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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas tentang : (1) Latar Belakang, (2) Fokus Masalah, (3) 

Rumusan Masalah Penelitian, (4) Tujuan Penelitian, (5) Manfaat Masalah, (6) 

Penegasan Istilah  

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra adalah sebuah usaha merekam isi jiwa sastrawannya, 

rekaman ini menggunakan alat bahasa. Sastra adalah bentuk rekaman dengan 

bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain (Sumardjo:1994). Pada 

dasarnya, karya sastra sangat bermanfaat bagi kehidupan, karena karya sastra 

dapat memberi kesadaran kepada pembaca tentang kebenaran-kebenaran hidup, 

walaupun dilukiskan dalam bentuk fiksi. Karya sastra dapat memberikan 

kegembiraan dan kepuasan batin. Hiburan ini adalah jenis hiburan intelektual dan 

spiritual. Karya sastra juga dapat dijadikan sebagai pengalaman untuk berkarya, 

karena siapa pun bisa menuangkan isi hati dan pikiran dalam sebuah tulisan yang 

bernilai seni.  

Karya sastra merupakan hasil penyampaian ide-ide dan pandangan tentang 

kehidupan manusia yang dituangkan secara kreatif dan dikemas dalam bentuk 

yang indah oleh sastrawan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Semi (1993 : 8 ), bahwa karya sastra merupakan karya kreatif sehingga sastra 

harus mampu melahirkan suatu kreasi yang indah dan berusaha menyalurkan 

kebutuhan keindahan manusia. Salah satu produk karya sastra adalah novel.  
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 Geni Jora adalah salah satu karya sastra jenis novel karya Abidah El 

Khilieqy dicetak pertama kali pada bulan April 2003. Pada tahun 2003 novel Geni 

Jora keluar sebagai pemenang kedua dalam sayembara menulis novel Dewan 

Kesenian Jakarta (DKJ). Melalui Geni Jora, Abidah El Khilieqy berusaha 

mengkritisi realitas sosial dan budaya patriarki, masalah-masalah moral, 

intelektualis dan spiritualitas kaum hawa. Geni Jora tidak hanya memperkaya, 

tetapi sekaligus menambah bobot dunia fiksi di Indonesia menjadi lebih bagus 

lagi. 

 Kemenarikan dalam novel Geni Jora karya Abidah El Khalieqy adalah 

kisah tokoh utamanya yang bisa menginspirasi pembaca. Selain itu, dari segi 

penulisan, pengarang mampu mengemas cerita dengan bahasa yang menarik dan 

puitis. Tokoh utama dalam novel tersebut mampu menginspirasi pembaca serta 

mengajak para pembaca untuk melakukan perlawanan secara proporsional 

terhadap sistem budaya patriarki. Pergolakan yang terjadi dalam hati, pikiran, 

hingga kondisi sosial tokoh utama dalam novel tersebut bercampur baur menajdi 

satu kesatuan yang kompleks.   

 Selain itu konflik tokoh utama yang terdapat dalam novel ini berbeda dari 

kebanyakan novel-novel lain. Hal tersebut juga menjadi faktor yang membuat 

peneliti ingin membahas novel tersebut lebih dalam lagi. Salah satu konflik yang 

umum dimuat di dalam novel Geni Jora karya Abidah El Khielieqy yaitu masalah 

gender.  

Gender termasuk salah satu persoalan yang sangat menarik dan tidak akan 

pernah habis untuk diperbincangkan. Di dalam masyarakat, sebenarnya perbedaan 

gender tidaklah menjadi masalah sejauh hal tersebut tidak menimbulkan 
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ketidakadilan gender.  Begitu juga dengan kesetaraan gender yang harus 

diterapkan dalam  kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua orang. Proses 

pendidikan yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar mengajar apabila 

diterapkan dengan tidak diskriminatif dan berkeadilan didasari sangat bermanfaat 

dalam upaya menciptakan kesetaraan gender. 

Kesetaraan gender telah menjadi wacana publik yang terbuka, sehingga 

hampir tidak terdapat sudut kehidupan manapun yang tidak tersentuh dengan 

wacana ini. Gender telah menjadi perspektif baru yang tengah diperjuangkan 

untuk menjadi control bagi kehidupan sosial, sejauh mana prinsip keadilan, 

penghargaan martabat manusia dan perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan 

perempuan. Upaya penyadaran akan kesetaraan gender ditempuh dengan harapan 

membantu kaum perempuan itu sendiri dalam menemukan jati diri dan 

peranannya ditengah-tengah masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu.  

Berbicara mengenai gender bukanlah semata-mata karena ingin menyalahi 

kodrat tetapi justru mengembalikan kodrat pada proporsi dan fungsi sosialnya 

bagaimana kesetaraan telah berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Salah satu 

tokoh yang berjuang ingin mendapatkan kesetaraan gender yaitu tokoh utama 

dalam novel Geni Jora karya Abidah El Khalieqy. Upaya kesetaraan gender yang 

dilakukan adalah memperoleh pendidikan tinggi, mendapatkan kerja di sektor 

publik, dan memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. 

Tentu saja upaya tersebut memberikan dampak bagi tokoh utama untuk 

mendapatkan hak kesetaraan gender, persamaan hak dengan kaum laki-laki, dalam 

bidang sosial, politik dan ekonomi maupun bidang kebudayaan umumnya. 
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 Abidah El Khalieqy merupakan novelis perempuan Indonesia yang sangat 

konsisten untuk membahas tema kesetaraan gender. Sejak kemunculannya di 

dunia kesusasteraan Indonesia hingga saat ini, ia sudah menghasilkan begitu 

banyak karya, baik yang berupa novel, cerpen, maupun puisi. Namun secara 

spesifik Abidah El Khalieqy ini lebih dikenal sebagai seorang novelis.  

Salah satu novel karya Abidah El Khaieqy yang menarik untuk dikaji 

dalam penelitian ini yaitu novel Geni Jora sebab dalam novel tersebut ada banyak 

persoalan yang dimunculkan oleh pengarang salah satunya persoalan gender, 

dimana perempuan berada dibaris kedua setelah laki-laki. Meskipun banyak orang 

berbicara masalah gender, namun perempuan masih saja mengalami kekerasan 

dengan beribu wajah dan bentuknya, sesuai digambarkan Abidah melalui novel-

novelnya. Geni jora salah satu perempuan yang memperjuangkan harkat, 

martabat, dan derajat kaumnya sejajar dengan laki-laki. Itu sebabnya perlu adanya 

upaya kesetaraan gender. Pada hakekatnya laki-laki dan perempuan diciptakan 

untuk saling melengkapi, namun kaum laki-laki secara psikologis dan sosiologis 

mengkerangkakan pola-pola pikiran manusia untuk menempatkan laki-laki 

sebagai pusat, sedangkan perempuan adalah makhluk yang memiliki kelemahan 

sehingga perempuan berada dibaris kedua setelah laki-laki. Laki-laki selalu ingin 

menang dan mendapatkan kemenangan. Oleh sebab itu dengan adanya analisis 

kesetaraan gender dapat mendorong perempuan untuk berfikir maju dan 

memperjuangkan haknya sejajar dengan laki 

 Melalui kajian yang berperspektif  feminis gambaran dan suara perempuan 

yang terefleksi dalam novel GJ tersebut diharapkan  lebih dapat dipahami. Hal ini 

seperti yang dikemukakan oleh Reinhartz (2005:221) bahwa penelitian feminis 
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memiliki tujuan untuk mengindentifikasi penghilangan, penghapusan,  dan 

informasi yang hilang tentang perempuan secara umum.  Reinhartz (2005:67) juga 

menegaskan bahwa memahami perempuan dari perspektif feminis adalah 

memahami pengalaman dari sudut pandang perempuan sendiri, yang akan 

memperbaiki ketimpangan utama cara pandang nonfeminis yang meremehkan 

aktivitas dan pemikiran perempuan, atau menafsirkannya dari sudut pandang laki-

laki di masyarakat atau peneliti laki-laki.  

 Melalui kajian feminis diharapkan juga dapat terungkap kemungkinan 

adanya kekuatan budaya patriarki yang membentuk citra mengenai perempuan 

maupun laki-laki, relasi antar keduanya, ataupun adanya perlawanan terhadap 

dominasi patriarki yang terefleksi dalam novel tersebut. 

 Pilihan terhadap kritik sastra feminis sebagai pisau analisis dalam 

mengkaji novel menuntut pemahaman yang cukup terhadap teori feminisme, 

termasuk pemahaman berbagai varian teori feminisme. Di samping itu, perlu 

dipahami juga relevansi teori feminisme  tertentu dengan novel yang akan 

dianalisis. Hal ini karena, seperti dikemukakan oleh Tong (2006) bahwa 

feminisme pada dasarnya bukanlah sebuah pemikiran yang tunggal, melainkan 

memiliki berbagai ragam yang kemunculan dan perkembangannya sering kali 

saling mendukung, mengoreksi, dan menyangkal pemikiran feminisme 

sebelumnya.  

 Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh Nur Fadhilah (2010) yang 

berjudul “Kesetaraan Gender dalam Novel Bukit Gundaling Karya Marga T’’. 

Hasil penelitian tersebut memfokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, (1) 

Karakter tokoh dilihat dari ciri-ciri fisik, sosial, dan psikologis dalam novel Bukit 
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Gundakng karya Marga T, dan (2) Wujud kesetaraan gender yang diterapkan para 

tokoh dalam novel Bukit Gundaling Karya Marga T. Adapun hasil yang diperoleh 

melalui penelitian tersebut mengindikasikan bahwa tokoh-tokoh perempuan yang 

ada dalam novel Bukit Gundaling merupakan tokoh perempuan yang berkarakter 

cantik, cerdas, pandai, berpendidikan tinggi, mandiri, pemimpin rumah tangga, 

pemberani, tegar, tidak mudah dibohongi, dan tegas. Karakakter tokoh perempuan 

tersebut sejajar dengan karakter laki-laki yang diceritakan dalam novel Bukit 

Gundaling. Kesetaaran gender yang terdapat dalam novel tersebut berupa 

perempuan sebagai makhluk mitra sejajar dengan laki-laki yang digambarkan 

dengan (1) aktualisasi kesetaraan dalam ruang lingkup keluarga (sektor domestik) 

yang diwujudkan dengan adanya kesetaraan dalam kelurga yang diwujudkan 

dengan dalam mengelola rumah tangga dan kesetaraan dalam memilih pergaulan. 

(2) Aktualisasi kesetaraan dalam konteks kehidupan masyarakat (sektor publik), 

yang diwujudkan dengan adanya kesetaraan dalam hak memperoleh pendidikan, 

kesetaraan dalam hak kesempatan kerja, kesetaraan dalam hak memilih 

pendidikan, kesetaraan dalam hak kesempatan kerja, kesetaraan dalam hak 

memperoleh hiburan (rekreatif), dan kesetaraan dalam hak mengeluarkan 

pendapat.   

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nur Fadhilah adalah sama-

sama menganalisis novel. Secara umum tidak banyak perbedaan dalam penelitian 

yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama menganalisis 

novel. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah terletak pada objek novel dengan judul dan pengarang 

yang berbeda.  
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 Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengadakan penelitian mengenai 

bentuk dan fungsi kesetaraan gender apa saja yang dialami tokoh utama tersebut 

serta untuk mengungkapkan, memperjelas, dan memehami maksud sebenarnya 

yang ingin disampaikan dalam novel Geni Jora. Dengan adanya analisi kesetaraan 

gender dapat membantu peneliti untuk menjawab atas permasalahan yang diteliti, 

memberi pandangan kepada masyarakat serta pembaca tentang bagaimana 

kesetaraan gender yang sebenarnya , dan sebagai rujukan untuk peneliti sastra 

selanjutnya yang berkaitan dengan gender. 

 

1.2 Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ini memfokuskan pada masalah-

masalah yang khusus. Hal ini dilakukan karena mengingat luasnya cakupan 

masalah yang akan diteliti.  

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini nantinya akan membahas dan  

berfokus mengenai kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kondisi bagi 

laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai 

manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai macam 

kegiatan. 

Dapat dikatakan bahwa penelitian dengan kajian kesetaraan gender ini 

berfokus pada tiga sub masalah yaitu bentuk aktivitas pada tokoh utama, akses 

dan kontrol pada tokoh utama. Dari ketiga sub permasalahan ini, kemudian 

diperinci lagi dengan memberikan indikator mengenai hal yang akan diteliti. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini. Adapun masalahnya aala sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas tokoh utama dalam novel Geni Jora karya Abidah El 

Khalieqy ? 

2. Bagaimana akses tokoh utama dalam novel Geni Jora karya Abidah El 

Khalieqy ? 

3. Bagaimana kontrol tokoh utama dalam novel Geni Jora karya Abidah El 

Khalieqy ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran serta 

wawasan yang luas mengenai kesetaraan gender pada tokoh utama dalam novel 

Geni Jora. 

Berdasarkan tujuan umum di atas, maka tujuan khusus dari penelitian ini 

dipapakarkan sebagai berikut.  

1. Mendiskripsikan aktivitas tokoh utama dalam novel Geni Jora karya Abidah 

El Khalieqy. 

2. Mendiskripsikan akses tokoh utama dalam novel Geni Jora karya Abidah El 

Khalieqy. 

3. Mendiskripsikan kontrol tokoh utama dalam novel Geni Jora karya Abidah 

El Khalieqy. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis, sehingga teruji kualitas penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Praktis 

a. Mempermudah pembaca novel dalam menangkap pesan-pesan mengenai 

kesetaraan gender. 

b. Memberikan informasi dan sebagai bahan referensi yang dapat 

digunakan oleh pemerhati keilmuan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang kesetaraan gender dan juga menggunakan kajian yang 

berbeda. 

c. Memberikan wawasan maupun gambaran kepada pengajar tentang 

kesetaraan gender yang dialami oleh tokoh utama di dalam sebuah 

kehidupan dan penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai studi 

interdisipliner antara studi sastra dengan studi-studi lainnya.  

2) Manfaat Teoretis 

a. Memberikan sumbangan pengetahuan dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan yang ada di dalam suatu lembaga pendidikan di Indonesia. 

b. Menambah kreatifitas dalam dunia penulisan Indonesia, demi 

meningkatkan kualitas dalam pembuatannya. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam menginterprestasikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi, maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut: 
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1. Analisis 

Sebuah penguraian pada pokok atas bagiannya dan penelaahan itu sendiri, 

serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan. 

2. Gender  

Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikontruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan 

ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat 

lainnya disebut konsep gender (Fakih 2006: 71) 

3. Kesetaraan Gender  

Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki 

kondisi yang sama  untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan 

potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. 

4. Tokoh Utama   

Tokoh utama merupakan tokoh yang paling diutamakan dalam sebuah cerita 

yang dimuat dalam novel atau cerita lainnya yang bersangkutan 

(Nurgiyantoro, 1995). 

5. Novel Geni Jora  

Novel Geni Jora adalah sebuah novel yang berbingkai feminisme. Perspektif 

feminisme lebih mengarah pada karya sastra yang ditulis perempuan 

sekaligus menampilkan tokoh perempuan dengan berbagai masalahnya. 

6. Abidah El Khalieqy  

Abidah el khalieqi  di kenal sebagai penyair, novelis, dan cerpenis, tinggal di 

kota budaya (Yogyakarta) di lahirkan di Jombang, Jawa Timur, 1 Maret 1965. 


