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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra sebagai potret kehidupan bermasyarakat merupakan 

suatu karya sastra yang dapat dinikmati, dipahami, dan dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Karya sastra tercipta karena adanya 

pengalaman batin pengarang berupa peristiwa atau problem dunia yang 

menarik sehingga muncul gagasan imajinasi yang dituangkan dalam 

bentuk tulisan dan karya sastra akan menyumbangkan tata nilai figur 

dan tatanan tuntutan masyarakat, hal ini merupakan ikatan timbal balik 

antara karya sastra dengan masyarakat, walaupun karya sastra tersebut 

berupa fiksi, namun pada kenyataannya, sastra juga mampu 

memberikan manfaat yang berupa nilai-nilai moral bagi pembacanya. 

Sastra selalu menampilkan gambaran hidup dan kehidupan itu sendiri, 

yang merupakan kenyataan sosial. Dalam hal ini, kehidupan tersebut 

akan mencakup hubungan antar masyarakat dengan orang seorang, 

antar manusia, manusia dengan Tuhannya, dan antar peristiwa yang 

terjadi dalam batin seseorang. 

Karya sastra merupakan hasil cipta manusia yang hadir sebagai 

refleksi atas kenyataan. Sebuah karya sastra tidak mungkin lahir dari 

kekosongan budaya. Ada alasan atau latar belakang mengapa karya 

sastra diciptakan. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat seorang filsuf 
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terkenal yaitu Plato. Realitas kehidupan, kebudayaan, dan sosial-politik 

menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari karya sastra. Bagi Plato 

tidak ada pertentangan antara realisme dan idealisme dalam seni 

(Teeuw, 2013:221). Sehubungan dengan hal ini, Unger (dalam Wellek 

dan Warren, terjemahan Budianto, 1995:141) menyatakan bahwa karya 

sastra merupakan salah satu bentuk seni kreatif manusia yang 

mengekspresikan suatu sikap umum terhadap kehidupan. Dengan 

demikian, sastra merupakan suatu karya seni kreatif manusia dalam 

bentuk tulisan yang di dalamnya menceritakan sikap dan perilaku 

manusia secara umum menurut budaya setempat dalam menjalankan 

kehidupan. 

Perkembangan novel di Indonesia cukup pesat, terbukti 

banyaknya novel baru telah diterbitkan. Novel-novel tersebut 

mempunyai bermacam- macam tema dan isi, antara lain tentang 

problem-problem sosial yang pada umumnya terjadi dalam masyarakat, 

termasuk yang berhubungan dengan wanita. Sosok wanita sangatlah 

menarik untuk dibicarakan, wanita di sekitar publik cenderung 

dimanfaatkan oleh kaum laki-laki untuk memuaskan koloninya. Wanita 

telah menjelma menjadi bahan eksploitasi bisnis dan seks. Salah satu 

permasalahan yang sedang gencar dibicarakan saat ini adalah tentang 

ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum wanita. 

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah 

sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KETIDAKADILAN GENDER TOKOH... NICHO V. ANDRIAN



3 

menjadi persoalan, ternyata perbedaan jender telah melahirkan 

berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap 

kaum perempuan (Fakih, 2007: 12). 

Novel Hati Suhita menggambarkan Alina suhita perempuan dari 

trah darah biru pesantren dengan moyang lestari ajaran jawa, sejak 

remaja terikat perjodohan ketika hari pernikahan tiba, Gus birru 

suaminya menumpahkan kekesalan dengan tidak mau menggauli 

suhita. tinggal dalam satu kamar tapi tempat tidur terpisah sejak 

semalam pertama pernikahan. tanpa perbincangan apa lagi kehangatan 

namun bisa bersandiwara sebagai pasangan pengantin mesra ketika di 

luar. 

Alina suhita begitu patung khas tawadhu santri. baginya, mikul 

duwur mendem Jero menjadi pegangan yang mutlak diterima dan 

dilakukan tanpa reserve. gejolak hasrat seorang istri yang disambut 

penolakan terang-terangan suami, tepat ketika perempuan masa lalu 

suami muncul menjadi komunikasi layaknya sepasang kekasih, adalah 

penderitaan yang mengiringi konflik batin nya selama beberapa 

purnama. 

Namun yang tersemat dalam nama suhita, adalah kekuatan tiada 

bandingan. kita menelan semua getir itu sendiri, merebahkannya di 

dalam sujud melanjutkannya dalam ayat-ayat Tuhan yang iya hafal 

seluruhnya juga,  tenga ada doa tepat orang-orang suci disemayamkan. 
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Tokoh-tokoh dan masalah-masalah yang dimunculkan dalam 

Novel Hati Suhita menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender dan 

ketidakadilan gender. Pada dasarnya, novel tersebut menceritakan 

perjalanan hidup Alina Suhita sebagai tokoh utama yang menemui 

beberapa masalah dalam hubungannya dengan suaminya yaitu Gus 

Birru. Ketidakadilan gender yang terkandung dalam Novel Hati Suhita 

terkait dengan cara pandang terhadap peran laki-laki dan perempuan. 

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan ditunjukkan oleh 

keberadaan tokoh-tokoh yang mengalami berbagai peristiwa yang 

terkait dengan masalah ketidaksetaraan jender dan ketidakadilan. 

Pengarang novel Hati Suhita adalah seorang perempuan yang 

bernama Khima Anis. Khilma Anis merupakan penulis Indonesia yang 

jeli dalam mengamati fenomena kehidupan pesantren dan sosial 

budaya. Kehidupan masyarakat yang kompleks dan rumit ia tuangkan 

dalam tulisan dengan menggunakan bahasa sederhana yang terkadang 

masih lekat dengan Jawa. Ia juga mampu menggambarkan kehidupan 

wanita dengan ketidaksetaraanya terhadap laki-laki. 

Perbedaan jenis kelamin sering dirancukan dengan konsep 

gender oleh konstruksi sosial pemahaman masyarakat. Jenis kelamin 

lebih mengarah pada hal- hal yang berhubungan dengan organ-organ 

secara biologis, sedangkan gender mengacu pada aspek sosial, budaya, 

dan nonbiologis. Hal ini yang mengakibatkan ketidaksetaraan posisi 

antara perempuan dan laki-laki. Hingga pada akhirnya memunculkan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KETIDAKADILAN GENDER TOKOH... NICHO V. ANDRIAN



5 

doktrin bahwa perempuan selalu berada di belakang laki-laki. Terdapat 

3 Bentuk ketidakadilan terhadap perempuan yaitu: stereotipe, 

subordinasi, dan marjinalisasi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan secara rinci dasar 

penelitian itu sebagai berikut. 

1. Dari segi penceritaan, novel Hati Suhita karya Khilma Anis

sangat menarik dikaji secara kritik sastra feminisme.

2. Sepengetahuan penulis, novel Hati Suhita karya Khilma Anis

sudah pernah diteliti dengan pendekatan feminis Islam.

3. Novel Hati Suhita karya Khilma Anis mengungkapkan

ketidakadilan gender yang menarik untuk dikaji yaitu

permasalahan perempuan yang diperlakukan tidak adil oleh

suaminya dan budaya.

Bertolak dari pernyataan di atas, penelitian ini memanfaatkan

teori fiksi Robert Stanton untuk mengungkap struktur teks. Penggunaan 

teori ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam analisis teks. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya sampekan di 

atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah: 

1. Bagaimana struktur teks novel Hati Suhita karya Khilma

Anis?
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2. Bagaimana ketidakadilan gender, serta penyebab yang 

dialami oleh tokoh perempuan dalam novel Hati Suhita 

karya Khilma Anis?  

1. 3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Menjelaskan struktur teks novel Hati Suhita karya Khilma 

Anis. 

2. Menjelaskan ketidakadilan gender serta penyebab yang 

dialami oleh tokoh perempuan dalam novel Hati Suhita 

karya Khilma Anis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penulisan skripsi ini terdapat dua manfaat, yaitu secara 

praktis dan secara teoretis. Secara praktis penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi sastra 

Indonesia dan memberikan informasi dan pengetahuan sebagai salah 

satu bahan pertimbangan penelitan mendatang. Secara teoristis 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk lebih 

mengenal lebih dalam apa saja yang terkandung dalam novel Hati 

Suhita karya Khilma Anis 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang novel Hati Suhita ini sudah pernah dilakukan 

oleh para peneliti sastra. Hal ini tentu saja disebabkan karena novel ini 

sudah ada lama, yaitu sejak Awal 2019. Tetapi, karya sastra tidak akan 

pernah habis untuk dibicarakan. Semakin banyak diteliti, semakin kaya 

pula interpretasi atas karya itu. Hal tersebut sesuai dengan hakikat 

karya sastra, yaitu multi-interpretasi.  

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan peneliti baik 

dengan cara mencari di ruang baca Fakultas Ilmu Budaya, perpustakaan 

Unair kampus B, maupun dengan cara mengakses internet, penelitian 

mengenai makna novel Hati Suhita dengan analisis kajian kritik sastra 

feminis belum pernah dilakukan. Namun sebelumnya sudah ada 

penelitian lain terhadap objek novel Hati Suhita yang memanfaatkan 

analisis lain maupun terhadap objek lain yang memanfaatkan analisis 

kajian kritik sastra feminis   

Dalam penelitian skripsi oleh Farida Royani IAIN Ponorogo 

2020 Pesan Dakwah Dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis 

(Analisis Wacana Teun A. Van Dijk) Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan 

data berupa dokumentasi dan observasi teks. Untuk menganalisis data, 

penulis menggunakan analisis wacana yang dikembangkan oleh Teun 

A. Van Dijk yang membagi wacana menjadi tiga tingkatan, yaitu 
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struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Penelitian ini 

menghasilkan beberapa kandungan pesan dakwah dalam novel Hati 

Suhita karya Khilma Anis. Pertama, pesan dakwah akidah, meliputi 

berdo’a, shalat, membaca Al-Qur’an dan ziarah kubur. Kedua, pesan 

dakwah syari’ah meliputi, tirakat, dzikir, menuntut ilmu, kasih sayang 

terhadap sesama, memuliakan tetangga, tabarrukan, dan memberi 

nasihat. Ketiga, pesan dakwah akhlak, meliputi patuh kepada suami, 

mikul duwur mendem jeru, sabar, patuh kepada orangtua, ikhlas, 

syukur, dan mencium tangan orangtua. 

Lain halnya dengan penelitian di atas, pada penelitian dalam 

skripsi Nugroho, Dede Indra Wahyu. 2019 berjudul Citra Perempuan 

Dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis dan Implikasinya 

Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Identifikasi data 

dalam penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, kalimat pada novel Hati 

Suhita karya Khilma Anis yang diidentifikasikan kedalam citra 

perempuan dalam aspek fisis, citra perempuan dalam aspek psikis dan 

citra sosial perempuan.Teknik penyediaan data dalam penelitian ini 

menggunakan Teknik simak dan Teknik catat. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Teknik penyajian 

hasil analisis pada penelitian ini adalah metode informal. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa novel Hati Suhita karya Khilma Anis 

terdapat citra perempuan yang terdiri dari citra diri perempuan dalam 

aspek fisis yang digambarkan oleh tokoh Alina Suhita yang memiliki 
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wajah yang cantic, gigi gingsul, bulu mata lentik, hidung mancung dan 

tokoh Alina Suhita pada novel juga dipertanyakan akan kehamilannya 

karena sudah menikah cukup lama. Citra diri perempuan dalam aspek 

psikis digambarkan oleh tokoh Alina Suhita yang memiliki sifat sabar, 

percaya diri dan bertanggung jawab.  

Citra sosial perempuan digambarkan pada tokoh Alina Suhita 

yang memiliki karakter aktif baik di lingkungan keluarga dan 

masyrakat. Selain itu, tokoh Alina Suhita juga digambarkan sebagai 

perempuan mandiri, cerdas, semangat dan berpendidikan. Hasil 

penelitian ini terdapat pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA 

yang tertuang dalam KD 3.9. Kelas XII Semester I yaitu menganalisis 

isi dan kebahasaan novel, dengan indikator menentukan isi (unsur 

intrinsik dan unsur ekstrinsik). Saran dalam penelitian ini adalah 

peserta didik dapat menjadikan novel Hati Suhita karya Khilma Anis 

sebagai bahan bacaan karena di dalamnya terdapat nilai-nilai positif 

bagi kehidupan. Bagi guru diharapkan dapat membangkitkan 

kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. 

Kemudian dalam penelitian Ikki Pramatasari Kadir 2017. 

Ketidakadilan Gender yang Dialami Tokoh Perempuan dalam Novel 

Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieky: Tinjauan 

Kritik Sastra Feminis (dibimbing oleh Haryeni Tamin dan Muslimat). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk 

ketidakadilan gender yang dialami tokoh perempuan dan 
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mengungkapkan dampak ketidakadilan gender dalam novel Perempuan 

Berkalung Sorban terhadap tokoh perempuan yang mengalami 

ketidakadilan. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan teori 

feminis. Penelitian ini bersifat kualitatif yang mengharuskan 

keterlibatan langsung peneliti dalam seluruh proses penelitian mulai 

dari penetapan masalah, kajian pustaka, pengumpulan dan pengolahan 

data, proses analisis dan intrepretasi, sampai pada kesimpulan 

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat gambaran 

ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh perempuan yang 

dilakukan oleh ayah ataupun suami sebagai kepala keluarga. 

Talita Dyah NR, (2014) Refleksi Ketidakadilan Gender Dalam 

Novel Cinta di Dalam Gelas Karya Andrea Hirata. Skripsi thesis, 

Universitas Airlangga. Penelitian Ketidaakdilan Gender dalam novel 

Cinta di Dalam Gelas Karya Andrea Hirata ini mengkaji tentang bentuk 

ketidakadilan gender yang dialami tokoh perempuan di dalam novel, 

dan mengkaji bentuk refleksi ketidakadilan gender yang dialami oleh 

perempuan di dalam novel Cinta di Dalam Gelas terhadap kehidupan 

nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan 

berpijak pada teori struktur. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi 

data yang berkaitan dengan ketidakadilan novel Cinta di Dalam Gelas 

dengan memanfaatkan teori struktural melalui tema, sudut pandang 

narator, alur, tokoh dan penokohan, dan latar. Tahap kedua penelitian 

ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra, penelitian ini 
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memperlihatkan bentuk refleksi ketidakadilan gender. Dalam 

penelitian ini diketahui bahwa novel Cinta di Dalam Gelas terdapat 

empat bentuk ketidakadilan yang menonjol dalam novel Cinta di Dalam 

Gelas antara lain streotip terhadap tokoh perempuan, subordinasi 

terhadap tokoh perempuan, kekerasan secara psikis terhadap tokoh 

perempuan. Berbagai ketidakadilan tersebut lambat laun memunculkan 

perlawanan tokoh perempuan atas situasi yang menimpanya, 

ditemukan bahwa ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan 

Belitong di dalam novel merupakan sebuah cerminan perlakuan 

masyarakat terhadap perempuan-perempuan tidak hanya di Belitong 

tetapi juga perempuan-perempuan lainnya di kehidupan nyata. 

Penelititian selajutnya yaitu Tri Ulfa Susila UNS 2019 

Penelitian ini membahas mengenai Citra perempuan dan juga 

ketidakadilan gender yang terdapat dalam novel Candhikala 

Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa. Penelitian ini menggunakan 

kritik sastra feminis sebagai pendekatan. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa kata-kata, kalimat, frasa ataupun wacana yang 

mengandung informasi mengenai citra perempuan dan ketidakadilan 

gender. Sumber data diperoleh melalui novel Candhikala Kapuranta 

karya Sugiarta Sriwibawa cetakan pertama PT. Dunia Pustaka Jaya 

tahun 2002.  

Teknik pengumpulan data dari novel Candhikala Kapuranta 

dilakukan dengan cara pembacaan heuristik dan hermeneutik. Tahapan 
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analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis 

yaitu dengan cara menganalisis dan menguraikan data untuk 

menggambarkan keadaaan objek yang diteliti yang menjadi pusat 

perhatian. Hasil dari penelitian meliputi: (1) citra perempuan di dalam 

novel Candhikala Kapuranta karya Sugiarta Sriwibawa meliputi citra 

fisik yang digambarkan sebagai perempuan cantik dengan leher jenjang 

dan alis miring ke atas, citra psikis meliputi citra perempuan tegar dan 

pekerja keras, citra sosial meliputi citra perempuan perhatian dan 

empati dengan sesama; (2) bentuk ketidakadilan gender di dalam novel 

terdiri atas marginalisasi berupa pengusiran dan tidak mendapatkan hak 

waris pada tokoh perempuan, subordinasi berupa tokoh perempuan 

yang masih menjadi sosok bayangan laki-laki, stereotipe berupa 

pelabelan negatif terhadap profesi penari, kekerasan berupa pelecehan 

dan kekerasan yang menyebabkan kematian, dan beban kerja ganda; (3) 

feminitas yang terkandung di dalam novel di antaranya adalah 

perempuan sudah dapat tampil dalam ranah publik (bekerja), mandiri, 

dapat menyuarakan pendapat dan menentukan pilihan, dan sudah 

mampu lebih unggul daripada laki-laki.  

Umi Rahayu. 2019. Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam 

Novel Sunyi di Dada Sumirah. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Maharani Intan Andalas, S.S. M.A. Perempuan dalam karya sastra telah 

banyak dibahas, terutama dalam novel. Novel-novel yang membahas 
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perempuan, lahir dari banyak pengarang baik perempuan maupun laki-

laki, baik penulis baru maupun penulis-penulis ternama. Oleh karena 

itu, penggambaran perempuan dalam karya sastra sangat beragam. 

Keragaman tokoh perempuan yang hadir dalam karya sastra tidak 

hanya berkait dengan nama dan karakter, tetapi juga dengan konflik 

yang dibangun.  

Konflik-konflik tersebut kerap membahas ketidakadilan yang 

dialami tokoh perempuan, stereotip perempuan, dan beberapa 

membahas kekerasan terhadap perempuan, serta perjuangan 

perempuan. Konflik-konflik tersebut lahir dari proses perenungan dan 

pembacaan terhadap kondisi-kondisi riil. Oleh karena itu, novel dapat 

memiliki kesamaan dengan realita. Apabila ditilik lebih lanjut, kasus-

kasus tersebut dapat terjadi karena masih adanya ketimpangan gender 

yang berakibat adanya diskriminasi terhadap perempuan. Bentuk 

diskriminasi terhadap perempuan acap muncul dalam karya sastra, 

seperti dalam novel Sunyi di Dada Sumirah (SdDS) karya Artie 

Ahmad.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan bentuk-

bentuk diskriminasi terhadap tokoh-tokoh perempuan dalam novel 

Sunyi di Dada Sumirah karya Artie Ahmad, (2) Mendeskripsikan sikap 

tokoh-tokoh mengatasi diskriminasi terhadap perempuan dalam novel 

Sunyi di Dada Sumirah karya Artie Ahmad. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah kritik sastra feminis yang mendasarkan 

kerjanya pada novel SdDS karya Artie Ahmad. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah teknik pustaka dan catat. Tahapan analisis 

data yang dilakukan yaitu membaca intensif, mencatat, 

mengklasifikasikan data, menganalisis, dan menyimpulkan.  

Hasil penelitian ini adalah, dalam novel SdDS terdapat 

diskriminasi terhadap perempuan dan sikap tokoh-tokoh dalam 

mengatasi diskriminasi tersebut. Diskriminasi terhadap perempuan 

dalam novel tersebut yakni berupa stereotip, marginalisasi, dan 

kekerasan. Ketiga diskriminasi tersebut menimpa perempuan dari 

berbagai status sosial dan usia, seperti pekerja seks komersial (PSK), 

eks-tahanan politik, mahasiswi, janda, dan anak perempuan. Adanya 

diskriminasi yang menimpa tokoh perempuan memunculkan sikap 

tokoh-tokoh dalam mengatasi diskriminasi tersebut. Sikap tokoh-tokoh 

dalam mengatasi diskriminasi lebih mengacu pada perlawanan yang 

dilakukan oleh tokoh-tokoh baik perempuan maupun laki-laki, serta 

dari status sosial yang berbeda. Beberapa sikap tersebut yakni melawan 

pelecehan seksual, melawan pemaksaan prostitusi, melawan stereotip 

tahanan politik, dan melawan stereotip janda.  

Saran dari hasil penelitian ini adalah (1) Penelitian ini dapat 

dijadikan referensi kajian pustaka bagi penelitian yang sejenis, 

terutama penelitian tentang diskriminasi terhadap perempuan 

menggunakan teori kritik sastra feminis, (2) Penelitian ini diharapkan 
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dapat dikaji dengan teori lain seperti psikologi sastra dan sosiologi 

sastra, (3) Penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk pembaca bahwa 

dalam kehidupan, banyak hal yang harus ditelisik lebih jauh agar tidak 

mudah mendiskriminasi perempuan secara jenis kelamin ataupun peran 

dalam masyarakat. 

1.5.2 Landasan Teori 

1.5.2.1 Teori Struktural 

Analisis menggunakan teori struktural merupakan tugas prioritas 

bagi seorang peneliti sastra sebelum ia melangkah pada hal-hal lain. 

Hal itu berdasarkan anggapan bahwa pada dasarnya karya sastra 

merupakan dunia dalam kata‖ yang mempunyai makna intrinsik yang 

hanya dapat digali dari karya sastra itu sendiri. Jadi, untuk memahami 

makna karya sastra secara optimal, analisis strukturalisme yaitu unsur 

pembangun terhadap karya sastra adalah suatu tahap yang sulit 

dihindari atau secara lebih ekstrem hal itu harus dilakukan. 

Dalam pandangan strukturalisme pada umumnya, karya sastra 

diasumsikan sebagai fenomena yang memiliki struktur saling terkait 

satu sama lain. Tiap bagian akan menjadi berarti dan penting setelah 

ada dalam hubugannya dengan bagian-bagian yang lain, serta 

bagaimana sumbangannya terhadap keseluruhan wacana. Setiap unsur 

dalam bagian sistem struktur itu baru mempunyai makna setelah berada 

dalam hubungannya dengan unsur-unsur yang lain  yang terkandung di 

dalamnya (Nurgiyantoro, 2005:36-37). 
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Menurut Teeuw (2013:106), tujuan analisis struktural adalah 

untuk mengungkap dan memaparkan secermat, seteliti, dan 

semendalam mungkin tentang keterkaitan semua unsur dan aspek karya 

sastra yang secara bersama-sama menghasilkan makna yang 

menyeluruh dan dapat dipahami. Analisis struktural dapat dilakukan 

dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan 

hubungan antar unsur intriksik karya. Dari data-data yang telah 

diperoleh tersebut, ditunjukan bagaimana hubungan antarunsur itu, dan 

sumbangan  apa yang diberikan terhadap tujuan estetik dan makna 

keseluruhan yang ingin dicapai. 

Robert Stanton menyatakan bahwa unsur pembangun dalam 

sebuah karya sastra terdiri dari tema, fakta cerita, dan sarana cerita. Ia 

membagi unsur fakta cerita menjadi tiga, yaitu alur, tokoh, latar. 

Sedangkan sarana cerita terdiri dari judul,   sudut   pandang,   gaya   

bahasa,   simbolisme,   dan   ironi.   Namun untuk menyesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian ini, unsur-unsur yang akan diteliti ialah sebagai 

berikut: 

a. Tokoh dan Penokohan 

Berdasarkan fungsi perananya, tokoh dibedakan menjadi tokoh 

protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang 

dikagumi, yaitu tokoh yang pengejawentah norma-norma dan nilai-

nilai yang ideal. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KETIDAKADILAN GENDER TOKOH... NICHO V. ANDRIAN



17 
 

 

menyebabkan adanya konflik (Nurgiyantoro 1998:178). Karya sastra 

tradisional biasanya di tunjukkan dengan jelas antara tokoh protagonis 

dan antagonis, karena tokoh protagonis selalu muncul dengan 

kebaikannya sedangkan tokoh antagonis selalu dengan kejahatannya. 

Tokoh merupakan unsur penting dalam karya sastra naratif. 

Tokoh menjadiunsur penting karena tokoh merupakan pelaku yang 

mengalami setiap peristiwa pada cerita yang akan dianalisis. Tokoh 

adalah elemen struktural fiksi yang melahirkan peristiwa. Ditinjau dari 

segi keterlibatannya dalam keseluruhan cerita tokoh fiksi dibedakan 

menjadi dua, yakni tokoh sentral (utama) dan tokoh periferal 

(bawahan/tambahan). Tokoh sentral (central character) atau tokoh 

utama adalah tokoh yang diutamakan dalam sebuah cerita dan 

merupakan tokoh paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku 

kejadian maupun yang dikenai kejadian dalam cerita (Nurgiyantoro, 

1998:176-177). Tokoh sentral merupakan tokoh yang mengambil 

bagian terbesar dalam peristiwa dalam cerita, sedangkan tokoh 

bawahan (peripheral character) adalah tokoh yang tidak sentral 

kedudukannya, namun kehadiran tokoh bawahan ini bisa membantu 

tokoh utama dalam sebuah cerita (Sayuti, 2000:73-74).  

Berdasarkan cara penampilan tokoh dalam cerita dibedakan 

menjadi dua yaitu tokoh datar dan tokoh bulat. Tokoh datar atau tokoh 

sederhana (Simple Character) diungkapkan atau disoroti dalam satu 

segi watak saja. Tokoh datar bersifat statis, dalam perkembangan 
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lakuan, watak tokoh tersebut sedikit berubah, bahkan ada kalanya tidak 

berubah sama sekali, sehingga tokoh datar mudah untuk dikenali.  

Persoalan seorang pengarang tidak hanya dalam hal memilih 

jenis tokoh yang akan disajikan dalam cerita, tetapi juga dengan cara 

apakah ia akan menyajikan tokoh ciptaannya. Dalam hubungan ini, 

dikenal sejumlah cara yang sering dapat dipergunakan, masing-masing 

dengan kelebihan dan kekurangannya. Ada yang membedakan cara-

cara yang sering dipakai itu menjadi cara analitik dan dramatik, ada 

yang membedakannya menjadi metode langsung dan tak langsung, ada 

yang membedakannya menjadi metode telling (uraian) dan showing 

(ragaan), dan ada pula yang membedakannya menjadi metode diskursif, 

dramatik, kontekstual, dan campuran (Sayuti, 2000:89). 

b. Plot / Alur Cerita 

Menurut saya alur adalah jalannya suatu cerita dari peristiwa 

sekarang sampai peristiwa yang akan datang yang sering kita sebut alur 

maju. Selain itu juga kita temui yang kita sebut alur mundur yaitu cerita 

kebalikan dari alur maju atau menceritakan cerita tentang masa lalu. 

Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa 

dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-

peristiwa yang terhubung secara kausal saja. Peristiwa kausal 

merupakan peristiwa yang menyebabkan atau yang menjadi dampak 

dari berbagai peristiwa lain yang tidak dapat diabaikan karena akan 
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berpengaruh pada keseluruhan karya (Stanton, terjemahan Sugihastuti, 

2007:26). 

Alur merupakan tulang punggung cerita. Berbeda dengan 

elemen-elemen lain, alur dapat membuktikan dirinya sendri meskipun 

jarang diulas panjang lebar dalam sebuah analisis. Sebuah cerita tidak 

akan pernah seutuhnya dimengerti tanpa adanya pemahaman terhadap 

peristiwa-peristiwa yang mempertautkan alur, hubungan kausalitas, 

dan keberpengaruhannya. Sama halnya dengan elemen- elemen lain, 

alur alur memiliki hukum-hukum sendir; alur hendaknya memiliki 

bagian awal, tengah, dan akhir yang nyata, meyakinan dan logis, dapat 

menciptakan bermacam-macam kejutan, dan memunculkan sekaligus 

mengakhiri ketegangan-ketegangan (Stanton terjemahan Sugihastuti, 

2007:28). 

Dua elemen dasar yang membangun alur adalah ‟ konflik‟ dan ‟ 

klimaks‟ . Konflik utama selalu bersifat fundamental, membenturkan ‟ 

sifat-sifat‟ dan‟ kekuatan-kekuatan‟  tertentu. (Stanton, terjemahan 

Sugihastuti, 2007:32). 

c. Latar / Seting 

Deskripsi latar fiksi dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yakni 

latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat adalah hal yang 

berkaitan dengan masalah geografis, latar waktu berkaitan dengan 

masalah historis, dan latar sosial berkaitan dengan kehidupan 
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kemasyarakatan. Terdapat empat elemen unsur yang membentuk latar 

fiksi. Pertama, lokasi geografis yang sesungguhnya, termasuk di 

dalamnya topografi, scenery (pemandangan) tertentu, bahkan detail - 

detail interior sebuah kamar ruangan. Kedua, pekerjaan dan cara-cara 

hidup tokoh sehari-hari. Ketiga, waktu terjadinya action (tindakan) atau 

peristiwa, termasuk periode historis, musim, tahun, dan sebagainya. 

Keempat, lingkungan religius, moral, intelektual, sosial, dan emosional 

tokoh-tokohnya (Sayuti, 2000: 126-128). Ada beberapa fungsi latar 

dalam fiksi, misalnya latar sebagai metafora, latar sebagai atmosfer, 

dan latar sebagai pengedepanan (foregrounding). Dalam hubungannya 

dengan latar, terutama yang menyangkut latar waktu, sebagai 

pengedepanan dalam fiksi, perlu dikemukakan tentang bagaimana 

waktu itu berlangsung dalam fiksi. Untuk itu, dikenal adanya tiga istilah 

yang menunjuk waktu dalam fiksi, yakni difus, fragmentarisme, dan 

kalenderisme. Pada prinsipnya latar berfungsi untuk memberikan 

informasi tentang situasi (ruang dan waktu) sebagaimana adanya. Latar 

juga berfungsi sebagai proyeksi keadaan batin para tokoh. Latar juga 

dapat berfungsi sebagai metafor dari keadaan emosional dan spiritual 

tokoh. 

d. Prinsip Jawa dan Cerita Pewayangan 

Beberapa karkteristik perempuan yang harus dimiliki oleh sosok 

perempan Jawa yang terdapat pada wejangan dan nasehat yang di 

tuliskan oleh Susuhunan Pakubuwono IX pada bukunya yang berjudul 
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Serat Wira Iswara yang kemudian menjadi kiblat aturan sosok 

perempuan Jawa adalah 1) perempuan harus patuh, hormat, santun 

kepada suami, 2) apapun yang telah diberikan suami harus diterima 

dengan ikhlas, 3) senantiasa berdoa agar mendapat wahyu dari Hyang 

Widi agar menajdi wanita yang berbudi luhur.  

Jika kita lihat pada ajaran serat wulang putri kodrat perempuan 

adalah hanya dengan menjadi istri ataupun ibu yang mengurus 

keluarganya dengan baik saja dia sudah mulia. Dengan menjadi istri 

atau ibu yang nriman saja dia sudah mulia, bahkan perempuan Jawa 

dianjurkan untuk memiliki rasa hormat dan patuh kepada suami. Pada 

kenyataannya perempuan pun masih banyak yang juga beraktivitas di 

luar rumah, namun dia masih bertanggung jawab penuh pada tu gasnya 

sebagai seorang istri dan ibu. Selain menjadi istri dan ibu yang baik di 

rumah, juga menjadi perempuan karir yang memiliki tanggung jawab 

yang baik pada karirnya. 

Serat darmarini, ditujukan pada seorang putri yang akan menikah. 

Ada sembilan hal yang harus diketahui seorang putri sebelum menikah, 

yaitu 1) istri itu berada dalam kekuasaan sang suami, 2) tidak boleh 

berperilaku nyeleweng, 3) menerima dengan baik dan ikhlas berapapun 

pemberian suami (dalam hal harta benda), 4) seorang istri harus sabar, 

tidak boleh gampang marah dan cemberut, 5) berbakti, setia, dan segan 

kepada suami, 6) lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada suami, 

7) ikhlas menjalankan dan menuruti perintah suami, 8) memelihara 
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serta memperhatikan semua kebuthan suami, 9) sentosa, teguh iman 

dan tahan godaan dari luar.   

Konsep perempuan Jawa yang digunakan pada skripsi ini adalah 

konsep perempuan Jawa yang berdasarkan pada Serat Wulang putri 

yang terdapat pada Serat Wira Iswara karya Susuhunan Pakubuwono 

IX. Serat wulang putri berisikan ajaran tentang Religi, memiliki rasa 

malu, Eling, dan sabar, menunjukkan bahwa perempuan Jawa itu harus 

sopan, santun, lembut, berbudi baik, patuh pada suami, (nriman) dalam 

hal apapun perempuan itu harus selalu menerima, dan senantiasa 

berdoa agar memiliki akhlak yang baik. 

1.5.2.2 Pendekatan Kritik Sastra Feminisme dengan novel 

Pendekatan feminis adalah pendekatan yang secara khusus 

menyediakan konsep yang berkaitan dengan analisis kaum perempuan. 

Feminisme bertujuan menyetarakan, menyejajarkan, dan 

mempersaingkan kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam segala 

aspek kehidupan. Inti dari tujuan feminisme adalah meningkatkan 

kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan laki-

laki. Perjuangan serta usaha feminisme untuk mencapai tujuan ini 

mencakup berbagai cara, salah satunya adalah memperoleh hak dan 

peluang yang sama dengan yang dimiliki laki-laki (Djajanegara 

2000:4). Emansipasi menuntut kesamaan hak dan derajat antara laki-

laki dan perempuan. Perbedaan antar feminis mengenai apa, mengapa, 

dan bagaiman penindasan dan eksploitasi itu terjadi, namun mereka 
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sepaham bahwa hakikat perjuangan feminis adalah demi kesamaan, 

martabat dan kebebasan mengontrol raga dan kehidupan baik di dalam 

maupun diluar rumah.  

Feminisme sebagai gerakan perempuan muncul dalam 

karakteristik berbeda-beda yang disebabkan asumsi dasar yang 

memandang persoalan yang menyebabkan ketimpangan gender. 

Rosemarie Putnam Tong dalam Wiyatmi (2012: 16) mengemukakan 

bahwa feminisme bukanlah sebuah pemikiran yang tunggal, melainkan 

memiliki berbagai ragam yang kemunculan dan perkembangannya 

saling mendukung, mengoreksi, dan menyangkal pemikiran feminisme 

sebelumnya. Tong mengungkapkan ada delapan ragam pemikiran 

feminisme, yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme 

marxis dan sosialis, feminisme psikoanalisis dan gender, feminisme 

eksistensial, feminisme posmodern, feminisme multikultural dan 

global, dan ekofeminisme.  

Dalam kritik sastra feminis menurut Sugihastuti dan Suharto 

(2015: 15) bahwa konsep-konsep gender digunakan sebagai dasar 

analisis. Ada lima konsep analisis gender. Pertama, perbedaan gender 

ialah perbedaan dari atribut-atribut sosial, karakteristik, perilaku, 

penampilan, cara berpakaian, peranan. Kedua, kesenjangan gender 

ialah perbedaan dalam hak berpolitik, memberikan suara, bersikap 

antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, genderzation ialah pengacauan 

konsep pada upaya menempatkan jenis kelamin pada pusat perhatian 
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identitas diri dan pandangan dari dan terhadap orang lain. Keempat, 

identitas gender ialah gambaran tentang jenis kelainan yang seharusnya 

dimiliki dan ditampilkan oleh tokoh yang bersangkutan. Kelima, 

gender role ialah peranan perempuan atau laki yang diaplikasikan 

secara nyata.  

1.5.2.3 Ketidakadilan Gender 

Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau 

yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di 

masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan 

tersebut tidakmengakibatkan diskriminasi atau ketidak adilan. Patokan 

atau ukuran sederhana yang dapat digunakan untukmengukur apakah 

perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan . 

a. Gender dan Marginalisasi 

Suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang 

mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk 

memarjinalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan 

menggunakan asumsi gender. Misalnya dengan anggapan bahwa 

perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika 

mereka bekerja diluar rumah (sector public), seringkali dinilai dengan 

anggapan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah 

berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender. Contoh : 1. Guru 

TK, perawat, pekerja konveksi, buruh pabrik, pembantu rumah tangga 
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dinilai sebagai pekerja rendah, sehingga berpengaruh pada tingkat 

gaji/upah yang diterima. 2. Masih banyaknya pekerja perempuan 

dipabrik yang rentan terhadap PHK dikarenakan tidak mempunyai 

ikatan formal dari perusahaan tempat bekerja karena alasan-alasan 

gender, seperti sebagai pencari nafkah tambahan, pekerja sambilan dan 

juga alasan factor reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, melahirkan 

dan menyusui. 3. Perubahan dari sistem pertanian tradisional kepada 

sistem pertanian modern dengan menggunakan mesin-mesin traktor 

telah memarjinalkan pekerja perempuan. 

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat 

pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan 

bahkan negara, marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak 

di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang 

laki-laki dan perempuan (Fakih, 2013: 14-15). 

b. Gender dan Beban ganda (double burden) 

Beban ganda (double burden) artinya beban pekerjaan yang 

diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis 

kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap 

peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan 

jumlah perempuan yang bekerja diwilayah public, namun tidak diiringi 

dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestic. Upaya 

maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan 
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tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau 

anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung 

jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka 

mengalami beban yang berlipat ganda. 

Di kalangan keluarga beban yang sangat berat ini harus 

ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan 

tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda (Fakih, 

2013: 21).   

c. Gender dan Subordinasi 

Suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan 

oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, 

nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah-

milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan 

dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan 

domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan public atau 

produksi. 

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam 

bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu, di 

jawa dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-

tinggi, kelak akan ke dapur jua (Fakih, 2013: 15). 

d. Gender dan Sterotype 
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Semua bentuk ketidakadilan gender diatas sebenarnya 

berpangkal pada satu sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotype 

gender laki-laki dan perempuan. Stereotype itu sendiri berarti 

pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang atau kelompok 

yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan 

umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali 

digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu 

kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya 

relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan 

untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negative juga 

dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun seringkali 

pelabelan negative ditimpakan kepada perempuan. Contoh : 1. 

Perempuan dianggap cengeng, suka digoda. 2. Perempuan tidak 

rasional, emosional. 3. Perempuan tidak bisa mengambil keputusan 

penting. 

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandan terhadap 

suatu kelompok tertentu. Celakanya stereotipe selalu merugikan dan 

menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe itu adalah yang 

bersumber dari pandangan jender. Banyak sekali ketidakadilan 

terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber 

dari penandaan (stereotipe) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, 

penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah 

dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KETIDAKADILAN GENDER TOKOH... NICHO V. ANDRIAN



28 
 

 

kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan 

stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh 

perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. 

Stereotipe terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak 

peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan 

masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut (Fakih, 

2007: 16-17) 

1.5.2.4 Penyebab Ketidakadilan Gender  

Penyebab Ketidakadilan Gender Manifestasi ketidakadilan 

gender tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara 

bagus, yang mengakibatkan ketidakadilan tersebut merupakan 

kebiasaan dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah 

merupakan kodrat dan akhirnya diterima secara umum (Handayani dan 

Sugiarti, 2008: 13-14). 

Dari hasil belajar turun - menurun, tingkah laku laki -laki dan 

perempuan berbeda, baik peran, tugas, dan tanggung jawab. Oleh 

karena itu rekayasa sosial, tingkah laku tersebut disyahkan dan menetap 

menjadi budaya dan norma dalam masyarkat. Adanya diskriminatif 

gender menyebabkan kesejangan/ketidaksetaraan. 

1. Pelabelan sifat-sifat tertentu (stereotipe) 

Perempuan cenderung mendapat stereotipe yang merendahkan 

seperti: perempuan adalah mahkluk yang lemah, emosional, cengeng, 

tidak tahan banting. 
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2. Pemiskinan ekonomi terhadap perempuan. 

Pemiskinan ekonomi banyak dialami oleh perempuan desa yang 

berprofesi sebagai petani, hal ini berawal dari asumsi bahwa petani 

identik dengan profesi laki-laki. Di luar pekerjaan petani, pekerjaan 

perempuan dianggap lebih rendah, sehingga berimbas pada perbedaan 

gaji yang diterima perempuan dan laki-laki. 

3. Subordinasi pada salah satu jenis kelamin yaitu perlakuan 

menomorduakan perempuan. Pemimpin masyarakat hanya pantas 

dipegang oleh lelaki, perempuan hanya dapat menjadi pemimpin 

hanya sebatas pada kaumnya (sesama perempuan). 

4. Tindak kekerasan (violence) terhadap perempuan. 

Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah secara fisik 

sehingga seringkali mengalami kekerasan dalam bentuk: pemukulan, 

pemerkosaan dan pelecehan seksual. 

5. Budaya patriarkhi yang berkembang di masyarakat. 

Budaya patriarkhi menganggap kaum laki-laki secara kodrati 

memiliki superioritas atas kaum perempuan dalam kehidupan pribadi, 

keluarga,masyarakat dan bernegara. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tahap Penentuan dan Pemahaman Objek 

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian 

yang tidak mengadakan suatu perhitungan. Metode ini mengacu pada 

metode deskripsi. Metode deskripsi adalah metode yang tertuju pada 
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usaha pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan bersifat 

apa adanya. Penelitian novel Hati Suhita Karya Khilma Anis ini 

merupakan sebuah kajian feminisme. 

Obyek dipahami melalui pendekatan struktural dengan metode 

close reading untuk menemukan dan memahami elemen-elemen 

instrinsik novel. Tujuan pemahaman dilakukan dengan cara membaca 

berulang-ulang sehingga peneliti memiliki wawasan yang cukup untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan 

peneliti mampu menemukan cukup bukti untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

1.6.2 Tahap Pengumpulan Data 

Data yang terkumpul adalah segala bahan referensi yang dapat 

membantu memecahkan masalah yang dikaji. Peneliti menggunakan 

dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah 

data dasar penelitian yang bersumber   dari   objek   penelitian,   yaitu   

novel Hati Suhita   karya Ahima Anis. Adapun data sekunder untuk 

menunjang penelitian ini seperti buku-buku teori sastra, artikel 

penelitian ilmiah, dan tulisan-tulisan yang membahas mengenai novel 

Hati Suhita. 

1. 7  Sistematika Penyajian 

Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka (berisi penelitian-penelitian 
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sebelumnya) landasan konseptual, metode penelitian, dan sistematik 

penyajian. 

Bab II berisi tentang analisis struktural yang memaparkan 

bagaimana unsur intrinsik dan pendekatan kritik sastra feminisme 

dalam novel Hati Suhita karya Khilma Anis. 

Bab III berisi temuan dan analisis data untuk menafsir 

ketidakadilan gender dan penyebab terjadinya ketidakadilan gender 

dalam novel Hati Suhita karya Khilma Anis. 

Bab IV berisi kesimpulan dan saran. 
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