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Abstract 

 
The main problem Studied In this Research Is the Relationship of 
Intertextuality Analysis Of Gender Inequality Between Novel Women In 
The Point Of Zero By Nawal El Saadawi With Novel Nayla By Djenar 
Maesa Ayu. This study aims to illustrate the intertextual relationship of 
gender inequality between two novels. This research uses literature method, 
reading method, and recording method in terms of data collection. The 
collected data was analyzed using descriptive method of analysis, done by 
describing facts which then followed by analysis. This study examines how 
the two novels relate to aspects of Marginalization, Subordination and 
Stereotypes that will emphasize the intertextual relations of gender 
inequality in both novels. Based on the results of the research, it can be 
concluded that this study is limited to the analysis of Intertextual 
Relationships Gender Injustice in the novel Women in Point of Zero by 
Nawal El Saadawi and novel Nayla by Djenar Maesa Ayu, which focuses 
the study on the two characters of each novel. 
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A. PENDAHULUAN 
Karya sastra merupakan hasil 

kreasi sastrawan melalui kontemplasi 

dan refleksi setelah menyaksikan 

berbagai fenomena kehidupan dalam 

lingkungan sosialnya. Fenomena 

kehidupan itu beraneka ragam baik 

yang mengandung aspek sosial, 

budaya, politik, ekonomi, 

kemanusiaan, keagamaan, moral 

maupun gender. Adanya daya 

imajinatif, berbagai realitas   

kehidupan yang dihadapi sastrawan 

itu diseleksi, direnungkan, dikaji, 

diolah, kemudian diungkapkan 

dalam karya sastra yang lazim 

bermediumkan bahasa. 

Sastra yang baik selalu 

memberikan cerminan dari sebuah 

masyarakat. Sastra merupakan 

sejarah dan juga tidak dapat 

dijadikan sumber penulisan sejarah. 

Akan tetapi, sastrawan yang baik 

akan selalu berhasil melukiskan dan 

mencerminkan zaman dan 

masyarakat. Sastrawan yang baik 

akan dapat menampilkan 

pengalaman manusia dalam situasi 

dan kondisi yang berlaku dalam 

masyarakat. Karena sastra dan 

masyarakat saling berkaitan yang 

merupakan satu kesatuan yang saling 

membutuhkan. 

Di Negara ini saja misalnya, 

pasti akan menemukan banyak 

persamaan tentang bagaimana cara 

menyikapi sesuatu yang 

berhubungan dengan fenomena 

kehidupan yang dituangkan ke dalam 

sebuah karya sastra, meskipun 

tentunya juga akan dijumpai 

berbagai macam reaksi dan jawaban 

yang berbeda, akibat dari latar 

belakang yang berbeda, baik dari 

kondisi dan situasi masyarakat 

maupun perorangan, agama, dan 

sebagainya. 

 



 

 

Berkaitan dengan hal tersebut 

Novel Perempuan di Titik Nol Karya 

Nawal El-Saadawi merupakan kisah 

nyata yang diceritakan oleh 

perempuan bernama Firdaus dari sel 

penjaranya, yang di tempat ini 

menunggu pelaksanaan hukuman 

mati. Sedangkan pada Novel Nayla 

karya Djenar Maesa Ayu 

menceritakan sosok Nayla, adalah 

kisah fiktif yang penggambaran 

sosoknya merupakan wanita kuat nan 

tangguh dalam menjalani kehidupan 

yang begitu keras. 

Pada novel Perempuan di 

Titik Nol Karya Nawal El-Saadawi 

ini menuangkan tentang masyarakat 

Mesir sejatinya menggambarkan 

kehidupan yang sangat 

mengharuskan seorang perempuan 

hanya patuh terhadap perintah 

tuannya, begitu pula yang 

digambarkan pada novel Nayla karya 

Djenar Maesa Ayu. Namun seiring 

perkembangan zaman, yang sekarang 

berada dalam taraf transisi, dan juga 

dalam proses modernisasi. Masalah 

nilai-nilai tradisional masih 

merupakan masalah yang belum 

terselesaikan, dan malahan di 

berbagai masyarakat pada taraf ini 

terasa seakan-akan amat sulit 

diselesaikan.  

Gender hadir di tengah-

tengah percakapan, gurauan, dan 

juga sering menjadi akar 

perselisihan. Pengaruh gender 

tertanam kuat di dalam berbagai 

instuisi, tindakan, keyakinan, dan 

keinginan kita sehingga sering kali 

dianggap sebagai sesuatu yang wajar. 

Karena pada dasarnya perempuan 

sebagai makhluk sosial dan individu 

diciptakan dengan kedudukan dan 

peranan yang sejajar dengan laki – 

laki. Kesetaraan atau kesejajaran 

tersebut dapat dilihat dari cara para 

sastrawan dalam mendeskripsikan 



 

 

tokoh dalam novel. Oleh karena itu, 

tugas sebagai ilmuwan dan peneliti 

adalah mengungkapkan apa yang 

sering kali tampak sebagai kebenaran 

umum, bukan demi menemukan 

kebenaran yang ada di baliknya, 

melainkan untuk menjelaskan 

bagaimana hal tersebut bisa dianggap 

benar. 

Meskipun telah ada undang-

undang perkawinan yang 

mengharuskan untuk mendapatkan 

persetujuan tertulis dari istri 

pertamanya. Jika dia hendak 

mengawini perempuan lain, tetapi 

dalam prakteknya ternyata masih 

dapat terjadi seorang  suami  

beragama Islam mengawini  

perempuan  lain, cukup  banyak  cara 

dapat dilakukan  seorang suami  

untuk  menekan  istri  agar  mau  

menandatangani surat tersebut.  

Kepincangan inilah yang 

dijadikan sebagai tolak ukur bagi 

peneliti untuk  menemukan berbagai 

keterjaringan kedua karya sastra  

Mesir dan Indonesia  sebagai  korban 

budaya  patriarki. Pembelaan 

terhadap  pemilikan  tubuh dan hak-

hak reproduksi perempuan 

merupakan tumpuan eksplorasinya. 

Melalui kedua  tokoh  Firdaus  dan 

Nayla dalam novel tersebut. 

Kedua tokoh dalam novel 

Perempuan di Titik Nol Karya  

Nawal  El  Saadawi  dengan novel 

Nayla Karya Djenar Maesa Ayu, 

yakni Firdaus dan Nayla dijadikan 

sebagai fokus dalam penelitian yang 

akan dilakukan dengan memaparkan 

hubungan Intertekstualitas 

Ketidakadilan Gender antara kedua 

novel tersebut. Sehubungan dengan 

upaya untuk mengetahui wujud 

representasi perempuan dalam karya 

sastra, penelitian ini memfokuskan 

kajian terhadap dua buah novel yang 

ditulis oleh dua pengarang yang 



 

 

memiliki latar belakang sosial 

budaya yang berbeda, tetapi 

mengangkat persoalan yang sama 

yaitu perjuangan perempuan untuk 

’menjadi tuan’ bagi dirinya sendiri. 

Kedua pengarang tersebut adalah 

Nawal El-Saadawi dengan latar 

belakang sosial budaya masyarakat 

Mesir dan Djenar Maesa Ayu dengan 

latar belakang sosial budaya 

masyarakat Indonesia. Adapun novel 

yang dimaksud adalah Perempuan di 

Titik Nol, yang merupakan 

terjemahan dari novel Women at 

point Zero karya Nawal El-Saadawi 

dan Nayla  karya Djenar Maesa Ayu. 

B. METODE PENELITIAN 

Teknik pengumpulan data 

adalah cara yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik baca, dan catat atau 

pencatatan. 

Teknik kepustakaan adalah 

teknik yang menggunakan sumber-

sumber tertulis untuk memperoleh 

data. Metode ini diterapkan untuk 

mempelajari sasaran dan 

kepustakaan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dipecahkan 

dalam penelitian ini. Teknik baca 

adalah salah satu cara untuk 

mengumpulkan sejumlah data yang 

diperoleh pada sumber-sumber data. 

Teknik pencatatan dilakukan dengan 

cara mencatat dalam Instrumen 

Penelitian yang mengacu pada hasil 

penelitian dan pengamatan terhadap 

peristiwa penting dalam jalinan 

cerita beserta faktor yang 

menyebabkan munculnya hal 

tersebut baik yang tentang dalam 

kata, frasa, kalimat, ataupun paragraf 

yang digunakan pada teks kedua 

novel. 



 

 

Metode Analisis data yang 

digunakan dalam  penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif 

analisis. Pendekatan deskriptif 

analisis ini dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta – fakta yang 

kemudian disusul dengan analisis. 

Secara etimologis deskripsi dan 

analisis berarti menguraikan. Metode 

deskriptif analisis juga dapat 

digabungkan dengan metode formal. 

mula–mula data dideskripsikan, 

dengan maksud untuk menemukan 

unsur–unsurnya, kemudian 

dianalisis, bahkan juga 

diperbandingkan (Ratna, 2015 : 53). 

Tahapan yang dilakukan 

dalam menganalisis kedua novel 

tersebut, yaitu: 

1. Mengidentifikasi teks kedua 

novel dengan menggunakan 

kajian intertekstual Ketidakadilan 

gender Perempuan di Titik Nol 

Karya Nawal El Saadawi dan 

Novel Nayla karya Djenar Maesa 

Ayu. 

2. Mengklasifikasi data yang 

menampilkan indikator-indikator 

gender dengan menggunakan 

kajian intertekstual Ketidakadilan 

gender pada novel Perempuan di 

Titik Nol Karya Nawal El 

Saadawi dan Novel Nayla karya 

Djenar Maesa Ayu untuk 

memperkuat analisis penelitian. 

3. Menganalisis novel dengan 

menggunakan kajian intertekstual 

Ketidakadilan gender Perempuan 

di Titik Nol Karya Nawal El 

Saadawi dan Novel Nayla karya 

Djenar Maesa Ayu berdasarkan 

teori yang akan digunakan. 

4. Menghubungkan representasi 

intertekstual Ketidakadilan 

gender yang terkandung dalam 

Novel Perempuan di Titik Nol 

Karya Nawal El Saadawi dan 



 

 

Novel Nayla karya Djenar Maesa 

Ayu. 

5. Mendeskripsikan aspek-aspek 

intertekstual Ketidakadilan 

gender antara Novel Perempuan 

di Titik Nol Karya Nawal El 

Saadawi dan Novel Nayla karya 

Djenar Maesa Ayu. 

6. Menyimpulkan hasil yang 

didasarkan pada analisis data 

secara keseluruhan. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Deskripsi Hasil Analisis Data 

Untuk mengungkap 

pengkajian  di  atas  maka  penelitian  

ini  penulis  batasi beberapa bagian 

bagaimanakah hubungan keduanya 

pada aspek Marginalisasi, 

Subordinasi, dan Stereotip yang akan 

menekankan  hubungan  Intertekstual 

Ketidakadilan Gender pada kedua  

novel Perempuan di Titik Nol karya 

Nawal  El Saadawi dalam Nayla 

Karya Djenar Maesa Ayu akan 

diuraikan sebagai berikut. 

a) Marginalisasi dalam Novel 
Perempuan Di Titik Nol dan 
novel Nayla 

Marginalisasi adalah Pembatasan 

gerak–gerik (tereksploitasi) terhadap 

kelompok tertentu. Dalam hal ini 

terjadi pada/atas jenis kelamin 

(perempuan), disebabkan oleh 

gender. 

Dalam novel Perempuan di Titik 

Nol karya Nawal El Saadawi, 

pengarang hendak menyampaikan 

gagasannya serta ingin menunjukkan 

fakta yang  terjadi dalam sistem 

budaya yang berkembang di Mesir 

pada saat novel ini ditulis. Suatu 

wajah budaya yang cenderung 

menganggap  perempuan sebagai 

bagian dari produk  sosial kelas 

kedua. Keberadaannya  hanyalah  

melengkapi  peran laki-laki  yang  

lebih  banyak bertugas secara publik 

(sosial). Sehingga dominasi laki-laki 



 

 

dalam semua corak kehidupan 

banyak ditemukan pengarang ingin 

mengungkapkan selubung budaya  

ditemukannya dalam  budaya  Mesir. 

Suatu wilayah  yang  sangat kental  

nilai-nilai  keagamaannya dengan  

penciptaan  konsep gender.  

Perempuan  sebagai  obyek  

pembicaraan.  Semua  ranah  yang  

diceritakan selalu saja mengangkat 

persoalan-persoalan perempuan. 

Dalam novel ini, tidak ada 

menceritakan tentang perempuan 

yang bahagia dan dihargai  

selayaknya  manusia.  Semua  

menceritakan  tentang perempuan  

yang termarginalkan. Bahkan 

seorang ketika Paman Firdaus  

sedang  berbicara  dengan sang istri, 

untuk mengasingkan Nayla dari 

tengah-tengah mereka dengan cara 

menikahkannya dengan Lelaki paruh 

baya dan menjadi Istri yang taat, 

namun terlihat seperti budaknya 

sendiri. Karena perempuan tak lain 

hanyalah seorang budak yang 

melayani setiap keinginan lelaki. 

Terlebih lagi dalam novel 

Perempuan  di Titik  Nol karya  

Nawal  El  Saadawi, kekerasan 

terhadap perempuan dalam bentuk 

pelecehan seksual, seperti: 

menyampaikan lelucon jorok secara  

vulgar,  menyakiti  atau membuat  

malu  seseorang  dengan  perkataan  

kotor, mengomentari  tubuh  

seseorang  terutama  yang  terkait  

dengan  seksualitasnya, meminta  

imbalan  seksual  dalam  rangka  

janji  untuk  mendapatkan  atau 

mempertahankan  kerja  serta  

promosi yang  termasuk  pelecehan  

seksual  terhadap perempuan, atau 

janji-janji lainnya, proses 

pemiskinan,  penggusuran  di  

berbagai bidang terhadap 

perempuan, proses eksploitasi, 



 

 

menitik beratkan semua pekerjaan 

rumah  terhadap  perempuan. 

Sama halnya seperti pada kajian 

novel pertama, dalam novel Nayla 

karya Djenar Maesa Ayu yang 

dijadikan sebagai objek kajian kedua 

ini juga menceritakan tentang betapa 

menderitanya seorang perempuan, 

yang tak mengenal kata bahagia dan 

tak dihargai selayaknya  manusia.  

Semua  menceritakan tentang 

perempuan yang termarginalkan. 

Bahkan dalam novel ini, tokoh yang 

dideskripsikan yaitu Nayla, 

mengalami hal-hal yang sangat 

buruk bahkan perlakuan buruk itu 

dilakukan oleh Ibunya sendiri. 

Seperti kutipan teks dalam novel 

tersebut menggambarkan, ketika 

Nayla merasa ketakutan ketika 

Ibunya mengetahuinya untuk 

memiliki angan-angan untuk kembali 

lagi ke Ruham Ibu kandungnya. 

Yang pada awalnya, Nayla telah 

memilih bahwa ia akan tinggal 

bersama Ayah, setelah perlakuan 

tidak baik yang diterima dari Ibu 

kandung Nayla sendiri. 

Pengarang bertujuan untuk 

memperlihatkan bentuk diskriminasi 

yang terjadi pada tokoh ‘Firdaus’ 

dalam novel Pertama, dan tokoh 

‘Nayla’ sebagai objek kajian pada 

novel kedua. Kedua tokoh tersebut 

selalu mendapat perlakuan yang 

tidak menyenangkan mulai dari 

orang terdekatnya maupun di 

lingkungan sekitarnya. 

Hasil pendeskripsian terhadap 

kutipan kedua novel yang dijadikan 

sebagai objek penelitian, setiap 

kutipan di atas merupakan interteks 

gender yang termasuk ke dalam 

bentuk data Marginalisasi, bahwa 

seorang perempuan termarginalkan 

keberadaannya, tereksploitasi karena 

hanya laki-laki yang berhak berada 

diatasnya.  



 

 

b) Subordinasi dalam Novel 
Perempuan Di Titik Nol dan 
novel Nayla 

Subordinasi merupakan 

anggapan tidak penting dalam 

pengambilan keputusan oleh para 

perempuan. Terkait dengan gender, 

perempuan dalam hal ini memiliki 

posisi yang lebih rendah dari laki-

laki. 

Konsep gender subordinasi atau 

anggapan tidak penting dalam hal 

mengambil sebuah keputusan oleh 

seorang perempuan. Anggapan  

bahwa  perempuan itu  terkadang 

cara berpikirnya yang tidak masuk 

akal atau emosional sehingga 

perempuan tidak bisa tampil 

memimpin, berakibat munculnya 

sikap yang menempatkan perempuan 

pada  posisi yang tidak penting 

layaknya para laki-laki. Subordinasi 

karena gender tersebut terjadi  dalam  

segala  macam  bentuk yang  berbeda  

dari tempat  ke tempat dan dari 

waktu ke waktu. Praktek seperti itu 

sesungguhnya berangkat dari 

kesadaran gender yang tidak adil. 

Pada  novel Perempuan  di  Titik  

Nol  karya  Nawal  El  Saadawi  

penulis menyampaikan tentang 

penindasan  lahir batin  tokoh, yakni 

Firdaus dalam hal ini 

memperjuangkan hak-haknya, yang 

erat kaitannya  dengan  konflik  kelas  

dan  ras,  khususnya  konflik  gender. 

Artinya,  antara  konflik  kelas  

dengan  feminism/wanita  memiliki  

asumsi-asumsi  yang sejajar, 

mendekonstruksi sistem dominasi 

dan hegemoni,  pertentangan  antara 

kelompok  yang  lemah  dengan  

kelompok  yang  dianggap  lebih  

kuat  dan menempatkan  perempuan  

berada di bawah posisi dan tekanan 

laki-laki sehingga tidak memberikan  

kesempatan  terhadap  perempuan  

untuk  menjadi  seorang pemimpin. 



 

 

Pada novel Nayla karya Djenar 

Maesa Ayu ini juga menceritakan 

tentang Subordinasi gender yang 

tidak jauh berbeda dengan apa yang 

telah dipaparkan pada novel pertama. 

Dalam novel Nayla ini juga 

membahas tentang karakter tokoh 

utama, yakni Nayla sendiri yang 

mengalami pergolakan batin dalam 

hidupnya. 

Hasil pendeskripsian terhadap 

kutipan kedua novel yang dijadikan 

sebagai objek penelitian, setiap 

kutipan di atas merupakan interteks 

gender yang termasuk ke dalam 

bentuk data konsep gender  

Subordinasi  yang beranggapan bahwa 

perempuan tidak memiliki peranan 

penting dan tidak bisa sebagai pemimpin 

dibandingkan dengan sosok laki-laki. 

c) Stereotip dalam Novel 
Perempuan Di Titik Nol dan 
novel Nayla 

Stereotip adalah konsep secara 

subjektif yang ditujukan atas peran 

gender itu sendiri. Dalam novel 

Perempuan di Titik Nol karya Nawal 

El Saadawi ditemukan bentuk  

konsep gender stereotip  yang  

menganggap  bahwa  segala  

kejahatan, pelecehan seksual  yang 

terjadi  terhadap  perempuan itu 

disebabkan karena perempuan itu 

sendiri yang menganggap bahwa 

perempuan itulah yang menggoda 

laki-laki untuk berbuat jahat terhadap  

dirinya  sendiri.  Contohnya,  Firdaus  

tokoh perempuan dalam novel 

tersebut yang bekerja sebagai pelacur 

itu adalah anggapan profesi yang 

memang memancing laki-laki untuk  

mencelakai, melecehkan, dan 

merendahkannya baik secara fisik 

maupun mental. 

Tidak sedikit laki-laki hidung 

belang yang menyentuhnya tanpa 

memberikan imbalan dikarenakan 

profesinya sebagai pelacur, bahkan  

seorang polisi  pun  yang  memiliki  

tugas  untuk  mengamankan  Firdaus  



 

 

dan  teman seprofesinya,  malah  dia  

sendiri yang meminta imbalan untuk  

dilayani  tanpa memberikan bayaran 

kepada Firdaus dan mengancam akan  

menangkapnya jika tidak melayani 

dan memnuhi keinginan  polisi  yang  

sedang  bertugas  malam itu saat 

Firdaus sedang melarikan diri dari 

Syarifah seorang perempuan yang 

menjadi penyalur wanita penghibur 

atau pelacur. 

Dalam novel Nayla  karya Djenar 

Maesa Ayu ditemukan bentuk  

konsep gender stereotip  yang  

menganggap  bahwa  segala  

kejadian yang dialami oleh tokoh 

Nayla adalah merupakan suatu hal 

yang bersifat secara alamiah dan tak 

ada sangkut pautnya dengan 

kesalahan pihak lain, terutama laki-

laki. Sebut saja ketika pacar Ibu dari 

Nayla sendiri yang berlaku dengan 

tidak sopan terhadapnya ketika Ibu 

Nayla tidak berada di rumah. Namun 

dengan segala perlakuan tidak baik 

tersebut, tidak pernah sedikit pun 

dipikirkan oleh Om Indra. Nayla 

hanya menerima perlakuan kejam itu 

seperti angin lalu, tidak pernah 

dipermasalahkan olehnya. 

Dari penggambaran di atas, 

berdasarkan  tema stereotip 

mengenai kedua novel tersebut, 

melakukan  pembelaan  terhadap  

dirinya kepada  semua  pihak  yang  

berwewenang  itu  tidaklah  berarti  

di  mata  mereka dengan laporan dan 

tuntutan yang diajukan Firdaus atas 

pelecehan-pelecehan yang 

diterimanya, semua kejahatan, 

penghinaan, pelecehan seksual, dan 

semua bentuk kriminalitas akan  

profesinya  sebagai  pelacur  

hanyalah  dipandang  sebelah  mata 

oleh semua pihak yang berwajib di 

tempat itu. Dan apa yang dialami 

oleh Nayla sebagai tokoh pada objek 

kajian novel kedua, tidak jauh 



 

 

berbeda dengan tokoh Firdaus dalam 

novel pertama. Tokoh Nayla juga 

merupakan sosok wanita yang tegar 

dan kuat dalam menghadapi segala 

macam perlakuan tak baik yang 

dialaminya, baik itu secara seksual, 

mental, moral, dan lainnya. 

2. Temuan dan Hasil Penelitian 
pada Novel Perempuan di Titik 
Nol karya Nawal El Saadawi 
dengan Novel Nayla karya 
Djenar Maesa Ayu 

Berdasarkan penelitian 

tentang konsep gender marginalisasi, 

subordinasi, dan stereotip pada novel 

Perempuan di Titik Nol karya Nawal 

El Saadawi dengan novel Nayla 

karya Djenar Maesa Ayu, telah 

ditemukan beberapa peristiwa yang 

mendukung adanya ketiga konsep 

gender dalam kedua novel tersebut. 

Pertama, gender 

marginalisasi sebagai proses 

penindasan bagi kaum perempuan 

yang menjadi objek seksualitas pada 

novel Perempuan di Titik Nol karya 

Nawal El Saadawi dengan novel 

Nayla karya Djenar Maesa Ayu. 

Berdasarkan hasil Analisis data pada 

novel Perempuan di Titik Nol karya 

Nawal El Saadawi yang menunjang 

teori gender marginalisasi yaitu 

dengan adanya berbagai peristiwa 

yang dialami oleh tokoh utama 

Firdaus yang memiliki hubungan 

atau jalinan secara interteks posisi 

perempuan yang termarginalkan oleh 

kaum laki-laki. Adanya transformasi 

dengan munculnya perempuan 

sebagai objek seksualitas, dan korban 

budaya patriarki yang menempatkan 

perempuan sebagai korban kejahatan 

kemanusiaan, penindasan, dan 

penekanan atas hak kepemilikan 

tubuh perempuan sebagai seorang 

pelacur dan istri terhadap Firdaus. 

Pada novel Perempuan di 

Titik Nol karya Nawal El-Saadawi 

mengangkat tentang pelecehan 

seksual. Selain itu, ditemukan 

dampak pelecehan seksual pada 



 

 

tokoh utama perempuan. Dampak 

pelecehan seksual yang menimpa 

tokoh utama perempuan dalam novel 

Perempuan di Titik Nol karya Nawal 

El Saadawi menyebabkan dirinya 

ingin bebas dari pelecehan seks 

tersebut. Bisa di tarik kesimpulannya 

bahwa tokoh utama perempuan 

tersebut ingin melarikan diri dan 

bebas dari pelecehan seksual. 

Sedangkan hasil penelitian 

konsep gender marginalisasi pada 

novel  Nayla karya Djenar Maesa 

Ayu ialah penindasan dan kekerasan 

seksual yang dialami Nayla berupa 

hukuman badan yang dilakukan oleh 

Ibu kandungnya. Hukuman badan 

tersebut sering kali tidak sesuai 

dengan kesalahan yang telah pernah 

dilakukan oleh Nayla. Ibu 

kandungnya sendiri menghukum 

Nayla dengan cara menusukkan 

peniti di vagina dan 

selangkangannya, hanya karena 

Nayla mengompol saat malam hari. 

Dengan apa yang telah dilakukan 

oleh seorang Ibu terhadap anaknya 

pada akhirnya berdampak buruk 

pada tumbuh kembang dari anak itu 

sendiri. Pada novel Nayla karya 

Djenar Maesa Ayu ini 

menggambarkan tentang sosok tokoh 

utama, yaitu Nayla sudah tidak bisa 

berkompromi dengan lingkungan 

sekitarnya. Dia tak lagi merasa 

nyaman dengan apapun yang ia 

lakukan. 

Kedua, konsep gender 

subordinasi sebagai jalinan yang 

sama bahwa adanya anggapan 

masyarakat yang menilai perempuan 

tidaklah pantas untuk menjadi 

seorang pemimpin dan pengambilan 

keputusan baik dalam keluarga 

maupun masyarakat pada novel 

Perempuan di Titik Nol karya Nawal 

El Saadawi dengan novel Nayla 

karya Djenar Maesa Ayu. 



 

 

Berdasarkan hasil analisis 

data pada novel Perempuan di Titik 

Nol karya Nawal El Saadawi terkait 

konsep gender subordinasi yang 

menunjang teori gender subordinasi 

yaitu dengan adanya budaya patriarki 

dalam kehidupan keluarga dan 

masyarakat memposisikan 

perempuan berada di bawah laki-laki 

dan menjadi makhluk nomor dua 

setelah laki-laki, selalu berada dalam 

penekanan, perintah, dan petunjuk 

laki-laki dalam setiap melakukan 

sesuatu. 

Pada novel Perempuan di 

Titik Nol karya Nawal El Saadawi 

oleh tokoh Firdaus yang tidaklah 

diberi kesempatan oleh pihak aparat 

kepolisian untuk mendapatkan 

kebebasan atas kejahatan laki-laki di 

bidang pemerintah. Firdaus tidak 

diberi kebebasan oleh germo-germo 

yang ingin menguasainya dan tidak 

menjadikannya seorang majikan 

karena tidak ada satupun perempuan 

di dunia ini yang mampu melindungi 

dirinya sendiri apalagi untuk menjadi 

seorang pemimpin atau majikan. 

Sedangkan, hasil penelitian 

konsep gender subordinasi pada 

novel Nayla karya Djenar Maesa 

Ayu menggambarkan sosok Nayla 

yang membatasi diri untuk 

berhubungan dengan laki-laki. 

Karena semenjak kecil, Nayla telah 

dicekoki oleh Ibu kandungnya 

sendiri untuk membenci Ayah 

kandungnya. Menurut pandangan 

Ibunya, laki-laki layaknya seekor 

binatang yang jika diberikan 

perlakuan lembut, pastilah binatang 

itu juga akan berlaku lembut 

terhadap kita. Dengan adanya 

pemikiran semacam itu, maka Nayla 

lebih nyaman berada di dekat sahabat 

lesbian seperti Juli. Berikutnya 

mengenai subordinasi gender pada 

novel kedua ini ditemukan pada saat 



 

 

pelecehan yang dilakukan oleh pacar 

dari Ibu kandung dari Nayla sendiri. 

Nayla tak dapat bertindak untuk 

membela dirinya sendiri. Oleh apa 

yang telah pacar Ibu kandungnya 

perbuat terhadap dirinya. 

Ketiga, konsep gender 

stereotip yaitu dengan adanya 

anggapan masyarakat yang menilai 

perempuan sebagai penyebab utama 

jika terjadi berbagai bentuk 

kejahatan terhadap perempuan, 

adanya pelabelan negatif yang 

diberikan kepada perempuan sebagai 

penggoda laki-laki jika berlaku tidak 

adil terhadap dirinya. 

Pada novel Perempuan di 

Titik Nol karya Nawal El Saadawi, 

berbagai bentuk pelecehan seksual 

yang diterima oleh Firdaus dengan 

profesinya sebagai seorang pelacur 

menjadi penyebab utama sehingga 

banyak perlakuan tidak adil terhadap 

dirinya oleh laki-laki yang 

menyakitinya. Sedangkan, hasil 

penelitian konsep gender stereotip 

pada novel Nayla karya Djenar 

Maesa Ayu, selain pelecehan yang 

dilakukan oleh Om Indra yang 

merupakan pacar Ibu kandungnya, 

Nayla juga sering kali mendapat 

perlakuan tidak baik dari sahabatnya, 

bahkan pacarnya sendiri, tidak 

diterima dilingkungan keluarganya, 

karena dia merupakan aib dan 

penyakit nyata bagi kaum seusianya. 

D. SIMPULAN 

Kajian intertekstual antara 

novel Perempuan di Titik Nol karya 

Nawal El Saadawi dengan novel 

Nayla karya Djenar Maesa Ayu 

terdapat berbagai keterjaringan 

sebagai berikut: 

1. Hubungan intertekstual antara 

kedua konsep gender 

marginalisasi sebagai jalinan 

yang sama tentang penindasan 

bagi kaum perempuan yang 



 

 

menjadi objek seksualitas. 

Persamaan kedua teks sebagai 

transformasi dengan munculnya 

sebagai korban budaya patriarki 

yang menempatkan perempuan 

sebagai korban kejahatan 

kemanusiaan, penindasan dan 

penekanan atas hak-hak 

kepemilikan tubuh perempuan 

sebagai seorang pelacur dan istri 

pada tokoh Firdaus, dan sebagai 

seorang anak pada tokoh Nayla 

atas tindakan yang tidak 

manusiawi oleh Ibu kandungnya 

sendiri. 

2. Hubungan intertekstual antara 

kedua konsep gender subordinasi 

sebagai jalinan yang sama bahwa 

adanya anggapan masyarakat 

yang menilai perempuan tidaklah 

pantas untuk menjadi seorang 

pemimpin dan pengambilan 

keputusan baik dalam keluarga 

maupun masyarakat. Pada novel 

Perempuan di Titik Nol karya 

Nawal El Saadawi oleh tokoh 

Firdaus yang tidaklah diberi 

kesempatan oleh pihak aparat 

kepolisian untuk mendapatkan 

kebebasan atas kejahatan laki-

laki di bidang pemerintahan. 

Firdaus tidak diberi kebebasan 

oleh germo-germo yang ingin 

menguasainya dan tidak 

menjadikannya seorang majikan 

karena tidak ada satupun 

perempuan di dunia ini yang 

mampu melindungi dirinya 

sendiri apalagi untuk menjadi 

seorang pemimpin atau majikan. 

Sedangkan pada novel Nayla 

karya Djenar Maesa Ayu, adanya 

pemikiran bahwa laki-laki 

layaknya seekor binatang yang 

jika diberikan perlakuan lembut, 

pastilah binatang itu juga akan 

berlaku lembut terhadap kita. 



 

 

3. Hubungan intertekstual antara 

kedua konsep gender stereotip 

sebagai jalinan yang sama bahwa 

adanya anggapan masyarakat 

yang menilai perempuan sebagai 

penyebab utama jika terjadi 

berbagai bentuk kejahatan 

terhadap perempuan, adanya 

pelabelan negatif yang diberikan 

kepada perempuan sebagai 

penggoda laki-laki jika berlaku 

tidak adil terhadap dirinya. Pada 

novel Perempuan di Titik Nol 

karya Nawal El Saadawi, 

berbagai bentuk pelecehan 

seksual yang diterima oleh 

Firdaus dengan profesinya 

sebagai seorang pelacur menjadi 

penyebab utama sehingga banyak 

perlakuan tidak adil terhadap 

dirinya oleh laki-laki yang 

menyakitiya. Dan pada novel 

Nayla karya Djenar Maesa Ayu, 

Nayla juga sering kali mendapat 

perlakuan tidak baik dari 

sahabatnya, bahkan pacarnya 

sendiri, tidak diterima 

dilingkungan keluarganya, 

karena dia merupakan aib dan 

penyakit nyata bagi kaum 

seusianya. 
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