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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan gender yang sering kali 

menimbulkan ketidakadilan sosial bagi kaum perempuan. Perbedaan gender telah 

dikonstruksi secara sosial bahkan sudah membudaya sampai saat ini. Hal ini tidak 

hanya terjadi pada dunia nyata, tetapi juga terjadi pada dunia khayalan atau sastra 

khususnya novel. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 

bentuk-bentuk ketidakadilan gender pada perempuan yang terdapat dalam novel 

Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi? (2) Bagaimanakah kaitan 

ketidakadilan gender dalam novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi 

dengan pembelajaran sastra di SMA? Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 

tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk ketidakadilan gender 

pada perempuan dalam novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi. (2) 

Mendeskripsikan kaitan ketidakadilan gender dalam novel Perempuan Di Titik Nol 

karya Nawal El-Saadawi dengan pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini bersifat 

kualitatif naratif yang artinya menarasikan data yang diperoleh secara sistematis, 

rinci, dan faktual mengenai fakta-fakta dan hubungan sebab-akibat kejadian dalam 

objek yang diteliti, dengan kata lain data yang dikumpulkan berupa kata-kata dalam 

bentuk kutipan-kutipan.. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

studi pustaka dengan teknik catat. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 

adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ketidakadilan 

gender dalam novel Perempuan Di Titik Nol ialah (a) Marginalisasi terhadap 

perempuan dalam bentuk eksploitasi ekonomi berupa perjodohan dan eksploitasi 

seksual berupa dijadikan pelacur, (b) Subordinasi terhadap perempuan menyebabkan 

tidak diberikannya kesempatan untuk menuntut ilmu keperguruan tinggi, (c) 

Stereotipe terhadap perempuan tentang anggapan bahwa perempuan dianggap hina 

sehingga perannya dalam masyarakat dianggap rendah, (c) Kekerasan terhadap 

perempuan dalam bentuk kekerasan fisik dan pemerkosaan, serta (d) Beban kerja 

terhadap perempuan. (2) Kaitan ketidakadilan gender dengan pembelajaran sastra di 

SMA sesuai dengan kurikulum KTSP tahun 2006 dengan Standar Kompetensi (SK) 

yang harus dicapai oleh siswa SMA dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

kelas XI semester I adalah memahami berbagai novel Indonesia/terjemahan. Salah 

satu Komponen Dasar (KD) yang harus dicapai pada SK tersebut adalah menganalisis 

unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan. 

 

Kata kunci: ketidakadilan gender, pembelajaran sastra di SMA 
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ABSTRACT 

The background of this study isthe existance of gender diversity which usually cause 

social injustice for woman. Thegender diversity has been constructed in social and 

become a culture until now. Not only occurs in real life, but also happens in 

imaginary world or literature especially novel. The statement of problems in this 

study are (1) what is the form of genderdiscriminationin woman which is found in 

novel Perempuan Di Titik Nol by Nawal El-Saadawi, and (2) what is the correlation 

between gender discrimination in novel Perempuan Di Titik Nol by Nawal El-

Saadawi and litarature learning in senior high school?Based on the study problems, 

the purposes of this study are (1) to describe the form of gender discrimination in 

woman in novel Perempuan Di Titik Nol by Nawal El-Saadawi, and (2) to describe 

the correlation between gender discrimination in novel Perempuan Di Titik Nol by 

Nawal El-Saadawi and litarature learning in senior high school. This study is 

qualitative narrative study which means that the data, the facts and correlations 

between cause and effect in the object which is examined, is explainedin systematic, 

detailed, and factual, in the other words, the data which is collected in form of words 

inquotations. The method of collecting the data isliterary works through 

documentation method. Meanwhile, the method of data analysis is qualitative method. 

The result of this study showed (1) genderdiscrimination in novel Perempuan Di Titik 

Nol are (a) marginalization to woman in the form of economic exploitation such as 

matchmaking and sexual exploitation as prostitutes, (b) subordinate to woman that 

make them can not learn in university level, (c) stereotype to woman that they are 

reputed as contemptible which make their role is low in society, (d) violence to 

woman in the forms of phsycal violence and rape violation, and (e) workload to 

woman. (2) Correlation between gender discrimination and literature learning in 

Senior high School in accordance with The School-Based Curriculum  (KTSP) in 

2006 with Standard Competency that should be reached by students of Senior High 

Schoolin learning Bahasa dan Sastra Indonesia in the first semester of eleventh grade 

is comprehending various of Indonesian novel or novel in translation. One of the 

components of the Basic Component that should be reached in Standard Competency 

is analyzing intrinsic and extrinsic elements in Indonesian novel or novel in 

translation. 
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A. PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan pencerminan, gambaran, atau refleksi kehidupan 

masyaraka. Seorang yang menciptakan karya sastra disebut pengarang. Melalui 

karya sastra, pengarang berusaha mengungkapkan suka duka kehidupan 

masyarakat yang mereka rasakan atau mereka alami. 

Karya sastra yang lahir di lingkungan masyarakat merupakan 

pengungkapan jiwa pengarang tentang kehidupan, peristiwa, serta pengalaman 

hidup yang telah dihayati, sehingga karya sastra yang baik adalah karya sastra 

yang mampu mencerminkan prinsip kemanusiaan. Itulah sebabnya di dalam 

sebuah novel atau cerita pendek, seorang pengarang sering mengangkat cerita 

yang terjadi di masyarakat dengan harapan para pembaca dapat mengambil 

hikmah dari cerita tersebut.  

Novel adalah salah satu bentuk karya sastra yang menyampaikan 

permasalahan kehidupan yang kompleks. Seorang pengarang mampu mengarang 

sebuah karya sastra fiksi termasuk novel dengan baik dan biasanya tema yang di 

angkat, diambil dari kehidupan yang pernah pengarang alami sendiri, pengalaman 

orang lain yang pengarang lihat dan dengar, ataupun hasil imajinasi pengarang, 

seperti Nawal El-Saadawi. 

Nawal El-Saadawi adalah salah seorang perempuan berkebangsaan Mesir 

yang ikut meramaikan kesusastraan dunia. Ia terkenal di seluruh dunia sebagai 

pengarang novel dan pejuang hak-hak wanita. Karya-karya yang dihasilkannya 

tidak terlepas dari tema tentang feminisme. Salah satu tujuan dari pengangkatan 

tema feminisme adalah ingin menyuarakan aspirasinya untuk menyamakan 

kedudukan perempuan dengan laki-laki. Selama ini budaya patriarki masih 



berlaku, sehingga kedudukan laki-laki dipandang selalu lebih tinggi dibandingkan 

perempuan, oleh karena itu laki-laki mempunyai kuasa penuh terhadap 

perempuan. Perempuan harus patuh terhadap laki-laki. Jika tidak, perempuan 

dianggap salah, bahkan melanggar adat yang berlaku. Hal-hal tersebut yang 

mengakibatkan lahirnya ketidaadilan gender. Sesungguhnya perbedaan gender 

tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, tetapi 

selama ini perbedaan gender dalam beberapa hal mengantarkan pada 

ketidakadilan gender. 

Salah satu novel karya Nawal El-Saadawi yang berjudul Perempuan Di 

Titik Nol, banyak mengandung masalah gender, yakni bentuk ketidakadilan 

gender yang diterima oleh tokoh perempuan. Dalam novel Perempuan Di Titik 

Nol karya Nawal El-Saadawi,  menyuguhkan sebuah realita di negeri Mesir yang 

jauh terkesan kental religius, namun sebenarnya memendam luka yang teramat 

dalam bagi perempuan bernama Firdaus. Secara garis besar novel ini bercerita 

tentang perempuan sebagai tokoh utamanya. Perempuan dengan berbagai macam 

persoalan hidup yang meliputi aspek budaya yang berlaku di Mesir, yang 

merupakan negara dengan budaya patriakal sangat kuat. Potret perempuan di 

negara-negara dengan kebudayaan Arab tentunya sangat menarik untuk dibahas. 

Terlebih pembahasan tersebut terletak pada pertentangan antara kebudayaan 

kolot/ortodoks yang dihadapkan dengan kebudayaan modern yang seolah menjadi 

bagian tak terpisahkan dari kenyataan terhadap kemajuan zaman. 

Novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi ini merupakan 

sebuah karya sastra yang  tidak  cukup  dinikmati  saja,  melainkan  perlu  

mendapat  tanggapan  ilmiah berkaitan dengan analisis gender yang ada dalam 



novel tersebut. Selanjutnya, hal yang menarik dalam penelitian ini adalah karena 

gender merupakan salah satu aspek yang masuk ke dalam unsur pembangun 

novel, yakni unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik diajarkan di SMA sesuai dengan 

kompetensi dasar yakni menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. 

Pembelajaran sastra, khususnya novel, secara tidak langsung dapat membantu 

peserta didik memahami masalah gender. Tentu saja hal itu berdampak pada pola 

pikir peserta didik yang mengalami masalah gender. 

Pembelajaran yang terkait dengan masalah gender harus diberikan, agar 

peserta didik tidak melakukan diskriminasi. Terlebih lagi, di Indonesia sekarang 

banyak bermunculan kasus-kasus pelecehan seksual yang menimpa kaum 

perempuan. 

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dirumuskan dalam judul 

“Analisis Ketidakakadilan Gender dalam Novel Perempuan Di Titik Nol Karya 

Nawal El-Saadawi dan Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra Di SMA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif naratif. Penerapan metode 

kualitatif ini bersifat naratif, artinya data yang dihasilakan berupa kata-kata dalam 

bentuk kutipan-kutipan. Penelitian ini menarasikan data yang diperoleh secara 

sistematis, rinci, dan faktual mengenai fakta-fakta dan hubungan sebab-akibat 

kejadian dalam objek yang diteliti. Menurut Czarniawska (dalam Creswell Jhon, 

2015:96) Kualitatif naratif merupakan tipe penelitian kualitatif yang spesifik, yang 

narasinya dipahami sebagai teks yang dituturkan atau dituliskan dengan 

menceritakan peristiwa atau aksi atau rangkaian peristiwa atau aksi yang 

terhubung secara kronologis. Selanjutnya Creswell menjelaskan tipe naratif ini 

dimulai dengan pengalaman yang diekspresikan dalam cerita yang disampaikan 

oleh individu. Para penulis mencari cara untuk menganalisis dan memahami cerita 

tersebut. 

a. Data dan sumber Data 

1. Data 

Data dalam penelitian ini yang berupa kata, kutipan-kutipan, kalimat, 

dan ungkapan yang terdapat dalam novel Perempuan Di Titik Nol karya 

Nawal El-Saadawi. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Perempuan Di Titik Nol 

karya Nawal El-Saadawi. 

b. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi 

kepustakaan dengan teknik teknik catat. 



1. Studi pustaka 

Studi pustaka yaitu, metode pengumpulan data dengan mengadakan 

studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan 

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. 

Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan membaca 

berulang-ulang novel Perepuan Di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi secara 

cermat dan teliti. 

2. Teknik catat 

Tehnik catat adalah tehnik yang digunakan untuk memperoleh data 

dengan cara mencatat data-data yang penting. (Ratna, 2004:30) 

mengemukakan bahwa pencatatan dapat dilakukan pada kartu data yang 

telah disediakan atau akan disediakan. Setelah pencatatan dilakukan,peneliti 

melakukan klasifikasi atau pengelompokan.   

c. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Biglen (dalam Moleong: 248) Analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Adapun langkah-langkah analisis data yang berkaitan dengan teori gender 

khususnya bentuk-bentuk ketidakadialan gender oleh Mansour Fakih yang 

dialami oleh perempuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 



a. Mengidentifikasi data-data yang terkait dengan bentuk-bentuk 

ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan yang sesuai dengan 

teori bentuk-bentuk ketidakadilan gender Mansour Fakih. 

b. Mengklasifikasi data-data yang terkait dengan bentuk-bentuk 

ketidakadialan gender yang dialami oleh perempuan yang sesuai dengan 

teori bentuk-bentuk ketidakadilan gender Mansour Fakih. Adapun bentuk-

bentuk ketidakadialan menurut Mansour Fakih adalah (1) Marginalisasi, 

(2) Subordinasi,(3) Stereotipe, (4) Kekerasan, dan (5) Beban Kerja. 

c. Menganalisis bentuk-bentuk ketidakadialan gender yang dialami oleh 

perempuan yang sesuai dengan teori bentuk-bentuk ketidakadilan gender 

Mansour Fakih. 

d. Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada analisis data secara 

keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Ketidakadilan Gender dalam Novel Perempuan Di Titik Nol Karya Nawal 

El-Saadawi  

a. Marginalisasi Terhadap Perempuan 

Tokoh Firdaus mengalami marginalisasi eksploitasi ekonomi dalam 

bentuk perjodohan. Hal ini dapat dipertegas pada kutipan dialog antara 

paman Firdaus dan istrinya sebagai berikut: 

“Pamanku, Syekh Mahmoud adalah seorang yang terhormat. 

Dia punya pensiun yang besar dan tak punya anak-anak, dan 

ia masih hidup sendirian sejak istrinya meninggal tahun yang 

lalu. Bila ia menikah dengan Firdaus, Firdaus akan memperoleh 

kehidupan yang baik bersamanya, dan ia akan mendapatkan 

pada diri Firdaus seorang istri yang penurut, yang akan 

melayaninya dan akan meringankan kesunyiannya. 

(Saadawi, 2014:57) 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa istri pamannya akan menjodohkan 

Firdaus dengan Syekh Mahmoud. Syekh Mahmoud adalah duda kaya, ia 

masih hidup sendirian sejak istrinya meninggal. Hal itu ditunjukkan pada 

kalimat Dia punya pensiun yang besar dan tak punya anak-anak, dan 

ia masih hidup sendirian sejak istrinya meninggal tahun yang lalu. 

Bila ia menikah dengan Firdaus maka ada yang melayaninya, karena 

Firdaus akan menjadi seorang istri penurut dan kesunyiannya dalam hidup 

Syekh Mahmoud akan hilang. Hal itu ditunjukkan pada kalimat ia akan 

mendapatkan pada diri Firdaus seorang istri yang penurut, yang 

akan melayaninya dan akan meringankan kesunyiannya.  

b. Subordinasi Terhadap Perempuan  

Peran dan posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan 

peran dan posisi laki-laki membuat perempuan dianggap tidak bisa 



memimpin. Firdaus merupakan tokoh perempuan yang mengalami 

subordinasi di bidang pendidikan, yaitu kurang diberikannya kesempatan 

dan peluang untuk mendapatkan pendidikan secara formal. Hal ini dapat 

dipertegas pada kutipan dialog antara paman Firdaus dengan Firdaus 

sebagai berikut: 

“Ketika Paman naik ke atas kereta api, dan mengucapkan selamat 

tinggal, saya menangis dan merengek supaya dia membawa saya 

bersamanya ke Kairo. Tetapi paman bertanya ”Apakah yang akan 

kau perbuat di Kairo, Firdaus?”  

Lalu saya jawab: ”Saya ingin ke El Azhar dan belajar seperti 

paman.”  

Kemudian ia tertawa dan menjelaskan bahwa El Azhar hanya 

untuk kaum pria saja. Lalu saya menangis, dan memegang 

tangannya, sementara kereta api mulai bergerak maju. Tetapi ia 

menarik tangannya dengan sekuat tenaga dan secara tiba-tiba 

sehingga saya jatuh telungkup”. (Saadawi, 2014 : 21) 

   

Pada kutipan halaman 21, Firdaus menyampaikan keinginannya untuk 

ikut ke Kairo agar bisa belajar ke El-Azhar seperti pamannya. Hal itu 

ditunjukkan pada kalimat Saya ingin ke El Azhar dan belajar seperti 

paman. Namun pamannya malah tertawa dan menjelaskan bahwa El-Azhar 

hanya untuk kaum pria saja. Hal itu ditunjukkan pada kalimat Kemudian 

ia tertawa dan menjelaskan bahwa El Azhar hanya untuk kaum pria 

saja. 

c. Stereotipe Terhadap Perempuan  

Stereotipe juga dilakukan oleh Bayoumi. Ia memposisikan Firdaus 

lebih  rendah, sehingga ia tidak menghargai perempuan. Sikap tersebut 

terlihat dari perkataan kasar Bayoumi. Hal ini dapat dipertegas pada 

kutipan sebagai berikut: 



 “Kau sibuk sepanjang hari di warung kopi, dan kau pun belum 

pernah berusaha mencarikan aku pekerjaan. Aku akan pergi 

sekarang untuk mencari pekerjaan.”  

Saya berbicara dengan nada rendah, dan kedua mata saya 

dipusatkan kea rah tanah, tetapi dia berdiri dan menampar muka 

saya, sambil berkata,“Berani benar kau untuk bersuara keras jika 

bicara dengan aku, kau gelandangan, kau perempuan 

murahan” (Saadawi, 2014:79) 

   

Ketika Firdaus menyampaikan keinginannya untuk keluar mencari 

pekerjaan, Bayoumi menghina Firdaus dengan mengatakan bahwa Firdaus 

adalah seorang gelandangan dan perempuan murahan. Hal itu ditunjukkan 

pada kalimat kau gelandangan, kau perempuan murahan. 

d. Kekerasan Terhadap Perempuan  

Kaum perempuan juga sering mendapat diskriminasi oleh anggota 

keluarga laki-laki lainnya. Ini dikarenakan faktor lingkungan dan kebiasaan 

mereka yang memang patuh pada budaya patriarki. Adapun tindak 

pemukulan dan serangan fisik dalam rumah tangga yang diterima Firdaus. 

Hal ini dapat dipertegas pada kutipan sebagai berikut: 

 “Pada  suatu  peristiwa  dia  memukul  seluruh  badan  saya 

dengan  sepatunya.  Muka  dan  badan  saya  menjadi  

bengkak dan  memar.  Lalu saya tinggalkan rumah dan  pergi  ke 

rumah paman. Tetapi  paman mengatakan kepada saya bahwa 

semua suami memukul  isterinya. Seorang isteri yang bijak tidak 

layak  mengeluh tentang suaminya. Kewajibannya adalah 

kepatuhan yang sempurna. Saya tak tahu harus menjawab 

apa,sebelum pembantu mulai meletakkan  makan siang di meja, 

paman telah mengantarkan saya kembali ke rumah suami saya.” 

(Saadawi, 2014:70) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Firdaus mengalami kekerasan 

fisik berupa pukulan yang dilakukan oleh suaminya, Syekh Mahmoud. Ia 

dipukul menggunakan sepatu sampai muka dan badannya bengkak. Hal itu 

dapat ditunjukkan pada kalimat Pada suatu peristiwa dia memukul 



seluruh badan saya dengan sepatunya, muka dan badan saya menjadi 

bengkak dan memar.  

e. Beban Kerja Terhadap Perempuan  

Pekerjaan Firdaus di rumah sudah mulai sejak pagi hingga malam hari, 

artinya sama dengan jam kerja normal atau bahkan lebih banyak ketimbang 

rata-rata jam kerja di luar rumah. Terlebih lagi Firdaus juga bersekolah, hal 

tersebut benar-benar menjadi beban kerja pada Firdaus. Hal ini dapat 

dipertegas pada kutipan sebagai berikut: 

 “Saya berangkat ke Sekolah setiap hari. Begitu kembali 

pulang, saya  menyapu dan mengepel lantai, mencuci  piring  

dan pakaian. Istri paman hanya memasak, dan meninggalkan 

periuk dan panci untuk saya cuci dan bersihkan.” 

 (Saadawi, 2014:30) 

 

Saat tinggal bersama pamannya, Firdaus mengalami beban kerja. 

Setiap pulang sekolah ia selalu melakukan pekerjaan rumah, seperti 

menyapu, mengepel, mencuci pakaian, dan sebagainya. Sedangkan 

pamannya tidak pernah membantu melakukan pekerjaan domestik tersebut. 

 

2. Kaitan Ketidakailan Gender dalam Novel Perempuan Di Titik Nol Karya 

Nawal El-Saadawi dengan Pembelajaran Sastra di SMA 

Novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi merupakan 

salah satu karya sastra yang dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar. 

Karena di dalam novel tersebut, banyak menceritakan tentang kebudayaan, 

agama, serta adat istiadat dan berbagai macam fenomena sosial yang terdapat 

dalam kehidupan bermasyarakat. Khususnya ketidakadialan gender yang 

diterima oleh tokoh perempuan dalam novel tersebut. Sehingga perlu dijadikan 



sebagai bahan pembelajaran yang diajarkan sebagai pengetahuan kepada 

peserta didik terutama tentang ketidakadilan gender. 

Hasil analisis ketidakadilan gender pada novel Perempuan Di Titik Nol 

dengan pembelajaran sastra di SMA tertuang dalam silabus dengan SK: 7. 

Membaca: memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/terjemahan dan KD: 

7.2 Menganalisia unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan. Indikator dalam pembelajaran ini adalah mampu 

menganalisis unrur-unsur ekstrinsik dan intrinsik  novel Indonesia/terjemahan. 

Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya berhubungan dengan unsur ekstrinsik 

yang terkait dengan ketidakadilan gender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. PENUTUP 

a. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang ketidakadilan 

gender dalam novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi, maka 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ketidakadilan gender dalam novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal 

El-Saadawi menjadi lima bentuk ialah sebagai berikut: 

a. Marginalisasi terhadap perempuan, artinya akibat proses marginalisasi 

perempuan menjadi miskin. Dalam hal ini, Firdaus mengalami 

marginalisasi dalam bentuk ekploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi. 

b. Subordinasi terhadap perempuan. Dalam hal ini, Firdaus mengalami 

subordinasi, tidak diberikannya kesempatan untuk menuntut ilmu 

keperguruan tinggi. 

c. Stereotipe terhadap perempuan. Dalam hal ini, Saadawi mengangkat 

pandangan yang biasanya didapatkan oleh perempuan yaitu perempuan 

sebagai perusak moral dan dianggap hina sehingga perannya dalam 

masyarakat dianggap rendah. 

d. Kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini, kekerasan yang terjadi 

pada perempuan ialah berupa kekerasan fisik, pemerkosaan, kekerasan 

dalam bentuk pelacuran, pornografi, kekerasan terselubung, dan 

pelecehan seksual. 

e. Beban kerja terhadap perempuan. Beban kerja yang harus diterima 

perempuan dalam novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El-

Saadawi, tokoh Firdaus dibebankan sebagai anak perempuan yang 



bekerja dari ia berumur dua belas tahun dan diberikan beban pekerjaan 

yang berat. 

2. Ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan dalam novel 

Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi berkaitan dengan 

pembelajaran sastra di SMA kelas XI, dalam aspek membaca. Dalam 

pembelajaran ini, Standar Kompetensi (SK) yang harus dikuasai adalah 

memahami novel Indonesia/terjemahan dan Kompetensi Dasar  (KD) 

menganalisis unsur-unsur intrinsik (alur, tema, tokoh, penokohan, setting, 

sudut pandang, dan amanat) dan ekstrinsik (nilai budaya, sosial, moral dan 

lain-lain) dalam novel Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi. 

Indikator dalam pembelajaran kali ini adalah mampu menganalisis unrur-

unsur intrinsik (alur, tema, tokoh, penokohan, setting, sudut pandang, dan 

amanat)  dan ekstrinsik (nilai budaya, sosial, moral dan lain-lain)  novel 

Perempuan Di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi. Akan tetapi, dalam 

penelitian ini hanya berhubungan dengan unsur ekstrinsik yang terkait 

dengan ketidakadilan gender. Hasil analisis yang telah dilakukan terkait 

dengan materi pembelajran sastra di SMA, khususnya kelas XI semester I. 

Hal tersebut dapat dilihat dari SK, KD, dan Indikator yang digunakan. 

Selain itu, materi yang digunakan juga sesuai dengan ketiga prinsip bahan 

ajar yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. 
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