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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karya sastra hanya berlaku sebagai cermin, tidak sebagai pengungkap realita 

atau fakta yang terjadi dalam dunia manusia. Karena manusia mengunakan 

pikiran, perasaan, dan kemampuan imajinasinya serta mengolah bahasa menjadi 

sebuah seni. Endraswara (2008:78) menyatakan bahwa hal yang penting dalam 

sosioogi sastra adalah konsep cermin (mirror). Dalam kaitan ini, sastra dianggap 

sebagai mimesis (tiruan) masyarakat. Karya sastra merupakan bentuk pencitraan 

sisi kehidupan masyarakat, tapi karya sastra tidak dapat mengungkap kebenaran. 

Karya sastra hanya berfungsi sebagai tiruan kehidupan masyarakat semata. 

Berdasarkan pengertian di atas, sastra mengambil kenyataan kehidupan 

manusia untuk dijadikan dasar pembentukan karya sastra. Dengan 

mempertimbangkan hal ini, maka karya sastra dapat diambil beberapa unsur yang 

dapat diteliti. Dalam pengkajian ini peneliti mengambil unsur sosiologi sastra. 

Dengan alasan bahwa sejauh mana unsur sosiologi yang ada dalam karya sastra 

itu mempengaruhi karya sastra itu sendiri. Akan tetapi tidak semua unsur 

sosiologi yang ada dalam kajian ini dikaji, karena melihat unsur sosiologi itu 

sendiri sangat luas, sehingga dibatasi unsur-unsur tertentu.  

Swingewood (dalam Saraswati, 2003:02) mendefinisikan sosiologi sebagai 

studi yang ilmiah dan obyektif mengenai manusia dalam masyarakat, studi 

mengenai lembaga-lembaga dan proses-proses sosial. Definisi ini menjelaskan 

bahwa sosiologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari 
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hubungan manusia dengan masyarakat. Memahami penjelasan ini,  sosiologi dapat 

dihubungkan dengan sastra. Hubungan tersebut adalah sosiologi sastra. 

Sosiologi sastra adalah sebuah kajian ilmu yang berdasarkan atas realitas 

masyarakat. Berawal dari realitas masyarakat itu, pengarang mampu berimajinasi 

untuk menghasilkan suatu karya yang indah, bernilai tinggi dan dapat memberikan 

kesan serta pengalaman bagi penikmat karya sastra. Endraswara (2008:77) 

memberi penjelasan bahwa sosiologi sastra adalah cabang penelitian sastra yang 

bersifat reflektif. Penelitian ini banyak diminati oleh peneliti yang ingin melihat 

sastra sebagai cermin kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, asumsi dasar 

penelitian adalah kelahiran sastra tidak dalam kekosongan sosial. Kehidupan 

sosial akan menjadi pemicu lahirnya karya sastra. Berdasarkan ini, maka sosiologi 

merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji masyarakat, dapat menjadi landasan 

penelitian sastra. Penelitian tersebut adalah sosiologi sastra, karena sosiologi 

sastra adalah cabang penelitian sastra yang menganggap sastra adalah cermin dari 

kehidupan masyarakat. Damono (1984:02) memberi penjelasan, pendekatan 

terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan ini oleh 

beberapa penulis disebut sosoiologi sastra. Jadi sastra yang mengambil unsur-

unsur yang ada dalam masyarakat dapat diteliti dengan pendekatan sosiologi satra. 

Pernyataan itu, dapat dicontohkan dari novel yang di dalamnya terdapat unsur 

sosiologi yaitu hegemoni kekuasaan. Untuk mengkaji unsur tersebut 

membutuhkan ruang ketelitian yang harus di kaji dari novel yang bejudul 

Perempuan berkalung sorban, hendak memberikan gambaran hegemoni 

kekuasaan tersebut.  
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Sihite (2007:6) menyatakan bahwa pola-pola sosialisasi dalam masyarakat 

dilakukan secara berbeda antara perempuan dan laki-laki, baik itu dalam keluarga 

maupun di lingkungan sosialnya. Perbedaan perlakuan berdasarkan gender ini 

berpengaruh pada keleluasaan kaum perempuan dalam merambah dunia 

pekerjaan. Pada akhirnya muncul pandangan bahwa bagaimanapun juga wanita 

tetap memiliki tanggung jawab domestik, baik dalam diri wanita itu sendiri 

maupun dalam masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan keleluasaan mereka 

dalam bekerja terkadang masih menjadi polemik dalam masyarakat. Berbagai 

permasalahan pun muncul ketika para wanita terjun ke dunia publik.  

Menurut Ratna (2005:191) dalam studi sastra, teori hegemoni merupakan 

penelitian dalam kaitanya dengan relasi-relasi masyarakat, hubungan pengarang 

dengan masyarakat. Secara ringkas bagaimana kekuatan-kekuatan sosial dibangun 

di dalam teks sastra. Jadi hegemoni memiliki kaitan erat dengan sosiologi dan 

sastra, karena sosiologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari 

masyarakat. Sedangkan penelitian sastra yang menganggap sastra sebagai cermin 

masyarakat adalah sosiologi sastra. 

Karya-karya sastra Abidah telah berhasil menyingkap cadar tradisi dunia 

pesantren, kultur Jawa, dan budaya Arab. Sekaligus juga menawarkan paradigma 

baru yang lebih substansial untuk menempatkan idealitas perempuan dalam 

pandangan Islam. Abidah sebagai salah satu novelis terbaik di Indonesia dan 

novel-novelnya dapat dinilai sebagai puncak sastra Islami bukan fiksi pop Islami. 

Novel-novel Indonesia yang benar-benar menggugat posisi subordinat perempuan 

belum banyak di tulis. Sementara novel Perempuan Berkalung Sorban ini banyak 
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ditunjuk menjadi salah satu perintis penulisan fiksi yang secara tegas 

memperjuangkan kesetaraan gender. Jika diangkat ke layar lebar, jelas akan 

menambah khazanah keanekaragaman tema film di negeri ini.Perempuan 

Berkalung Sorban adalah novel berbingkai feminisme. Persfektif feminisme lebih 

mengarahkan pandangannya pada karya-karya sastra yang ditulis perempuan, dan 

sekaligus juga menampilkan tokoh perempuan dengan berbagai masalahnya. 

Perspektif dimaksud tidak semata-mata memandang novel dari kacamata estetika, 

tapi juga memfokuskan kajian pada makna dan hubungannya dengan realitas 

sosial dan budaya.Kaum feminis meyakini bahwa tradisi sastra perempuan dan 

laki-laki memang berbeda. Perbedaan itu dapat ditelusuri jejaknya melalui 

eksistensi dan kesadaran perempuan pengarang melaui karya sastra yang 

dihasilkannya.  

Novel perempuan berkalung sorban karya abidah el khalieqy menceritakan 

tentang seorang gadis yang hidup didalam pesantren dan penuh aturan-aturan 

yang cenderung memojokkan kaum wanita. Dari situ tokoh utama ingin 

merasakan kebebasan seperti kedua kakak laki-lakinya. Dalam novel ini peulis 

juga ingin menginspirasikan bagaimana wanita selayaknya diperlakukan terutama 

dalam rumah tangga. Wanita juga bebas berpendapat dan bertindak tetapi tetap 

dalam koridor agama. Disini ditunjukkan bahwa agama bukanlah doktrin semata 

yang membuat derajat wanita dan laki-laki cukup curam grafik perbedaannya. 

Sastra adalah salah satu ungkapan perasaan manusia yang merupakan hasil 

kreasi berdasarkan luapan emosi spontan. Karya sastra dapat memperkaya 

wawasan pembaca dengan berbagai sudut pandang seperti psikologi, sejarah, 
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sosial, dan antropologi. Ketika membaca novel perempuan berkalung sorban 

karya abidah el khalieqy pembaca akan merasakan bahwa novel ini sangat 

dominan dengan unsur-unsur religius dan keagamaan karena pada novel 

perempuan berkalung sorban yang penulis tonjolkan tentang kehidupan di 

pesantren. 

Praktik ilmu sosial dengan paradigma baru diharapkan dapat menciptakan 

ketertampaan eksistensi perempuan. Sesama dalam penelitian perempuan diikut 

sertakan sebagai informan dan dalam analisis, sehingga secara implisit terlihat 

hubungan gender dan terwujud penelitian yang sadar gender. Praktek ilmu sosial 

dengan paradigma baru diharapkan dapat menciptakan ketertampakan eksistensi 

perempuan. Sesama dalam penelitian perempuan diikutsretakan sebagai informan 

dan dalam analisis, sehingga secara implisit terlihat hubungan gender dan 

terwujud penelitian yang sadar gender. Apabila dalam penelitian secara eksplisit 

dimasukkan pengalaman perempuan dan hubungan gender sebagai isu pokok, hal 

ini berarti telah berbicara penelitian dengan focus gender. Istilah “penelitian 

berprespektif gender” digunakan untuk semua penelitian yang sadar gender dan 

penelitian yang berfokus gender ( Saptari dan Holzner,1997).  

Secara etimologis feminis berasal dari kata femme(woman), berarti 

perempuan (tunggal) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum 

perempuan (jamak), sebagai kelas sosial. Dalam hubungan ini perlu dibedakan 

antara male dan female (sebagai aspek perbedaan biologis, sebagai hakikat 

alamiah), masculine dan feminine (sebagai perbedaan aspek psikologis dan 

kultural). Dengan kata lain, male-female mengacu pada seks, sedangkan 
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masculine-feminine mengacu pada jenis kelamin atau gender.(Selden dalam 

Nyoman kutha ratna 2009: 184). Jadi tujuan feminis adalah keseimbangan, 

interelasi gender. Dalam pengertian yang lebih luas, feminis adalah gerakan kaum 

wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, 

dan dan direndahkan oleh kebudayaan dominant, baik dalam bidang politik dan 

ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya.  

Supermasi kaum laki-laki dan kapitalisme adalah hubungan inti yang 

menentukan penindasan kaum perempuan. Ia menggambarkan bahwa masyarakat 

melihat dari satu sisi, proses kerja kapitalis dimana eksploitasi berlangsung dan 

disisi lain, hirarki seksual patriarkal dimana perempuan menjadi ibu pekerja 

dmestik dan konsumen dan disinilah berlangsung penindasan perempuan (Zillah 

Eisenstein dalam Khamla Bhasin 1996: 40).   

Apapun perbebedaan dalam kelompok feminis, mereka bersatu dalam 

pemberontakaan melawan hubungan hirarkis antara kaum laki-laki dengan kaum 

perempuan, yang tak lagi diterima sebagai takdir biologis. Penyelidikan mereka 

tentang landasan social ketimpangan dan ketidak sederajatan ini adalah akibat tak 

terelakkan dari pemberontakan mereka (Maria Mies dalam Khamla Bhasin 1996: 

42)  

Peneliti terdahulu yang telah dilakukan antara lain oleh Ita yuli astutik pada 

tahun 2003 dengan judul”Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan Pada Novel 

Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy”. Fokus penelitian pada 

karya sastra yang berbentuk novel dan meneliti tentang penggunaan gaya bahasa 

perbandingan. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa gaya bahasa yang 
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digunakan pada novel perempuan berkalung sorban bermacam-macam antara lain, 

personifikasi, ironi, sinisme, sarkas dan metafora. 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ada beberapa tentang penyetaraan hak-hak perempuan, Perjuangan yang 

diusahakan tokoh utama, diskriminasi pendidikan, soal tidak memiliki keturunan, 

poligami, dominasi patriarki,pemaksaan dan kekerasan dalam rumah tangga. 

Ruang lingkup permasalahan penelitian pada prespektif gender dalam novel 

Perempuan Berkalung Sorban karya Abida el khalieqy. Kepiawaian pengarang 

dalam merangkai cerita menarik untuk ditelaah lebih lanjut. 

1.2.2 Batasan Masalah 

Melihat banyaknya permasalahan yang muncul, maka perlu pembatasan 

masalah, hal tersebut karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan kemampuan 

penulis. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

a) Masalah-masalah dominasi patriarki dalam novel Perempuan Berkalung 

Sorban? 

b) Bentuk-bentuk kesadaran gender tokoh utama dalam novel perempuan 

Berkalung Sorban 

c) Perjuangan yang diusahakan tokoh utama untuk melepaskan diri dari dominasi 

patriarki?  
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1.2.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana dominasi patriarki dalam novel Perempuan Berkalung Sorban? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk kesadaran gender tokoh utama dalam novel 

perempuan Berkalung Sorban? 

3. Bagaimana perjuangan yang di usahakan tokoh utama untuk melepaskan diri 

dari dominasi patriarki?  

1.2.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Secara Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak-hak 

perempuan, dan cerita dalam novel. Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah khazanah penelitian sastra dan dapat dijadikan sebagai pedoman 

penelitian selanjutnya. 

Tujuan Secara khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Mendeskripsikan dominasi patriarki dalam novel Perempuan Berkalung Sorban. 

b. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kesadaran gender tokoh utama dalam novel 

perempuan Berkalung Sorban. 

c. Mendeskripsikan perjuangan yang di usahakan tokoh utama untuk melepaskan 

diri dari dominasi patriarki.  
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1.2.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik, 

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kajian 

bidang ilmu satra terutama bidang prosa fiksi sehingga bermanfaat bagi 

usaha pengembangan teori-teori mengenai disiplin ilmu tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca 

untuk smemahami isi dalam novel perempuan berkalung sorban. 

1.2.6 Penegasan Istilah 

a) Novel  

Hasil kesusastraan yang berbentuk prosa yang menceritakan suatu kejadian 

yang luar biasa dan dari kejadian itu lahirlah suatu konflik suatu pertikaian yang 

merubah nasib mereka. Novel lebih luas dari cerpen dan lebih singkat dari 

roman.(Lubis, 1988: 161)  

b) Dominasi Patriakhi 

Dominasi bisa diartikan yang paling dominan dan partiakhi kekuasaan. 

Kekuasaan penuh seorang laki-laki terhadap kelompoknya. 

c) Feminis  

Secara etimologis feminis berasal dari kata femme(woman), berarti 

perempuan (tunggal) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum 

perempuan (jamak), sebagai kelas sosial. (Nyoman Kutha Ratna 2009: 184) 
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d) Gender 

 Pembedaan antara peran fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan 

laki-laki yang dihasilkan dari kontruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai 

perkembangan zaman. (Mufidah ch, 2008: 3) 

e) Kajian Feminisme 

Suatu usaha serius zaman ini yang memiliki komitmen dengan proses 

pengembangan kesadaran kaum perempuan untuk lebih mandiri dan terbebas dari 

ketergantungan secara psikologis, sosial, dan ekonomi.  

f) Kesadaran Gender 

Pengubahan pola pikir, sikap, prilaku manusia menuju kesadaran baru yang 

disebut dengan keadilan dan kesetaraan gender.  


