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ASPEK GENDER DALAM NOVEL GENDUK KARYA SUNDARI 

MARDJUKI: TINJAUAN SASTRA FEMINIS DAN IMPLEMENTASINYA 

SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan latar sosiohistoris pengarang dalam 

novel Genduk karya Sundari Mardjuki, (2) mendeskripsikan struktur yang 

membangun novel  Genduk karya Sundari Mardjuki ditinjau dari sastra feminis, 

(3) Mendeskripsikan aspek gender yang terkandung dalam novel Genduk Karya 

Sundari Mardjuki dengan tinjauan Sastra Feminis, (4) mendeskripsikan 

implementasi aspek gender dalam novel Genduk sebagai pembelajaran sastra di 

SMA. Metode yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif dengan objek 

penelitian berupa aspek gender dalam novel Genduk karya  Sundari Mardjuki 

dengan objek penelitian teks novel Genduk karya Sundari Mardjuki diterbitkan 

oleh PT Gramedia Pustaka Utama setebal 232 halaman. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik pustaka, simak dan catat. Teknik validasi data yang 

digunakan adalah teknik triangulasi teori. Teknik analisis data menggunakan 

metode pembacaan model semiotik. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) latar sosiohistoris Sundari Mardjuki, 

seorang sastwaran yang mengangkat perjuangan hidup seseorang sebagai tema 

dalam setiap karyanya dan memasukkan nilai-nilai budaya Jawa dalam karyanya, 

(2) secara struktural, alur dalam novel Genduk yaitu alur campuran. Tokoh dalam 

novel terdiri dari tokoh utama yaitu Genduk dan tokoh tambahan Yung, Lik 

Ngadun, Kaji Bawon, Kaduk, Sapto dan Bu As. Latar waktu terjadi pada tahun 

1964 sampai dengan tahun 1970-an. Latar sosial adalah kehidupan petani 

tembakau di Desa Ringinsari, lereng Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa 

Tengah. Latar tempat terjadi di Desa Ringinsari, lereng Gunung Sindoro, 

Temanggung , Jawa Tengah dan di Kota Parakan, Temanggung, Jawa Tengah (3) 

aspek gender dalam novel Genduk terdapat lima aspek gender, (a) gender dan 

marginalisasi perempuan, (b) gender dan subordinasi, (c) gender dan steorotipe, 

(d) gender dan kekerasan, (e) gender dan beban kerja (4) Hasil penelitian dapat 

diimplementasikan dalam pembelajaran sastra di SMA pada kelas XII semester II 

dengan kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, 

prosedural)  berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar 3.3 

menganalisis teks cerita sejarah, berita, iklan, editorial/opini, dan cerita fiksi 

dalam novel baik melalui lisan maupun tulisan. Berdasarkan analisis novel 

Genduk karya Sundari Mardjukiaspek gender mendorong siswa untuk bersikap 

dan menanamkan sikap saling menghargai sesame manusia dan tidak saling 

membedakan antara kedudukan yang satu dengan yang lain. 

 

Kata Kunci: Novel Genduk, Aspek Gender, Sastra Feminis, Implementasi 

Sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA. 
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Abstract 

This study aims to (1) describe the author's socio-historical background in 

Genduk's novel by Sundari Mardjuki, (2) to describe the structure that built the 

novel Genduk by Sundari Mardjuki in terms of feminist literature, (3) Describe 

the gender aspect contained in the novel Genduk Karya Sundari Mardjuki 

Feminist Literature, (4) describes the implementation of gender aspect in Genduk 

novel as a literary learning in high school. The method used is descriptive 

qualitative with the object of research in the form of gender aspect in the novel 

Genduk Sundari Mardjuki work with the object of research text of Genduk novel 

by Sundari Mardjuki published by PT Gramedia Pustaka Utama as 232 pages 

thick. Techniques of collecting data using library techniques, see and note. Data 

validation technique used is theory triangulation technique. Data analysis 

techniques use semiotic reading method. Based on the results of the analysis, it 

can be concluded as follows: (1) Sundosi Mardjuki sosiohistoris background, a 

sastwaran who raised the struggle of one's life as the theme in each of his work 

and incorporated the Javanese cultural values in his work; (2) structurally, Genduk 

is a mixed groove. The character in the novel consists of the main character, 

Genduk and the additional characters Yung, Lik Ngadun, Kaji Bawon, Kaduk, 

Sapto and Bu As. The time frame occurred in 1964 until the 1970s. The social 

background is the life of tobacco farmers in Ringinsari Village, the slopes of 

Sindoro Mountain, Temanggung, Central Java. Background of the place occurred 

in Ringinsari Village, the slopes of Mount Sindoro, Temanggung, Central Java 

and Parakan Town, Temanggung, Central Java (3) gender aspect in Genduk novel 

there are five gender aspects, (a) gender and marginalization of women, (b) (c) 

gender and steorotype, (d) gender and violence, (e) gender and workload. (4) The 

results of the study can be implemented in literary learning in high school in class 

XII second semester with core competencies 3. Understanding knowledge 

(factual, conceptual, procedural) based on his curiosity about science, technology, 

art, culture related to phenomena and occurrences of visible eyes . Basic 

competencies 3.3 analyze historical text stories, news, advertisements, editorials / 

opinions, and fiction stories in the novel either through oral or written. Based on 

Genduk's novel analysis by Sundari Mardjukiaspek, gender encourages students 

to behave and instill mutual respect for each other and not differentiate between 

one another's positions. 

 

Keyword: Novel Genduk, Gender Aspect, Feminist Literature, Implementation 

As a Literature In High School. 

 

1. PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan suatu karya seni yang disampaikan oleh seorang 

sastrawan melalui media bahasa. Keindahan dalam suatu karya sastra sangat 

dipengaruhi oleh bahasa dan aspek-aspek lain. Oleh karena itu, bagi Wellek dan 

Warren (1993:14) karya sastra merupakan karya imajinatif bermediumkan bahasa 

yang fungsi estetiknya dominan. Bahasa sastra sangat  konotatif, mengandung 
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banyak arti tambahan, sehingga tidak hanya bersifat referensial. Novel adalah 

salah satu bentuk karya sastra yang setiap pemunculannya mencerminkan suatu 

keadaan masyarakat tertentu. Sebuah novel biasanya menceritakan tentang 

kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan dan sesamanya. 

. Novel Genduk merupakan salah satu karya Sundari Mardjuki yang 

mempunyai kelebihan dalam menceritakan tokoh-tokoh perempuan. Novel 

tersebut menceritakan gambaran kenyataan yang ada dalam kehidupan 

masyarakat. Aspek gender menjadi masalah yang menarik yang diungkapkan 

pengarang melalui tokoh utama dalam karya sastra.  

Menurut Fakih (2001:9) gender merupakan suatu sifat yang melekat pada 

kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun 

cultural. Dewasa ini di dalam masyarakat terdapat kerancuan dalam konsep seks 

(jenis kelamin) dan konsep gender. Perlu adanya pemahaman antara perbedaan 

seks (jenis kelamin) dan gender untuk dapat memahami penelitian yang yang 

berhubungan dengan gender. Dalam membedakan seks (jenis kelamin) dan 

gender, ahli teori feminis telah memperdebatkan penjelasan kausal yang 

mengasumsikan bahwa seks (jenis kelamin) mendikte atau mengharuskan makna 

sosial tertentu untuk pengalaman perempuan (Butler, 1988:519). Gender tidak 

hanya membicarakan ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, namun juga 

membicarakan peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan di dalam 

masyarakat. Masalah gender yang terkandung dalam novel Genduk digambarkan 

melalui tokoh Genduk yang merupakan tokoh utama dalam cerita tersebut. 

Pendekatan yang digunakan dalam novel Genduk adalah sastra 

feminis.Feminis berasal dari bahasa Latin “Femina” dalam bahasa Inggris 

diterjemahkan menjadi “Feminine” yang artinya memiliki sifat perempuan. 

Feminisme memiliki tujuan untuk meningkatkan kedudukan dan derajat 

perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki. 

Perjuangan serta usaha feminisme untuk mencapai ditempuh beberapa cara. Salah 

satu cara yang dilakukan adalah memperoleh hak dan peluang yang sama dengan 

yang dimiliki laki-laki (Djajanegara, 2000:4).Humm (dalam Wiyatmi, 2012:10) 

menyatakan bahwa feminisme adalah sebuah ideologi pembembasan perempuan 
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dengan keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis 

kelamin. 

Ketertarikan peneliti pada novel ini karena Genduk merupakan novel yang 

sangat menarik dari segi alur maupun ceritanya yang mudah dipahami.Tokoh 

yang diceritakan fokus pada perjalanan hidup satu tokoh perempuan, sehingga 

membuat novel ini sangat menarik dikaji dalam aspek gender. Hal lain yang 

membuat peneliti tertarik pada novel Genduk adalah keberanian tokoh utama 

Genduk dalam mengambil langkah besar untuk menemukan sosok Pak’e yang 

selama ini ingin ditemuinya. 

Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan latar sosio-historis pengarang 

dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki, (2) mendeskripsikan struktur yang 

membangun novel Genduk karya Sundari Mardjuki ditinjau dari sastra feminis, 

(3) mendeskripsikan aspek gender yang terkandung dalam novel Genduk karya 

Sundari Mardjuki (4) mendeskripsikan implementasi analisis aspek gender dalam 

novel Genduk sebagai pembelajaran sastra di SMA. 

Menurut Piaget (dalam Al-Ma’ruf, 2010:20) strukturalisme merupakan 

semua doktrin atau metode yang dengan suatu tahap abstraksi tertentu 

menganggap objek studinya bukan hanya sekedar sekumpulan unsur yang 

terpisah-pisah, melainkan suatu gabungan unsur-unsur yang berhubungan satu 

sama lain, sehingga yang satu tergantung pada yang lain dan hanya dapat 

didefinisikan dalam dan oleh hubungan perpadanan dan pertentangan dengan 

unsur-unsur lainnya dalam suatu keseluruhan. 

Novel mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain 

secara erat dan saling menggantungkan. Stanton (2007:22-46) membedakan unsur 

pembangun novel ke dalam tiga bagian, yakni fakta cerita, tema dan sarana sastra. 

Pentingnya sebuah pembelajaran sastra di sekolah tidak lepas dari berbagai 

fungsi dasar sastra yang sebagaimana dijelaskan Lazar (dalam Al-Ma’ruf, 

2007:65-66), 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 

emosional dalam pelajaran bahasa; (3) sebagai alat untuk stimulasi dalam 
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pemerolehan kemampuan berbahasa. Dalam bahasa yang lebih sederhana 

pembelajaran sastra memiliki fungsi psikologis, ideologis, edukatif, moral, dan 

kultural. 

Adapun fungsi pembelajaran sastra menurut Lazar (dalam Al-Ma’ruf, 

2007:65-66) adalah: (1) motivasi siswa dalam menyerap ekspresi bahasa; (2) alat 

simulative dalam language acquisition; (3) media dalam memahami budaya 

masyarakat; (4) alat pengembangan kemampuan interpretative; dan (5) sarana 

untuk mendidik manusia seutuhnya (educating the whole person). 

 

2. METODE  

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji novel Genduk karya Sundari 

Mardjuki adalah metode deskriptif kualitatif. Penyajian deskriptif menyaran 

kepada pengkajian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fakta dan 

fenomena tidak berupa angka atau koefisien variabel. Data yang terkumpul berupa 

bentuk kata-kata bukan angka.. 

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

embedded and case study research (studi kasus terpancang). Sumber data dalam 

penelitian ini adalah sumber data primer yaitu teks novel Genduk karya Sundari 

Mardjuki terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta tahun 2016 cetakan 

pertama, tebal 232 halaman dan data sekunder dalam penelitian ini adalah tulis-

tulisan atau artikel yang diperoleh dari internet dan pustaka yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

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

menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data, teknik simak dan 

catat berarti penulis sebagai instrumen kunci untuk melakukan penyimakan secara 

cermat, terarah dan teliti terhadap sumber data primer, kemudian hasil 

penyimakan dicatat sebagai data (Sutopo, 2002:95-96). 

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Jenis 

teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. 

Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan prespektif lebih dari satu teori 
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dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji. Dari beberapa 

prespektif teori tersebut akan diperoleh pandangan yang lebih lengkap, tidak 

hanya sepihak, sehingga dapat dianalisi dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh 

dan menyeluruh. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pembacaan 

model semiotik yakni pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Tahap 

pembacaan heuristik memberikan pemahaman makna yang sebenarnya. Tahap 

berikutnya adalah pembacaan hermeneutik, atau pembacaan pada tataran semiotik 

tingkat dua.Nurgiyantoro (2010:47) menjelaskan bahwa pembacaan hermeneutik 

adalah menafsirkan kemungkinan makna tersirat atau konotasi, berdasarkan hasil 

kerja heuristik.   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Latar Sosio-Historis Pengarang 

3.1.1 Riwayat Hidup Sundari Mardjuki 

Sundari Mardjuki adalah salah satu penulis muda Indonesia yang karyanya 

banyak dikagumi oleh berbagai kalangan. Dia tinggal di Depok, Jawa Barat. 

Sundari lahir di Temanggung, Jawa Tengah pada bulan Desember tahun 1975. 

Pada tahun 1994-1997 ia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya di 

Universitas Indonesia. Pada tahun 1997-2010 Sundari bekerja di Sony Music 

Entertaintmen. Juli 2010 hingga Mei 2011 ia menjadi penulis lepas untuk 

beberapa majalah gaya hidup di Belanda. September 2011 Sundari kembali ke 

Indonesia dan bekerja di MNC Channel dengan posisi sebagai Head of Marketing 

and Communication. Pada awal tahun 2012 hingga November 2017 ia kembali 

bekerja di Sony Music Entertaintment. Akhir tahun 2017 hingga saat ini 

menjalankan usaha sendiri sebagai seorang penulis dan Marketing Communicatin 

Specialist.   

3.1.2 Karya-karya Sundari Mardjuki 

Hasil karya novel Sundari Mardjuki, 1) Papap, I Love You (2012), Fantastic Fatin 

(2013), dan Genduk (2016). 
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3.1.3 Latar Sosial Budaya Sundari Mardjuki 

Sundari Mardjuki merupakan salah satu penulis muda yang lahir di Temanggung, 

Jawa Tengah. Ia lahir bulan Desember tahun 1975 di Temanggung, Jawa Tengah. 

Latar sosial budaya Sundari Mardjuki yang berasal dari Jawa ternyata banyak 

mempengaruhi hasil karyanya. Salah satu hasil karyanya yang berjudul Genduk 

menceritakan tentang kota tempat kelahirannya. 

3.1.4 Ciri Khas Kasusastraan Sundari Mardjuki 

Ciri khas Sundari Mardjuki di antaranya (1) dalam setiap karyanya Sundari 

Mardjuki selalu menyisipkan perjuangan hidup setiap tokohnya, (2) menampilkan 

budaya Jawa, (3) pencitraan mengenai keadaan alam pedesaan dan kehidupan 

rakyat kecil merupakan ciri khas Sundari Mardjuki. 

3.2 Analisis Struktural dalam Genduk karya Sundari Mardjuki 

3.2.1 Fakta Cerita 

3.2.1.1.Penokohan 

Tokoh yang dianalisis dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki. Tokoh utama 

dalam novel ini adalah Genduk. Genduk menjadi tokoh utama karena dia 

merupakan tokoh yang paling sentral dari cerita novel ini. Tokoh tambahan adalah 

Yung, Lik Ngadun, Kaji Bawon, Kaduk, Sapto dan Bu As.  

3.2.1.2.Alur 

Alur dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki menggunakan alur campuran. 

Hal ini terlihat pada peristiwa-peristiwa yang digambarkan pada novel tersebut, 

cerita pada novel Genduk dimulai dari tahap awal yaitu penyituasian, dilanjutkan 

dengan adegan-adegan konflik yang telah meruncing, setelah klimaks baru 

dijelaskan awal permunculan konflik dan diikuti dengan tahap penyelesaian 

masalah. Jika digambarkan dalam bentuk skema, alur tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

A               B2               C                D               B1               E 

 

3.2.1.3.Latar 
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Latar tempat terjadi di Desa Ringinsari, lereng Gunung Sindoro, Temanggung, 

Jawa Tengah dan di Kota Parakan, Temanggung Jawa tengah. Latar waktu terjadi 

sepajang tahun 1964 hingga tahun 1970-an. Latar sosial dalam novel ini 

menceritakan tentang kehidupan petani tembakau yang berada di Desa Ringinsari, 

lereng Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah. 

3.2.2 Tema 

Tema dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki adalah tentang perjuangan. 

Diceritakan, tokoh Genduk yang berjalan kaki menuruni Gunung Sindoro menuju 

Kota Parakan untuk menemukan sosok Pak’e yang sangat ia rindukan. 

Diceritakan pula, bagaimana perjuangan Genduk dan Biyungnya dalam mengolah 

tanaman tembakau yang menjadi sumber kehidupan mereka. 

3.3 Analisis Aspek Gender dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki. 

Pembahasan tentang aspek gender dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki 

akan terfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan a) gender dan 

marginalisasi perempuan, b) gender dan subordinasi, c) gender dan steorotipe, d) 

gender dan kekerasn, e) gender dan beban kerja. Dengan demikian, aspek gender 

dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki sebagai berikut.  

3.3.1 Gender dan marginalisasi perempuan 

Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan di dalam masyarakat dan 

negara disebabkan oleh berbagai kejadian, seperti penggusuran, bencana alam 

atau proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas perempuan 

yang disebabkan oleh gender. Dalam novel Genduk terlihat beberapa indikator 

yang dapat digunakan untuk mengukur sejauhmana adanya proses marginalisasi 

yang didasarkan pada perbedaan gender.  

Tahukah kalian bahwa sebuah keluarga tanpa bapak itu bisa dilihat dari 

bentuk rumahnya? 

Rumah kami seperti kebanyakan rumah orang. Bangunan sederhana 

berbentuk limasan, berlantai tanah, dengan dinding gedek-bilah bamboo 

yang dianyam. Atapnya dari genteng, yang sebagian bergeser dari 

tempatnya karena kuda-kuda kayu yang menopangnya sudah lapuk. Kalau 

hujan, bocor di sana-sini. Yang membedakan rumah kami dari rumah 

orang lain adalah dindingnya. Jika dinding rumah orang lain dikapur 

dengan putih dan rapi, rumah kami tidak. Cat kapur beleberan tidak rata 

menyelimuti gedek, dan hanya tampak sebagian (Genduk, 2017:15-16). 
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3.3.2 Gender dan Subordinasi 

Pandangan gender ternyata menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. 

Subordinasi karena gender terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari 

tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Dalam novel Genduk terlihat beberapa 

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauhmana adanya proses 

subordinasi yang didasarkan pada perbedaan gender.  

Oh ya, keluarga tanpa bapak membuat kami alpa diundang dalam acara 

selamatan desa. Biasanya, setiap ada hajatan, sunatan, upacara empat 

puluh hari kematian, orang akan berkumpul dalam acara kendurian. Tentu 

saja, undangan berisi laki-laki semua. Mengenakan kupluk dan kain 

sarung, mereka duduk bersila, mengamini doa yang dikomat-kamitkan 

Kaji Bawon (Genduk, 2017:16).  

 

3.3.3 Gender dan Steorotipe 

Steorotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. 

Steorotipe selalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan. Dalam novel 

Genduk terlihat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

sejauhmana adanya proses steorotipe yang didasarkan pada perbedaan gender.  

“Gini ya, Nduk, biyung-mu ini sudah cukup mendengar omongan miring 

dari orang-orang soal kita. Soal bapakmu. Soal Mbah Sidorejo. Aku ndak 

mau dengar orang ngomong yang aneh soal kamu!” Yung berkata sambil 

tangannya terangkat di udara (Genduk, 2017:55) 

 

3.3.4 Gender dan Kekerasan 

Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh bias 

gender disebut gender-related violence. Dalam novel Genduk terlihat beberapa 

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauhmana adanya proses 

kekerasan yang didasarkan pada perbedaan gender. 

Tiba-tiba kurasakan Kaduk menyergap tanganku. Dielusnya tanganku 

perlahan-lahan. Tangan yang kasar. Kemudia mulutnya mendarat di 

punggung tanganku. Menciumnya dengan serampangan. Aku tidak bisa 

berbuat apa-apa. Tubuhku membatu. Dingin seperti balok es.tidak lama 

tangannya mendarat di dadaku. Diremasnya dadaku dengan kasar. Aku 

semakin mematung. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya (Genduk, 

2017:78-79). 
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3.3.5 Gender dan Beban Kerja 

Peran gender perempuan adalah memelihara dan mengelola rumah sehingga tidak 

cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, semua pekerjaan domestic menjadi 

tanggung jawab kaum perempuan. Di dalam novel Genduk karya Sundari 

Mardjuki tedapat beban kerja pada kaum perempuan, hal itu tampak pada kutipan 

di bawah ini. 

Yung bercerita bahwa seharian ini dia memaculi ladang. Mencabuti 

rumput-rumput liar. Dalam hitungan hari, ladang sudah bersih dan siap 

diberi pupuk kandang lalu ditanami bibit tembakau (Genduk, 2017:21). 

 

3.4 Implementasi Novel Genduk dalam Pembelajaran Sastra di SMA 

Novel Genduk karya Sundari Mardjuki dapat diimplementasikan dalam berbagai 

aspek. Merujuk pendapat Rahmanto (2004:27-33) untuk memilih bahan 

pengajaran sastra dengan tepat, beberapa aspek perlu dipertimbangkan. Aspek 

tersebut diantaranya dari segi bahasa, dari segi kematangan jiwa (psikologis) dan 

sudut latar belakang kebudayaan, maka pengimplementasian dilakukan berkaitan 

dengan hal tersebut.   

3.4.1 Bahasa 

Aspek kebahasaan dalam sastra tidak hanya ditentukan oleh masalah-masalah 

yang dibahas, tapi juga faktor-faktor lain seperti: cara penulisan yang dipakai si 

pengarang, ciri-ciri karya sastra pada waktu penulisan karya itu, dan kelompok 

pembaca yang ingin dijangkau pengarang. 

Cara penulisan yang dipakai Sundari Mardjuki pada novel Genduk ialah 

mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terdapat dalam kutipan berikut. 

Bu As memujiku. Dia meminta aku membacanya di depan kelas. Selesai 

membaca, Bu As menahanku untuk tetap berdiri. 

“Anisa, ini sebuah puisi yang indah. Bagaimana kamu bisa mendapatkan 

inspirasinya?” Tanya Bu As dengan lembut (Genduk, 2017:64). 

 

Ciri-ciri karya sastra pada waktu penulisan karya itu adalah adalah dari 

tahun 2012 hingga tahun 2016. Pada saat itu karya-karya yang ditulis berdasarkan 

perjuangan hidup seseorang, mulai dari perjuangan hidup Sundari Mardjuki 

hingga orang-orang di sekitar Sundari Mardjuki. 
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Papap, I Love You (2012), Fantastic Fatin (2013), dan Genduk (2016). 

 

Kelompok pembaca yang ingin dijangkau adalah orang-orang yang 

bertarung dengan kehidupan. Baik itu pertarungan dengan diri sendiri, maupun 

dengan segala hal di luarnya. 

3.4.2 Psikologi 

Karya sastra yang dipilih untuk diajarkan hendaknya sesuai dengan tahap 

psikologis pada umumnya dalam suatu kelas. Tentu saja, tidak semua siswa dalam 

satu kelas mempunyai tahapan psikologis yang sama, tetapi guru hendaknya 

menyajikan karya sastra yang setidak-tidaknya secara psikologis dapat menarik 

minat sebagian besar siswa dalam kelas itu. 

Oh ya, keluarga tanpa bapak membuat kami alpa diundang dalam acara 

selamatan desa. Biasanya, setiap ada hajatan, sunatan, upacara empat 

puluh hari kematian, orang akan berkumpul dalam acara kendurian. 

Tentu saja, undangan berisi laki-laki semua. Mengenakan kupluk dan 

kain sarung, mereka duduk bersila, mengamini doa yang dikomat-

kamitkan Kaji Bawon (Genduk, 2017:16).  

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa tanpa adanya seorang bapak, Genduk 

tidak dapat mengikuti  tentang ketidakadilan gender yang dialami oleh Genduk 

dan Yung. Ketidakadilan gender yang dialami Genduk dan Yung dapat menarik 

minat siswa, karena disekitar mereka banyak terjadi hal seperti, sesuatu yang 

nyata terjadi di sekitar siswa akan lebih mudah dan mnarik untuk dipelajari. 

3.4.3 Latar belakang siswa 

Biasanya siswa akan mudah tertarik pada karya-karya sastra dengan latar 

belakang yang erat hubungannya dengan latar belakang kehidupan mereka, 

terutama bila karya sastra itu menghadirkan tokoh yang berasal dari lingkungan 

mereka dan mempunyai kesamaan dengan mereka atau orang-orang di sekitar 

mereka. Guru sastra hendaknya mengutamakan karya-karya sastra yang latar  

ceritanya dikenal oleh para siswa. Guru sastra hendaknya mengetahui apa yang 

diminati oleh siswanya sehinga dapat menyajikan suatu karya sastra tidak terlalu 

menuntut gambaran di luar jangkauan kemampuan pembayangan yang dimiliki 

oleh para siswanya. 
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Ditinjau dari segi latar belakang siswa, novel Genduk sangat sesuai, karena 

tokoh Genduk juga merupakan seorang pelajar. Dalam novel tersebut, 

digambarkan tentang kehidupan Genduk yang tetap rajin belajar meskipun 

keadaan keluarganya yang serba kekurangan.  

 

Aku mencintai sekolahku. Sebuah bangunan semi permanen yang 

sebenarnya adalah balai desa. Ruang serbagunanya disekat untuk 

tempat kami belajar. Kami tidak berseragam, pun bersepatu. Kelas 

kami digabung dengan kelas yang lain. (Genduk, 2017:33) 

 

Kutipan di atas menggambarkan keadaan sekolah Genduk, dan 

menunjukkan bahwa Genduk adalah seorang pelajar. 

 

4. PENUTUP 

Latar sosiohistoris Sundari Mardjuki adalah seorang penulis muda yang berasal 

dari Temanggung. Ciri khas Ahmad Tohari mengangkat tentang budaya jawa, 

menyisipkan perjuangan hidup seseorang, pencitraan mengenai keadaan alam 

pedesaan dan kehidupan rakyat kecil. 

Struktur novel Genduk karya Sundari Mardjuki ditemukan tema yang 

terdapat dalam novel ini yaitu, perjuangan hidup seseorang. Alur dalam novel 

Genduk karya Sundari Mardjuki menggunakan alur campuran.. Tokoh-tokoh yang 

dianalisis dalam novel Genduk, tokoh utama adalah Genduk. Tokoh tambahan 

adalah Yung, Lik Ngadun, Kaji Bawon, Kaduk, Sapto dan Bu As. Latar yang 

digunakan dalam novel Genduk  karya Sundari Mardjuki yaitu latar tempat, latar 

waktu, dan latar sosial. Latar tempat terjadi di Temanggung, Jawa Tengah 

tepatnya di Desa Ringinsari, lereng Gunung Sindoro dan Kota Parakan. Latar 

waktu terjadi sepajang tahun 1964 sampai dengan tahun 1970-an. Latar sosial 

dalam novel ini menceritakan tentang kehidupan anak petani tembakau yang harus 

berjuang hidup tanpa seorang ayah. 

Terdapat lima aspek gender yang ada pada novel Genduk  karya Ahmad 

Sundari Mardjuki, yaitu gender dan marginalisasi perempuan, gender dan 

subordinasi, gender dan steorotipe, gender dan kekerasan, gender dan beban kerja.  



13 
 

Hasil implementasinya dapat digunakan dalam pelajaran bahasa Indonesia 

di SMA kelas XII semester 1 (ganjil) dengan  Kompetensi Dasar (KD) 3.3 

Menganalisis teks novel secara lisan maupun tulisan. 
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