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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra adalah suatu kegiatan kreatif karya seni. Selain itu, karya 

sastra  merupakan karya imajinatif yang dipandang lebih luas pengertiannya 

daripada karya  fiksi (Wellek dan Warren, 1995:3-4). Karya sastra pada 

umumnya merupakan karya seni yang merupakan ekspresi pengarang tentang 

hasil refleksinya terhadap kehidupan dengan bermediumkan bahasa (Al 

Ma’ruf, 2010:17). Karya sastra juga merupakan gambaran  kehidupan 

masyarakat yang dituangkan dalam bentuk tulisan oleh penulis dengan  

imajinasinya, dan salah satu bentuk karya sastra itu adalah novel. Novel 

sebagai salah  satu bentuk karya sastra dapat dengan bebas berbicara tentang 

kehidupan yang  dialami oleh manusia. Berbagai peraturan dan norma-norma 

dalam  interaksinya dengan lingkungan sehingga dalam karya sastra (novel) 

terdapat makna  tertentu tentang kehidupan.   

Pada dasarnya kehidupan manusia sangatlah kompleks dengan 

berbagai  persoalan dan problematikanya. Pada kehidupan yang kompleks 

tersebut, terdapat beberapa permasalahan kehidupan yang mencakup 

hubungan antarmasyarakat,  antarmanusia, manusia dan Tuhannya, dan antar 

peristiwa yang terjadi dalam batin  seseorang. Bagi seorang pengarang yang 

peka terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, dengan hasil 

perenungan, penghayatan, dan hasil imajinasinya, kemudian menuangkan 

gagasan atau idenya tersebut dalam bentuk karya sastra. Sastra dapat 

berfungsi sebagai karya seni yang bisa digunakan sebagai sarana  penghibur 

bagi pembaca. Hal ini sesuai dengan pendapat Wellek&Warren (dalam  

Nurgiyantoro, 1998:3) yang menyatakan bahwa membaca sebuah karya sastra 

fiksi  berarti menikmati cerita dan menghibur diri untuk memeroleh kepuasan 

batin. 

Novel menjadi hal yang terpenting dalam menggambarkan kehidupan 

secara imajinatif. Perkembangan novel sangat pesat, banyaknya novel-novel 

yang diterbitkan. Novel memiliki bentuk yang begitu panjang, oleh karenanya
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 novel tidak bisa mewarisi kesatuan padat yang dipunyai oleh cerpen. 

Novel mampu menghadirkan perkembangan satu karakter, situasi sosial yang 

rumit, hubungan yang melibatkan banyak atau sedikit karakter, dan berbagai 

peristiwa yang ruwet yang terjadi beberapa tahun silam secara lebih 

mendetail. Ciri khas novel yang lainnya adalah pada kemampuannya untuk 

menciptakan satu semesta yang lengkap sekaligus rumit (Stanton, 2012:90). 

Kelengkapan yang terkandung dalam novel tersebut yang selalu menjadikan 

seorang pembaca maupun penulis mampu berimajinasi dengan dunia 

fiksinya.  

Novel banyak mengangkat tentang permasalahan-permasalahan yang 

dikaitkan dengan kehidupan, dengan tema, isi yang sedemikian tergambar di 

dalamnya. Sekarang ini banyaknya  kajian wanita mencakup beberapa topik 

yang bertalian dengan wanita, yaitu tentang buruh wanita, lesbianisme, 

psikologi wanita, dan lain-lain.  Menggali karya penulis wanita yang 

terpendam, para pengkritik feminisme pertama berusaha menyediakan suatu 

konteks yang dapat mendukung penulis wanita masa kini agar mereka 

mampu mengungkapkan pengalaman, perasaan, serta pikiran yang selama ini 

direndam.  

Tentang persoalan perempuan, setelah terbongkarnya mitos-mitos 

kultural dan struktural yang dipandang menyudutkan posisi kaum 

perempuan., ternyata tidak selesai, bahkan menjadi semakin kompleks. 

Perempuan telah menjelma menjadi daerah eksploitasi bisnis dan seks. 

Dengan kata lain, saat ini telah hilang sifat feminim yang dibanggakan dan 

disanjung bukan saja oleh kelompok perempuan, namun juga oleh kaum laki-

laki. Fenomena ini bisa kita baca dari tayangan-tayangan iklan dan film yang 

nyaris menjual citra perempuan sebagai pengumbar seks. Kekuasaan tetap 

milik laki-laki, sedangkan posisi perempuan sebagai “pemuas” laki-laki. 

Tentu sangat menyakitkan apabila perempuan hanya menjadi satu segmen 

bisnis seks (Anshori, 1997:2).  

Novel Pramoedya Ananta Toer ini berjudul Midah Si Manis Bergigi 

Emas yang diterbitkan oleh Lentera Dipantara pada tahun 2015. Novel ini 
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disajikan dengan mengangkat permasalahan sosial yang begitu kental 

di dalamnya, terutama masalah ketidakadilan jender dan kesetaraan 

perempuan dalam kehidupan. Pada novel Midah Si Manis Bergigi Emas ini 

memiliki banyak keistimewaan tersendiri, diantaranya lewat tokoh-tokoh 

yang terlibat dalam cerita tersebut. Dalam novelnya kali ini, tetap 

menggunakan alur maju seperti novel-novel Pramoedya lainnya, tetapi 

dikemas dengan memperlihatkan ketegangan yang luar biasa kepada 

pembaca. Pramoedya juga menggambarkan dengan jelas bagaimana 

kejamnya hidup di Ibu Kota yaitu di Jakarta pada tahun 50-an pada novel 

tersebut, yang begitu sulit terutama untuk kaum perempuan.  

Dalam novel Pramoedya Ananta Toer ini, pembaca dihadapkan pada 

ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan, yang berada pada 

keluarga dengan peran orang tua yang dominan di dalamnya. Selanjutnya 

mengenai ketidakadilan gender yang sering kali dialami oleh perempuan,  

khususnya  di Ibu Kota pada novel Midah Si Manis Bergigi Emas ini tanpa 

dapat melakukan suatu pembelaan di dalamnya. Permasalahan ketidakadilan 

gender yang terdapat pada novel Midah Si Manis Bergigi Emas, salah satunya 

dengan penggambaran sang tokoh perempuan yang berjuang keras untuk 

mempertahankan hidupnya. Adapun uraian berdasarkan pemaparan diatas, 

yaitu mengenai ketidakadilan gender pada novel Midah Si Manis Bergigi  

patutuntuk dianalisis dengan alasan sebagai berikut. 

a. Novel Midah Si Manis Bergigi Emas tersebut memiliki 

permasalahan yang begitu kompleks, yang menjadikannya 

istimewa yaitu tentang kehidupan perempuan dengan segala lika-

liku kehidupan yang dialaminya.  

b. Pengungkapan ketidakadilan gender yaitu adanya perilaku yang 

tidak adil terhadap perempuan dalam novel Midah Si Manis 

Bergigi Emas karya Pramoedya Ananta Toer yang sangat menarik 

untuk dikaji lebih dalam.  

c. Analisis terhadap novel Midah Si Manis Bergigi Emas iniguna 

memberikan rujukan terhadap sekolah agar nantinya digunakan 
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d. sabagai bahan ajar di SMA kelas XI khususnya terhadap 

pembelajaran novel sebagai salah satu karya sastra.  

Berdasarkan uraian di atas, novel Pramoedya Ananta Toer yang 

berjudul Midah Si Manis Bergigi Emas dianalisis menggunakan tinjauan 

sastra feminis dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan kesetaraan dan 

ketidakasilan gender yang terdapat pada novel tersebut serta  

implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA Negeri 1 Tawangsari.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana latar sosiohistoris Pramoedya Ananta Toer ? 

2. Bagaimana Struktur yang membangun Novel Midah Si Manis Bergigi 

Emas Karya Pramoedya Ananta Toer? 

3. Bagaimana ketidakadilan gender dalam novel Midah Si Manis Bergigi 

Emas Karya Pramoedya Ananta Toer? 

4. Bagaimana implementasi hasil penelitian ketidakadilan gender dalam 

novel Midah Si Manis Bergigi Emas Karya Pramoedya Ananta Toer 

terhadap bahan ajar sastra di SMA? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan mempunyai tujuan. Agar tujuan penelitian ini lebih 

terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Memaparkan latar sosiohistoris Pramoedya Ananta Toer. 

2. Mendeskripsikan Struktur yang membangun novel Midah Si Manis 

Bergigi Emas Karya Pramoedya Ananta Toer. 

3. Memaparkan ketidakadilan gender dalam novel Midah Si Manis Bergigi 

EmasKarya Pramoedya Ananta Toer.
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4. Memaparkan implementasi hasil penelitian ketidakadilan gender dalam 

novel Midah Si Manis Bergigi Emas Karya Pramoedya Ananta Toer 

terhadap bahan ajar sastra di SMA. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada pembaca 

karya sastra. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritik 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

studi analisis terhadap sastra di Indonesia, terutama dalam bidang 

penelitian novel Indonesia yang memanfaatkan teori Sastra Feminis.  

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman terhadap peneliti 

selanjutnya di bidang sastra, terutama terhadap penelitian 

ketidakadilan gender. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian karya sastra 

Indonesia dan menambah wawasan kepada pembaca tentang 

ketidakadilan gender. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan 

konstribusi bagi para mahasiswa jurusan sastra, pengamat sastra, dan 

masyarakat umum dalam mengekspresikan kesusastraan Indonesia 

modern. 

c. Penelitian ini diharapkan agar pendidik maupun peserta didik lebih 

mengenal karya sastra, seperti novel atau karya sastra lainnya. 


