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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karya sastra memuat perilaku manusia melalui karakter tokoh-tokoh 

cerita. Hadirnya tokoh dalam suatu karya dapat menghidupkan cerita dalam 

karya sastra. Keberadaan tokoh dalam suatu karya sastra sangatlah penting. 

Karena sampai sekarang belum ada karya fiksi yang hadir tanpa adanya tokoh 

sebagai pembawa jalan cerita. Begitu juga dengan tokoh utama, tokoh yang 

berperan penting atau tokoh pembawa jalannya cerita dalam karya sastra. 

Tokoh yang dimaksud yaitu merupakan tokoh utama. Tokoh utama 

dalam penelitian ini yaitu tokoh perempuan. Tokoh perempuan dalam karya 

sastra sangatlah penting. Perempuan merupakan hal yang menarik untuk 

dibicarakan. Dalam dunia kesastraan kaum perempuan sering  mengalami  

penindasan oleh kaum pria, karena kualitas karya tulisan-tulisan perempuan 

dianggap kurang menarik daripada karya yang diciptakan pria. Hal ini tidak 

membuat perempuan berkecil hati. Namun, setelah feminisme lahir dan 

berkembang, banyak penulis perempuan yang bangkit dan melahirkan karya 

sastra yang bernuansa gerakan emansipasi terhadap perempuan.  

Berdasarkan fenomena-fenomena seperti itulah mengakibatkan 

timbulnya tuntutan kesetaraan gender. Kesadaran perempuan tentang 

pentingnya hak-hak perempuan yang terabaikan ternyata berimbas juga dalam 

karya sastra. Emansipasi perempuan yang terabaikan telah ditunjukkan pada 
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karya-karya Nh. Dini.  Nh. Dini merupakan sastrawan satu-satunya 

perempuan pengarang Indonesia yang masih sangat produktif sampai berusia 

72 tahun. Nh Dini (Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin) sebagai pengarang 

perempuan yang menghadirkan sosok perempuan sebagai objek kajiannya. 

Nh. Dini juga dijuluki sebagai pengarang otobiografi (cerita kenangan) 

karena beberapa karangannya merupakan cerita kenangannya sendiri. 

Dari berbagai fenomena bentuk kekerasan maupun penindasan terhadap 

kaum perempuan atau biasa disebut dengan ketidakadilan gender. 

Ketidakadilan gender itu sendiri merupakan sifat, perbuatan, perlakuan yang 

berat sebelah pada jenis kelamin tertentu, sehingga menyebabkan 

kesenjangan sosial antar individu dan mengakibatkan tidak adanya kepuasan 

pada individu tertentu. Perempuan dianggap mempunyai pandangan yang 

bersifat feminin, artinya perempuan hanya dianggap sebagai pengasuh, 

keibuan, dan seorang yang lemah. Figur dominan seorang perempuan dimana 

saja, yaitu sebagai seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya. Aspek 

ekonomi membuat perempuan memiliki ketergantungan pada laki-laki untuk 

pemenuhan kebutuhan, karena adanya anggapan bahwa perempuan sebagai 

tenaga kerja  yang kurang produktif. Perempuan sebagai obyek kekerasan 

memandang semua itu sebagai bentuk penerimaan dan juga bentuk 

perlawanan. Adanya gagasan feminisme membuat perempuan bangkit bukan 

untuk melawan sebagaimana mestinya melainkan memperjuangkan hak-hak 

mereka agar tidak ada penindasan terhadap kaum perempuan. Di sisi lain. 

Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah lembut, mempunya banyak 
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tata cara, oleh sebab itu  terkadang perempuan hanya menerima perlakuan 

kekerasan yang disebabkan oleh kaum laki-laki. 

Begitu juga dengan novel-novel karya Nh. Dini seperti halnya Kuncup 

Berseri, Langit Dan Bumi Sahabat Kami serta La Grande Borne merupakan 

ungkapan beberapa episode kisah hidup Nh. Dini. Sama halnya dengan novel-

novel Nh. Dini sebelumnya, pengarang menggambarkan seting, alur serta 

tokoh begitu realis dengan pengungkapan secara mendalam. Nh Dini 

menggunakan kalimat-kalimat yang rapi dan alur yang luwes serta tenang, 

sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh sepenggal kisah 

kehidupan pengarang  dalam novel-novel karya Nh. Dini tersebut. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena dalam novel-novel  

karya Nh Dini yaitu Langit Dan Bumi Sahabat Kami, Kuncup Berseri serta 

La Grande Borne banyak memuat cerita tentang ketidakadilan gender yang 

dialami tokoh perempuan dari kecil hingga dewasa. Kekerasan yang dialami 

sosok perempuan dari Zaman Revolusi, kekurangan makanan, ketidakadilan 

gender ketika ia berkarya sampai kekerasan yang dialami saat ia sudah 

menikah. Timbulnya ketidakadilan gender yang berupa kekerasan membuat 

sisi lain kehidupan pengarang yang tidak pernah tercukupi serta 

terpinggirkan. Ketidakadilan gender yang dialami tokoh perempuan ini 

berdampak pada dirinya. Dia beberapa kali harus sakit menahan kekerasan 

hidup yang dialaminya. Kekerasan terhadap perempuan itulah yang membuat 

sosok perempuan selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 

yang dihadapinya meskipun sulit untuk dijalani. Di sisi lain, adanya 
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perbedaan kultur Jawa dan Perancis mengakibatkan sosok perempuan hanya 

mampu menahan ketidakadilan gender yang dialaminya karena jika  melawan 

ia akan keluar dari budaya Jawa. Namun, tidak jarang perempuan melakukan 

perlawanan terhadap kekerasan yang menimpa dirinya.  

Pandangan pengarang terhadap ketidakadilan gender yang menimpa 

tokoh utama yaitu bagaimana pengarang memandang ketidakadilan gender 

menjadi isu penting sebagaimana yang telah diungkap masyarakat luas. 

Pengarang mempertanyakan kondisi perempuan, apakah perempuan 

melakukan perlawanan, bagaimana posisi perempuan yang mengalami 

ketidakadilan gender serta alternatif perilaku yang dapat mengubah dirinya 

meskipun dalam kondisi  semu.  

Realitas yang terjadi di masyarakat terkait dengan persoalan kualitas 

perempuan adalah secara fisik perempuan dipandang sebagai makhluk lemah 

sehingga dianggap pantas untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga, 

seperti memasak, mengurus anak, dan lain sebagainya sedangkan jika 

dipandang dari penampilan fisik, pria dianggap lebih kuat sehingga lebih 

pantas untuk melaksanakan pekerjaan di sektor publik, yaitu mencari nafkah 

di luar rumah. Anggapan dan budaya yang diciptakan masyarakat seperti ini 

akhirnya memposisikan perempuan sebagai kaum subordinat. Pengalaman 

ketidakadilan yang diberikan pemimpin keluarga atau sang suami kepada 

sang istri  juga menjadikan gambaran pelajaran dalam kehidupan sosial yang 

sering terjadi.  
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Pentingnya penelitian ini dilakukan agar seseorang yang mengalami 

ketidakadilan gender dalam dirinya mampu menyelesaikan masalah secara 

baik. Nh. Dini dalam karyanya mengungkap bahwa seorang perempuan harus 

mampu keluar dari berbagai macam permasalahan. Seorang perempuan juga 

harus mempunyai keinginan yang kuat untuk maju, menghasilkan sesuatu 

yang bermanfaat untuk dirinya maupun sekitarnya. 

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang novel La Grande Borne 

sebagai obyek kajian yang sama yaitu, penelitian berjudul  Pandangan Hidup 

Tokoh Dini dalam Novel La Grande Borne Karya Nh. Dini (Tinjauan Sosio 

Budaya) yang dilakukan oleh Nur Safitri Kuria 2008 (FIB, UNDIP). Nur 

yang  menekankan pada pandangan hidup tokoh utama pada novel yang sama 

yaitu La Grande Borne  ditinjau dari segi sosio budaya. Safitri lebih 

menekankan bagaimana cara tokoh utama menghadapi permasalahan dan 

pandangan hidup tokoh utama melihat kehidupan yang ada di sekitarnya. 

Selanjutnya penelitian yang mengkaji tentang ketidakadilan gender yaitu, 

penelitian yang berjudul Analisis Tokoh Perempuan dalam Novel Jalan 

Bandungan Karya Nh. Dini dalam Perspektif Ketidakadilan Gender. 

Penelitian ini dilakukan oleh  Tri Fajar Wahyudi (2011) lebih memfokuskan 

penelitiannya pada bagaimana ketidakadilan gender yang dialami tokoh 

perempuan dan bagaimana dampak psikologis tokoh perempuan akibat 

ketidakadilan gender dalam novel Jalan Bandungan karya Nh. Dini.  

Jika penelitian pertama lebih menekankan pada pandangan tokoh utama 

namun obyek kajiannya sama yaitu perempuan dalam novel La Grande Borne 
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sementara pada penelitian yang kedua menekankan pada ketidakadilan gender 

yang dialami sosok perempuan yang ada dalam novel Jalan Bandungan karya 

Nh. Dini hasilnya berupa bentuk-bentuk ketidakadilan gender sosok 

perempuan yang berupa subordinasi dan marginalisasi perempuan serta 

dampak psikologis dari ketidakadilan gender dalam novel Jalan Bandungan 

Karya Nh. Dini. Melihat dari penelitian sebelumnya maka penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini mempunyai tiga 

objek kajian novel kenangan karya Nh. Dini. Objek penelitian ini memiliki 

permasalahan yang berbeda, karena lebih menekankan pada bagaimana 

bentuk ketidakadilan gender yang diungkap pengarang pada tokoh utama 

serta bagaimana pandangan pengarang terhadap tokoh utama yang mengalami 

ketidakadilan gender dalam  novel-novel  karya Nh. Dini. 

. Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam mengenai  Analisis Ketidakadilan Gender Pada Tokoh Utama 

Dalam Novel- Novel Karya Nh. Dini. 

1.2 Fokus Penelitian 

Di dalam sebuah penelitian tentunya ada suatu masalah yang akan diteliti, di 

mana masalah itu memiliki cakupan yang luas. Untuk menghindari cakupan     

fokus penelitian ini lebih memfokuskan pada. 

1) Bentuk ketidakadilan gender yang diungkap pengarang pada tokoh utama 

dalam novel-novel karya Nh. Dini. 

2) Pandangan pengarang terhadap tokoh utama yang mengalami ketidakadilan 

gender  dalam novel-novel karya Nh.Dini. 
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Penentuan kedua fokus penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa 

ketidakadilan gender yang dialami tokoh sangatlah kompleks, maka dari itu 

peneliti memfokuskan bentuk ketidakadilan gender yang di maksud yaitu 

dalam bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual serta 

kekerasan finansial. Kedua, berupa pandangan pengarang terhadap tokoh 

utama yang mengalami kekerasan yang terungkap dalam bentuk penerimaan 

serta perlawanan. Ketidakadilan gender ini berimbas pada kehidupan tokoh 

utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

1.3 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah disinggung di atas maka penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1) Bagaimana bentuk ketidakadilan gender yang diungkap pengarang pada 

tokoh utama dalam novel-novel  karya Nh. Dini? 

2) Bagaimana pandangan pengarang terhadap tokoh utama yang mengalami 

ketidakadilan gender dalam novel-novel karya Nh.Dini? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi dua kategori sebagai 

berikut:  

1.4.1 Tujuan Umum 

        Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi 

ketidakadilan gender sosok perempuan  dalam novel-novel Kenangan karya Nh. 

Dini. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas penulis dapat merumuskan tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan bentuk ketidakadilan gender yang diungkap pengarang 

pada tokoh utama dalam novel-novel  karya Nh. Dini. 

2) Mendeskripsikan pandangan pengarang terhadap tokoh utama yang 

mengalami ketidakadilan gender dalam novel-novel karya Nh.Dini. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberi pengetahuan pembaca untuk 

memahami isi cerita dalam novel-novel karya Nh. Dini. Selanjutnya, bagi 

pembaca dapat digunakan sebagai refleksi untuk mengetahui bagaimana tokoh 

utama yang ada dalam novel. Pembaca bisa memaknai kehidupan pengarang  

dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memberikan pengalaman kepada 

pembaca mengenai  baik buruknya kehidupan pengarang, sehingga dapat menjadi 

refleksi dalam kehidupan sehari-hari serta dapat keluar dari permasalahan jika 

pembaca mengalami kejadian yang sama. Pembaca juga dapat memaknai 

bagaimana sosok perempuan sebagai tokoh utama dalam cerita kenangan karya 

Nh. Dini. 

1.5.2  Secara Teoretis 

 Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan mengenai studi Sastra Indonesia khususnya dalam 
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perspektif sosiologi sastra. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pembaca pada umumnya serta, dapat memberikan sumbangan teori pemahaman 

tentang ketidakadilan gender dalam karya sastra kepada peneliti selanjutnya. 

1.6 Penegasan  Istilah: 

      Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap istilah-istilah 

yang digunakan, maka  perlu adanya penegasan istilah. Hal tersebut dimaksudkan 

untuk memperoleh kesamaan pengertian terhadap istilah yang digunakan. Istilah-

istilah yang dimaksud sebagai berikut: 

1) Nh. Dini: seorang penulis perempuan bernama lengkap Nurhayati Sri 

Hardini Siti Nukatin adalah penulis perempuan yang dalam setiap 

karyanya  berani memaparkan banyak fakta bertema feminisme. Objek 

ceritanya selalu perempuan serta, tidak sedikit karyanya yang 

mendapatkan penghargaan. Nh. Dini juga disebut juga sebagai pengarang 

otobiografi karena banyak karyanya yang mengangkat seputar 

kehidupannya sendiri. Termasuk novel Langit dan Bumi Sahabat Kami, 

Kuncup Berseri, dan La Grande Borne. 

2) Novel: merupakan pengungkapan dari fragmen kehidupan manusia (dalam 

jangka yang lebih panjang) di mana terjadi konflik-konflik yang akhirnya 

menyebabkan terjadinya perubahan jalan hidup antara para pelakunya. 

Setelah terjadi konflik-konflik kemudian diikuti dengan perubahan jalan 

nasib. Dalam novel diungkapkan suatu konsentrasi kehidupan pada saat 

yang tegang, pemusatan kehidupan yang tegas.  
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3) Tokoh: orang-orang atau yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau 

drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa 

yang dilakukan dalam tindakan. Tokoh utama adalah tokoh sentral dalam 

cerita, biasa disebut dengan tokoh yangt sering muncul dalam cerita. 

Tokoh sebgai pusat pengisahan dalam suatu cerita. 

4) Penokohan: merupakan cara pengarang menggambarkan dan 

mengembangkan watak tokoh-tokoh dalam suatu cerita rekaan (Esten, 

1987:27). 

5) Feminisme: gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang 

dimarginalisasikan, disubordinatkan, dan direndahkan oleh kebudayaan 

dominan, baik dalam politik, dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada 

umumnya (Ratna, 2006:184). 

6) Gender: suatu sifat yang melekat pada kaum lelaki maupun wanita yang 

dikonstruksikan secara sosial maupun kultural (Fakih, 1996:9). 

7) Ketidakadilan Gender: merupakan sifat, perbuatan, perlakuan yang berat 

sebelah atau sesuatu yang memihak pada jenis kelamin tertentu dan hal ini 

dapat menyebabkan kesenjangan sosial antar individu (Handayani, 

2006:4). 

8) Karya Sastra: ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, 

pemikiran, ide, perasaan, semangat, keyakinan, dalam suatu bentuk 

gambar konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa (Saini, 

1997:6). 
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9) Perempuan: merupakan aset umat dan bangsa. Tidak mungkin 

membangun peradaban umat manusia apabila para perempuan hanya 

dibiarkan berdiam diri di dapur dan rumah saja (Ahmad Dahlan dalam 

Indah, 2010). 

10) Tindakan Kekerasan: tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin 

yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, 

seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan 

kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik terjadi di depan umum, atau 

dalam kehidupan pribadi (Luhulima, 2000:51). 

11) Pandangan  : hasil perbuatan memandang (memperhatikan, 

melihat, dan sebagainya) benda atau orang yang dipandang. (Kamus 

Bahasa Indonesia, 1997:462). Pandangan yang dimaksudkan di sini 

merupakan pandangan pengarang terhadap tokoh utama yang mengalami 

tindak kekerasan. Pengarang memperhatikan, melihat serta mengamati 

pelaku kekerasan dan memandang bentuk kekerasan yang terjadi pada 

tokoh utama sebagai bentuk penerimaan serta perlawanan. 

 

 

 


