuah karya 

fiksi, misalnya peristiwa, plot, tokoh, latar, atau yang lain. Namun, yang 

lebih penting adalah menunjukkan bagaimana hubungan antarunsur itu, dan 

sumbangan apa yang diberikan terhadap tujuan estetik dan makna 

keseluruhan yang ingin dicapai. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa 

karya sastra merupakan sebuah struktur yang kompleks dan unik, di 

samping setiap karya mempunyai ciri kekompleksan dan keunikannya 

sendiri dan hal inilah antara lain yang membedakan antara karya yang satu 

dengan karya yang lain (Nurgiyantoro, 2007: 37-38). 

Penekanan pada sifat otonomi karya sastra dewasa ini dipandang 

orang sebagai kelemahan bagaimanapun juga, sebuah karya sastra tidak 
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mungkin dipisahkan sama sekali dari latar belakang sosial-budaya dan atau 

latar belakang kesejarahannya, akan menyebabkan karya itu menjadi 

kurang bermakna, atau paling tidak maknanya menjadi amat terbatas, atau 

bahkan makna menjadi sulit ditafsirkan. Hal itu berarti karya sastra menjadi 

kurang gayut dan bermanfaat bagi kehidupan ( Nurgiyantoro, 2007: 38-39). 

Pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis struktural 

berusaha memaparkan dan menunjukkan unsur-unsur yang membangun 

karya sastra serta menjelaskan interaksi antara unsur-unsur tersebut dalam 

membentuk makna yang utuh. Tujuan dari analisis strutural yaitu untuk 

menggali dan mengetahui kebulatan makna intrinsik atau makna unsur-

unsur karya sastra tersebut. 

2. Teori Jender 

Untuk memahami konsep jender harus dibedakan kata gender 

dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan 

pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan 

secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa 

manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki 

jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Adapun perempuan 

memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, 

memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-

alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan 

laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa 

dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan 
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perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan 

biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat (Fakih, 

2007: 7-8). 

Adapun konsep jender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum 

laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun 

kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, 

emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, 

jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat 

dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, 

keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. 

Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari 

tempat ke tempat yang lain. Itulah yang dikenal dengan konsep jender 

(Fakih, 2007: 8-9). 

Fakih (2007: 12-13) mengemukakan bahwa untuk memahami 

bagaimana perbedaan jender  menyebabkan ketidakadilan jender, dapat 

dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan 

jender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: 

marginalisasi atau proses kemiskinan, 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 jender.  
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a. Jender dan Marginalisasi Perempuan 

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. 

Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin 

tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh jender (Fakih, 2007: 

13). 

Di Jawa misalnya, program revolusi hijau dengan memperkenalkan 

jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan panen 

dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi 

panenan dengan ani-ani, padahal alat tersebut melekat dan digunakan 

oleh kaum perempuan. Akibatnya banyak kaum perempuan miskin di 

desa termaginalisasi, yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak 

mendapatkan pekerjaan di sawah pada musim panen. Berarti revolusi 

hijau dirancang tanpa mempertimbangkan aspek jender (Fakih, 2007: 

13-14). 

b. Jender dan Subordinasi 

Pandangan jender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap 

perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional 

sahingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya 

sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting 

(Fakih, 2007: 15). 
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Subordinasi karena jender tersebut terjadi dalam segala macam 

bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di 

Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-

tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah 

memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari 

keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri, sedangkan bagi istri 

yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam 

rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat 

terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-

anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik 

seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil 

(Fakih, 2007: 16). 

c. Jender dan Stereotipe 

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandan terhadap 

suatu kelompok tertentu. Celakanya stereotipe selalu merugikan dan 

menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe itu adalah yang 

bersumber dari pandangan jender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap 

jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari 

penandaan (stereotipe) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, 

penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah 

dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada 

kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan 

stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh 
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perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. 

Stereotipe terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak 

peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan 

masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut (Fakih, 2007: 

16-17). 

d. Jender dan Kekerasan 

Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) 

terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Pada 

dasarnya, kekerasan jender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan 

yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang 

bisa dikategorikan sebagai kekerasan jender, di antaranya. 

Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk 

perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang 

melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa 

kerelaan yang bersangkutan. Kedua, tindakan pemukulan dan serangan 

fisik yang terjadi dalan rumah tangga (domestic violence). Ketiga, 

bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (genital 

mutilation), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Keempat, 

kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution). Pelacuran merupakan 

bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu 

mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Kelima, 

kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan 

lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan 
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nonfisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh 

perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang. Keenam, 

kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga 

Berencana (enforced sterilization). Keluarga Berencana di banyak 

tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. 

Ketujuh, adalah jenis kekerasan terselubung (molestation), yakni 

memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan 

dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. 

Kedelapan, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum 

dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual 

atau sexual and emotional harassment (Fakih, 2007: 17-20). 

Ada beberapa bentuk yang bisa dikategorikan pelecehan seksual, di 

antaranya. 

1) menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada seseorang dengan 

cara yang dirasakan sangat ofensif atau menyerang; 

2) menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor; 

3) mengintrogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan 

seksualnya atau kehidupan pribadinya; 

4) meminta imbalan seksual dalam rangka janji mendapatkan kerja 

atau untuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya; 

5) menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat  atau 

tanpa seizin dari yang bersangkutan (Fakih, 2007: 20). 
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e. Jender dan Beban Kerja 

Adanya 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. Konsekuensinya, banyak 

kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga 

kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan 

mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga 

memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat 

ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si 

perempuan harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda (Fakih, 

2007: 21-22). 

Berdasarkan teori di atas, penulis menyimpulkan bahwa jender 

adalah konsep pensifatan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan 

yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. 

3. Teori Kritik Sastra Feminis 

Kritik sastra feminisme merupakan salah satu disiplin ilmu kritik 

sastra yang lahir sebagai respon atas berkembangnya feminisme di berbagai 

penjuru dunia. Menurut Djajanegara (2000: 27), kritik sastra feminis 

berawal dari hasrat para feminis untuk mengkaji karya penulis-penulis 

wanita pada masa silam dan untuk menunjukkan citra wanita dalam karya 

penulis-penulis pria yang menampilkan wanita sebagai makhluk yang 



� ���

dengan berbagai cara ditekan, disalahtafsirkan, serta disepelekan oleh tradisi 

patriarkal yang dominan. 

 Di dalam penelitian ini digunakan kritik sastra feminis ideologis 

karena kritik sastra feminis ini melibatkan wanita dalam kisahnya. Kritik 

sastra feminis dalam penelitian ini digunakan untuk membahas tentang 

wanita berdasarkan stereotype wanita dalam karya sastra. Kritik ini juga 

meneliti kesalahpahaman tentang wanita dan sebab-sebab mengapa wanita 

sering tidak diperhitungkan, bahkan nyaris diabaikan dalam kritik sastra.   

Pada dasarnya ragam kritik sastra feminis ini merupakan cara menafsirkan 

suatu teks, yaitu satu di antara banyak cara yang dapat diterapkan untuk teks 

yang paling rumit sekali pun. Cara ini bukan saja memperkaya wawasan 

para pembaca wanita, tetapi juga membebaskan cara berpikir mereka 

(Djajanegara, 2000: 28). 

Inti tujuan feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat 

perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan laki-laki. Perjuangan 

serta usaha feminisme untuk mencapai tujuan ini mencakup berbagai cara. 

Salah satu caranya adalah memperoleh hak dan peluang yang sama dengan 

yang dimiliki laki-laki. Berkaitan dengan itu, maka muncullah istilah equal 

right’s movement atau gerakan persamaan hak. Cara ini adalah 

membebaskan perempuan dari ikatan lingkungan domestik atau lingkungan 

keluarga dan rumah tangga (Djajanegara, 2000: 4). 
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Langkah-langkah untuk mengkaji sebuah karya sastra dengan 

menggunakan pendekatan feminisme, antara lain. 

a. mengidentifikasi satu atau beberapa tokoh utama, dan mencari 

kedudukan tokoh-tokoh itu di dalam masyarakat; 

b. meneliti tokoh lain, terutama tokoh laki-laki yang memiliki keterkaitan 

dengan tokoh perempuan yang sedang kita amati; 

c. mengamati sikap penulis karya yang sedang kita kaji (Djajanegara, 2000: 

53). 

Moelino (dalam Sugihastuti, 2000: 37) menyatakan bahwa dalam arti 

leksikal, feminisme ialah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak 

sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Menurut Geofe (dalam 

Sugihastuti, 2000: 37) feminisme ialah teori tentang persaman antara laki-

laki dan wanita di bidang politik, ekonomi, dan sosial, atau kegiatan 

terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan wanita. 

Dalam ilmu sastra, feminisme ini berhubungan dengan konsep kritik sastra 

feminis, yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisis kepada wanita. 

Menurut Sugihastuti (2000: 202), faham feminis itu menyangkut soal 

politik, sebuah politik yang langsung mengubah hubungan kekuatan 

kehidupan antara wanita dengan pria dalam masyarakat (sastra). Kekuatan 

ini juga menyangkut semua struktur kehidupan, segi-segi kehidupan, 

keluarga, pendidikan, kebudayaan, dan kekuasaan. Segi-segi kehidupan 

yang menetapkan siapa, apa, dan untuk siapa, serta akan menjadi apa wanita 

itu. 
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Kritik sastra feminis memusatkan analisis dan perhatiannya pada 

wanita seperti yang terlukis dalam budaya pria. Teks dibaca sebagai hasil 

budaya dari sistem patriakal. Para pelopor melihat bahwa sesungguhnya 

peran dan status wanita itu ditentukan oleh jenis kelamin, itulah sebabnya, 

dalam konteks politik seksual, perlu dipertimbangkan hubungan antara teks 

karya dengan jenis kelamin penulisnya (Sugihastuti, 2000: 206). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kritik sastra 

feminis merupakan kritik sastra dengan kesadaran khusus akan adanya jenis 

kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan 

manusia. 

 

H.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis Novel 

Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy adalah metode 

deskriptif. Nawari (dalam Siswantoro, 2005: 55-56) metode deskriptif dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau 

memiliki keadaan subjek atau objek penelitian. Menurut Siswantoro (2005: 

55) metode dapat diartikan sebagai prosedur atau tata cara yang sistematis 

yang dilakukan seorang peneliti dalam upaya mencapai tujuan seperti 

memecahkan masalah atau menguak kebenaran atas fenomena tertentu. 

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, 
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selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap 

apa yang sudah diteliti (Moleong, 2007: 11). Hal-hal yang berkaitan dengan 

metode penelitian ini dipaparkan sebagai berikut. 

1. Objek Penelitian 

Objek adalah unsur-unsur yang bersama-sama dengan sasaran 

penelitian membentuk kata dan konteks data (Sudaryanto, 1988: 30).  

Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah ketidakadilan jender dalam 

novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy, melalui 

tinjauan sastra feminis. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data penelitian sastra adalah kata-kata, kalimat, dan wacana 

(Ratna, 2007: 47). Adapun data dalam penelitian ini berupa kata, 

ungkapan, kalimat yang terdapat dalam Novel Perempuan Berkalung 

Sorban karya Abidah El Khalieqy. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek penelitian dari mana data diperoleh 

(Siswantoro, 2005: 63). Sumber data ada dua macam yaitu: 

1)  Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber asli, sumber tangan pertama 

peneliti. Dari sumber data primer ini akan menghasilkan data primer 
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yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh 

penyelidik untuk tujuan khusus. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Novel 

Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy, terbitan Arti 

Bumi Intaran, cetakan kedua, Yogyakarta, Juli 2008. 

2)  Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berkedudukan 

sebagai penunjang penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian 

ini yaitu: internet (www. cybersastra. com), dan hasil penelitian berupa 

skripsi yang digunakan, yaitu: ”Aspek Religius dalam Novel 

Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy: Tinjauan 

Semiotik” oleh Ika Indah Ratnawati (UMS, 2005). “Konstruksi 

Perempuan dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah 

El Khalieqy” oleh Diroh, Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2008. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik pustaka yaitu 

mempergunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. Teknik 

simak dan teknik catat berarti, peneliti sebagai instrumen kunci melakukan 

penyimakan secara cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber data primer 

dan sumber data sekunder yakni sasaran penelitian yang berupa teks novel 
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Perempuan Berkalung Sorban dalam memperoleh data yang diinginkan. 

Hasil penyimakan itu lalu dicatat sebagai sumber data. Dalam data yang 

dicatat itu disertakan pula kode sumber datanya untuk mengecek ulang 

terhadap sumber data ketika diperlukan dalam rangka analisis data 

(Subroto, 1992: 42).  

Pengumpulan data dilakukan dengan pembacaan dan penyimakan 

novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieqy secara 

cermat, terarah, dan teliti. Pada saat melakukan pembacaan tersebut, 

peneliti mencatat data-data masalah ketidakadilan jender yang ditemukan 

dalam novel Perempuan Berkalung Sorban, pembacaan dilakukan secara 

berulang-ulang sehingga data yang dikumpulkan dapat lebih maksimal.  

4. Validitas Data 

Untuk menjamin kemantapan dan keabsahan data yang telah digali, 

dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian maka dipilih ditentukan 

cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. 

Dalam penelitian yang akan digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut (Moleong, 2007: 178). Denzim dalam (Moleong, 2007: 330) 

memberikan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 
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alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan 

jalan: 

1. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil data 

wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang diberbagai tindakan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moincoln, 2006: 331). 

Pada triangulasi metode, menurut Patton (Moleong, 2007: 331) 

terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan 

hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data (2) pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

Triangulasi dengan penyidik yaitu dengan jalan memanfaatkan 

penelitian atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Sedangkan triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan 

Guba (Moleong, 2007: 331) yaitu berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak 

dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. 

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah 

triangulasi dengan penyidik dan triangulasi dengan teori. Triangulasi dengan 
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penyidik digunakan untuk mengecek hasil penelitian dan membandingkan 

dengan penelitian sebelumnya. Triangulasi dengan teori, keabsahan data 

diperoleh dengan cara memasukkan beberapa teori sehingga terjadi 

keseimbangan antara data-data yang diperoleh dengan teori-teori yang 

digunakan. 

 

5. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

pembacaan model semiotik yakni pembacaan heuristik dan pembacaan 

hermeneutik (Riffaterre dalam Nurgiyantoro, 2007: 32-34).  

Hubungan antara heuristik dengan hermeneutik dapat dipandang 

sebagai hubungan yang bersifat gradasi, sebab kegiatan pembacaan dan 

atau kerja hermeneutik haruslah didahului oleh pembacaan heuristik. Kerja 

hermeneutik yang oleh Riffatere disebut juga pembacaan retroaktif, 

memerlukan pembacaan berkali-kali dan kritis (Nurgiyantoro, 2007: 33). 

Pembacaan heuristik adalah pembacaan berdasarkan struktur 

bahasanya atau secara semiotik adalah berdasarkan konvensi sistem 

semiotik tingkjat pertama. Realisasi pembaca heuristik dapat berupa 

sinopsis, pengungkapan teknk cerita, dan gaya bahasa yang digunakan. 

Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan karya sastra berdasarkan sistem 

semiotik tingkat kedua yang berkaitan dengan penafsiran di luar  teks sastra 

(Pradopo, 2000: 135) 
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Nurgiyantoro (2007: 33) menyatakan kerja heuristik menghasilkan 

pemahaman makna secara harfiah, makna tersurat, actual meaning. Namun, 

dalam banyak kasus karya sastra, makna yang sebenarnya ingin 

disampaikan oleh pengarang justru diungkapkan hanya secara tersirat, dan 

inilah yang disebut juga sebagai makna intensional, intentional meaning. 

Untuk itu, kerja penafsiran karya sastra haruslah sampai pada kerja 

hermeneutik, yaitu berupa pemahaman karya pada tataran semiotik tingkat 

kedua. Artinya, berdasarkan makna dari hasil kerja heuristik di atas, 

dicobatafsirkan makna tersiratnya, signifikansinya. Jika pada tataran kerja 

heuristik dibutuhkan pengetahuan tentang kode-kode yang lain, khususnya 

kode sastra dan kode budaya. 

Teeuw (dalam Nurgiyantoro, 2007: 33)  menyatakan hermeneutik 

adalah  teknik memahami karya sastra dan ungkapan bahasa dalam arti 

yang lebih luas menurut maksudnya. Hermeneutika, baik sebagai ilmu 

maupun metode, memegang peranan yang sangat penting dalam filsafat. 

Dalam sastra, pembicaraanya terbatas sebagai metode. Di antara metode-

metode yang lain, hermeneutika merupakan metode yang paling sering 

digunakan dalam penelitian karya satra (Ratna, 2007: 44). 

Dikaitkan dengan fungsi utama hermeneutika sebagai metode untuk 

memahami agama, maka metode ini dianggap tepat untuk memahami karya 

sastra dengan pertimbangan bahwa di antara karya tulis, yang paling dekat 

dengan agama adalah karya sastra. Pada tahap tertentu teks agama sama 

dengan karya sastra. Perbadaanya, agama merupakan kebenaran keyakinan, 
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sastra merupakan kebenaran imajinasi. Agama dan sastra adalah bahasa, 

baik lisan maupun tulisan (Ratna, 2007: 45). 

Teeuw (dalam Nurgiantoro, 2007: 34) menyatakan cara kerja 

hermeneutik untuk penafsiran karya sastra  dilakukan dengan pemahaman 

keseluruhan berdasarkan unsur-unsurnya, dan sebaliknya, pemahaman 

unsur-unsur berdasarkan keseluruhannya. Dari sinilah kemudian, antara 

lain, muncul istilah lingkaran hermeneutik (hemeneutic circle). Pemahaman 

karya sastra dengan teknik tesebut dapat dilakukan secara bertangga, 

dimulai dengan pemahaman secara keseluruhan walau hal itu hanya 

bersifat sementara. Kemudian, berdasarkan pemahaman yang diperoleh itu 

dilakukan kerja analisis dan pemahaman unsur-unsur intrinsiknya, jadi 

bagian per bagian. Pada giliran selanjutnya, hasil pemahaman unsur-unsur 

intrinsik tersebut dipergunakan, dan lebih menyanggupkan kita untuk 

memahami keseluruhan karya yang bersangkutan secara lebih baik, luas 

dan kritis. Demikian seterusnya dengan pembacaan berulang-ulang sampai 

akhirnya kita dapat menafsirkan pertautan makna keseluruhan dan bagian-

bagiannya dan makna intensionalnya secara optimal. 

Langkah awal dalam menganalisis novel Perempuan Berkalung 

Sorban dalam penelitian ini adalah dengan pembacaan heuristik yaitu 

penulis menginterpretasikan teks novel Perempuan Berkalung Sorban 

melalui tanda-tanda linguistik dan menemukan arti secara linguistik. 

Caranya yaitu membaca dengan cermat dan teliti tiap kata, kalimat, ataupun 

paragraf dalam novel. Hal itu digunakan untuk menemukan struktur yang 
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terdapat dalam novel guna analisis struktural. Selain itu, digunakan juga 

untuk menemukan ketidakadilan jender yang dialami oleh Nisa sebagai 

tokoh uatama. Langkah kedua penulis melakukan pembacaan hermeneutik 

yakni dengan menafsirkan makna peristiwa atau kejadian-kejadian yang 

terdapat dalam teks novel Perempuan Berkalung Sorban hingga dapat 

menemukan ketidakadilan jender dalam cerita tersebut. 

 

I.  Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penulisan sangat penting karena dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah penelitian, sekaligus 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun sistematika dalam 

penulisan ini adalah. 

Bab I berisi tentang pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

landasan teori, metode penelitian, dan sistematika. 

Bab II berisi tentang biografi pengarang, meliputi riwayat hidup 

pengarang, hasil karya pengarang, latar sosial budaya pengarang dan ciri khas 

kesusastraan pengarang. 

Bab III berisi tentang analisis struktural Novel Perempuan Berkalung 

Sorban karya Abidah El Khalieqy yang meliputi tema, alur, latar dan 

penokohan. 
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Bab IV berisi tentang analisis ketidakadilan jender dalam Novel 

Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El Khalieq. 

Bab V berisi penutup yang mencakup tentang kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir pada skripsi ini dipaparkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.�


