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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan  bagaimanakah 

gambaran emansipasi tokoh utama perempuan dalam novel Genduk karya Sundari 

Mardjuki terhadap emansipasi  yang mengacu pada empat aspek. Empat aspek tersebut 

adalah emansipasi perempuan dalam   keluarga, emansipasi perempuan dalam 

pendidikan, emansipasi perempuan  dalam ekonomi dan  emansipasi perempuan dalam 

sosial.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, 

sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural. Sumber data 

pada penelitian ini adalah novel Genduk karya Sundari Mardjuki dengan data berupa 

kata-kata, kalimat, paragraf dan wacana yang berupa narasi maupun dialog. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini sendiri adalah studi pustaka, sedangkan teknik 

analisis yang digunakan adalah tekik analisi isi. Pengecekan keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi dengan pemanfaatan sumber yang ada. 

Hasil penelitian ini menunjukkan tokoh dan penokohan Genduk pribadi yang cerdas, 

gigih, rajin dan ceria. Serta peran tokoh perempuan terhadap emansipasi perempuan 

dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki terlihat dalam berbagai aspek, yaitu pada 

aspek keluarga, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dalam pendidikan tokoh utama 

memiliki pendidikan yang baik, dalam keluarga tokoh utama mampu meyeimbangkan 

tugas domestik mengurus keluarga dengan kegiatan di luar, secara ekonomi mampu 

hidup dengan mandiri sebagai petani berpenghasilan cukup, dalam aspek sosial tokoh 

utama menunjukkan peran penting sehingga di anggap berjasa dan tidak di pandang 

sebelah mata. 

Kesimpulan dari penelitian ini novel Genduk karya Sundari Mardjuki memuat 

perjuangan emansipasi perempuan terutama peran tokoh utama dalam berbagai aspek 

yaitu dalam keluarga, pendidikan, ekonomi dan sosial. Selain itu dalam novel  ini 

tokoh utama Genduk secara penokohan adalah cerdas, gigih, baik dan ceria. Genduk 

juga adalah gadis yang rajin. Tokoh Biyung dengan penokohan sederhana, gigih, tegas 

dan terkesan dingin namun bertanggung jawab dan penyayang. Mengingat banyak 

terdapat kekurangan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan kepada pembaca 

agar dapat menindak lanjuti, baik dengan aspek yang sama ataupun melihat dari aspek 

yang berbeda. Dan agar dapat terus memperbaharui referensi. 


