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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 

banyak arti tambahan, sehingga tidak hanya bersifat referensial. Karya sastra 

sebagai hasil cipta manusia selain memberikan hiburan juga sarat dengan nilai, 

baik nilai keindahan maupun nilai-nilai ajaran hidup. Orang dapat mengetahui 

nilai-nilai hidup, susunan adat istiadat, suatu keyakinan, dan pandangan hidup 

orang lain atau masyarakat melalui karya sastra.  

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. Pengarang berusaha semaksimal mungkin mengarahkan 

pembaca kepada gambaran-gambaran realita kehidupan lewat cerita yang ada 

pada novel tersebut, seperti halnya cerita pada novel Genduk. Sundari Mardjuki 

membuat cerita dalam novel Genduk  terlihat hidup, artinya cerita 

menggambarkan keadaan atau situasi lingkungan yang terjadi saat itu.  

Sundari Mardjuki adalah seorang penulis muda yang peka terhadap 

masalah-masalah yang dihadapi oleh individu dan masyarakat. 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 
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cultural.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. Perbedaan gender dalam masyarakat telah 

melahirkan berbagai pola dan aturan yang berhubungan dengan peran dan relasi 

gender. Relasi gender adalah pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang 

dikonstruksi secara sosial. Peran gender berhubungan dengan pembagian peran 

laki-laki dan perempuan yang secara sosial dirumuskan berdasarkan polarisasi 

stereotype seksual maskulinitas-feminitas (Wiyatmi, 2009:83). Perhatian dan 

pembicaraan yang berhubungan dengan gender masih banyak dilakukan di dalam 

masyarakat Indonesia, oleh karena itu penelitian tentang aspek gender masih 

relevan untuk dilakukan. 

Gender dan perempuan telah banyak mendasari cerita sebagian besar novel 

di Indonesia.Masalah gender yang terkandung dalam novel Genduk digambarkan 

melalui tokoh Genduk yang merupakan tokoh utama dalam cerita 

tersebut.Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap persoalan-persoalan yang terjadi 

pada perempuan dan gender, Sundari Mardjuki menceritakan permasalahan yang 

sering terjadi pada perempuan terkait dengan aspek gender yang digambarkan 

lewat tokoh utama Genduk. 

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. 

Berdasarkan uraian di atas, alasan penelitian ini adalah: 

1.  Novel Genduk karya Sundari Mardjuki merupakan salah satu novel yang 

memiliki nilai sastra yang tinggi sehingga menarik untuk diteliti. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya apresiai dari tokoh sastra Indonesia seperti 

Ahmad Tohari dan Sapardi Djoko Damono  
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2. Isu gender merupakan fenomena yang menarik  untuk dikaji karena sampai 

saat ini masih banyak masyarakat yang membicarakan mengenai masalah 

tersebut. 

3. Pembahasan gender yang terkandung dalam novel Genduk dilakukan karena 

masalah tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. 

4. Sundari Mardjuki merupakan salah satu penulis muda Indonesia yang 

prestasinya sudah banyak diakui oleh sastrawan Indonesia, dan hasil 

karyanya banyak mendapat penghargaan seperti novel Papap I Love You 

yang mendapatkan penghargaan sebagai “Novel Pendatang Baru Terbaik” 

dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2012. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar hasil yang dicapai apat terarah, maka dalam penelitian ini diperlukan 

pembatasan masalah sebagai berikut. 

1. Latar sosiohistoris Sundari Mardjuki pengarang novel Genduk. 

2. Struktural dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki yang dibahas meliputi 

tema, alur, tokoh, dan latar. 

3. Aspek gender dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki dengan tinjauan 

sastra feminis. 

4. Implementasi aspek gender dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki 

sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat empat 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana latar sosiohistoris pengarang novel Genduk? 

2. Bagaimana struktur pembangun novel Genduk karya Sundari Mardjuki? 

3. Bagaimana aspek gender yang terkandung dalam novel Genduk karya Sundari 

Mardjuki ditinjau dari sastra feminis? 

4. Bagaimana implementasi aspek genderdalamnovel Genduk karyaSundari 

Mardjuki sebagai bahan ajar sastra di SMA? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, ada empat tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan latar sosiohistoris Sundari Mardjuki pengarang novel 

Genduk. 

2. Mendeskripsikan struktur pembangun novel Genduk karya Sundari Mardjuki. 

3. Mendeskripsikan aspek gender yang terkandung dalam novel Genduk karya 

Sundari Mardjuki ditinjau dari sastra feminis. 

4. Memaparkan implementasi aspek gender dalam novel Genduk karya Sundari 

Mardjuki sebagai bahan ajar sastra di SMA.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diberikan dalam penelitian ini sebagaiberikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah keilmuan dalam 

pembelajaran bidang bahasa dan sastra.Khususnya tentang aspek moral dalam 

novel. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca dan Peneliti Sastra 

Penelitian novel Genduk karya Sundari Mardjuki dapat digunakan 

sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu 

yang telah ada sebelumnya, khususnya dalam menganalisis aspek gender 

dengan menggunakan sastra gender. 

b. Bagi Mahasiswa  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mahasiswa 

untuk dijadikan ide untuk mengembangkan pengkajian aspek gender di 

masa yang akan datang sehingga dapat memunculkan inovasi-inovasi 

demi kemajuan diri mahasiswa. 
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c. Bagi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh guru bahasa dan sastra 

Indonesia di sekolah sebagai materi pembelajaran khususnya materi 

sastra. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ditentukan agar dapat memperoleh gambaran yang 

jelas dan menyeluruh. Adapun sistematika penelitian ini adalah: BAB I berisi 

Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. BAB II berisi kajian teori,  

kerangka berpikir dan metode penelitian. BAB III berisi Metode penelitian. BAB 

IV berisi Latar sosiohistoris Sundari Mardjuki sebagai pengarang novel Genduk. 

Analisis struktural novel Genduk karya Sundari Mardjuki yang dikhususkan pada 

tema, alur, penokohan, dan latar/setting. Pembahasan yang berisi hasil dan 

pembahasan yang memuat analisis aspek gender dalam novel  Genduk karya 

Sundari Mardjuki dengan kajian sastra feminis dan implementasi bahan ajar 

sastra di SMA. BAB V berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, selain 

itu daftar pustaka dan lampiran. 

 


