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ABSTRAK 

Penelitian karya sastra ini adalah penelitian feminisme dalam novel Tarian Bumi 

karya Oka Rusmini dan hubungannya dengan pembelajaran sastra di SMA. Penelitian 

bertujuan untuk menganalisis perilaku feminisme yang terdapat dalam novel Tarian 

Bumi karya Oka Rusmini dan mendeskripsikan kaitannya dengan pembelajaran sastra 

di SMA. Penelitian ini menggunakan teori feminisme. Teori ini menjadi landasan 

untuk memperlihatkan perilaku-perilaku perempuan dalam novel Tarian Bumi. 

Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode 

deskriptif analisis ini digunakan untuk memaparkan data penelitian yang berupa 

fakta- fakta yang terdapat dalam suatu data. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan feminisme. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan kemudahan bagi  

pembaca atau peneliti  untuk mencari manfaat dan makna yang terselubung dari 

sebuah karya sastra. Penelitian ini menjadi jawaban atas perilaku-perilaku yang 

mengandung unsur-unsur feminis yang terdapat dalam novel Tarian Bumi. Oleh 

sebab itu, hasil penelitian ini mampu menjelaskan tentang perilaku feminisme yang 

terdapat dalam novel Tarian Bumi yang termasuk dalam kategori: rasionalitas 

instrumental, rasionalitas nilai, tindakan afektif dan tindakan sosial yang kemudian 

dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA dan novel Tarian Bumi ini dapat 

dijadikan sebagai materi pembelajaran di SMA. 

 

Kata kunci: Feminisme, Perilaku, novel, dan pembelajaran 

ABSTRACT 

This research is aim to investigate the feminism in Tarian Bumi novel which is 

created by Oka Rusmini and it’s relation to the senior high school’s literature lesson. 

The problem which explained here is the feminism behaviourv and it’s relation to the 

senior high school’s lesson. The theory which used in this research is descriptive 

analisys method. This method is used to explain the factual creation research data 

witch is found in this novel. The approach witch used in this research is feminism 

approach witch make the other researcher easier to find the benefit. To find the 

benefit and the implicit meaning from a literature. His research is also become the 

answer from the literature behaviouristic.  Furthermore, the result of this research can 

explain about feminism behavioristic which include load some categories: rationalitic 

instrumental, rationalitic value, affective measure, sosial measure and the relation of 

SMA’s literature lesson. So, it can be conclude if Tarian Bumi novel by Oka Rusmini 

can be a material source for the SMA’s literature lesson.  

Key word: Feminism, behavior, novel, learning 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi. Kekerasan identik 

dengan penganiayaan fisik seperti pemukulan dan pemerkosaan. Namun pada 

kenyataannya kekerasan bukan hanya berupa penganiayaan fisik saja, melainkan 

berupa kekerasan batin serta mental (psikis). Di Indonesia, perempuan yang 

mengalami tindak kekersaan umumnya adalah perempuan yang sudah menikah. 

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan istilah KDRT masih 

banyak terjadi dalam masyarakat.  KDRT tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran 

norma sosial dan kemanusiaan, tetapi juga merupakan wujud pengingkaran kewajiban 

untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.  

Kekerasan tersebut terjadi karena masih berkembangnya budaya patiarki 

dalam masyarakat yang menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang paling 

nampak dalam kehidupan masyarakat adalah diskriminasi gender terutama tindak 

kekerasan terhadap perempuan. Tidak hanya budaya patriaki yang menjadi penyebab 

kasus kekerasan, tetapi ada fakor lain, misalnya masalah ekonomi atau 

perselingkuhan. Diskriminasi gender yang terus terjadi merupakan salah satu 

pendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan gender 

terhadap perempuan. Diskriminasi gender muncul dalam banyak bentuk, yaitu 

tindakan, perilaku, hingga kebijakan yang diskriminatif. Akibat dari diskriminasi 

tersebut seperti pemarjinalan, subordinasi, streotipe dan kekerasan dalam berbagai 



2 
 

bentuk, sehingga menyebabkan perempuan terhalang untuk berkontribusi aktif dalam 

kehidupan publik, yang selanjutnya akan menyebabkan kurang maksimalnya 

pencapaian kehidupan yang berkualitas. Pada akhirnya, akibat-akibat dari 

diskriminasi gender inilah yang bisa dikatakan menjadi masalah krusial dalam upaya 

untuk mencapai tujuan-tujuan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. 

Berbicara masalah gender, banyak sastrawan-sastrawan Indonesia melahirkan 

sebuah karya sastra yang menyangkut tentang gender. Karya tersebut dituangkan ke 

dalam tulisan-tulisan yang salah satunya berbentuk novel. Sebuah novel biasanya 

menceritakan tentang kehidupan manusia dalam berintaraksi dengan lingkungan dan 

sesamanya. Seorang pengarang mampu mengarang sebuah karya fiksi termasuk novel 

yang baik dan biasanya tema yang diangkat dari kehidupan yang pernah pengarang 

alami sendiri, pengalaman orang lain yang pengarang lihat dan dengar, ataupun hasil 

imajinasi pengarang.  

Indonesia mempunyai banyak novelis, salah satunya adalah Oka Rusmini. 

Oka Rusmini melalui karyanya yang berjudul Tarian Bumi dengan mengambil latar 

pulau Bali, menuangkan sebuah cerita mengenai perbedaan gender dan 

mengungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat Bali. Oka 

Rusmini menyuguhkan cerita kehidupan yang kompleks dan rumit yang kental 

dengan adat istiadat, kebudayaan serta peraturan-peraturan yang ada. Kejadian-

kejadian yang disuguhkan secara terang-terangan digambarkan pada novel tersebut. 

Seolah-olah pembaca dapat merasakan bagaimana peristiwa yang dialami para 

tokohnya.  
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Dalam novel tersebut, ketidakadilan sangat dirasakan oleh para tokoh 

khususnya tokoh perempuan. Di mana tokoh perempuan yang akan dibahas adalah 

Luh Sekar atau Jero kenanga, Ida Ayu Telaga Pidada dan Ida Ayu Sagra Pidada. 

Perbedaan yang terjadi sangat mencolok antara perempuan dan laki-laki. Perempuan 

dalam novel ini, sangat rendah di mata laki-laki. Penindasan, kekerasan, bahkan 

mengekplorasi tubuh perempuan menjadi hal yang biasa dilakukan. Tarian bumi 

menjadi fenomena sekaligus kontroversi, novel ini dengan sangat terbuka 

menghantam keadaan yang melingkupi kehidupan perempuan dikalangan bangsawan 

Bali yang masih sangat feudal. Dalam konteks adat istiadat Bali, tarian bumi 

dipandang sebagai sebuah pemberontakan kepeda adat,  Tempo dalam (Oka 

2013:179). Di sini, pengarang ingin memaparkan sisi lain dari keindahan Bali yang 

nampak dari luar sangat eksotis namun, memendam luka yang sangat mendalam 

terhadap penghuninya. 

 Budaya serta adat-istiadat suatu daerah berbeda-beda, perbedaan itu membuat 

pola pikir masyarakat berbeda pula. Hal tersebut terkait dengan masalah gender. 

Laki-laki dan perempuan memilki hak yang sama. Namun, dalam masyarakat masih 

banyak yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Contoh sederhana, 

perempuan tidak boleh pulang larut malam, karena masyarakat langsung menilai 

negatif tentang hal itu. Pada dasarnya, tanpa kita sadari di lingkungan kita masih ada 

larangan-larangan atau  peraturan-peraturan yang mendeskreditkan  bagi perempuan.

 Berbicara tentang perilaku, maka akan ada banyak jawaban atas pertanyaan 

tentang perilaku tersebut. Sehingga, untuk memfokuskan seperti apa perilaku-
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perilaku tokoh yang terdapat dalam novel tersebut yang dianalisis dengan teori 

feminisme akan didukung dengan teori tindakan sosial Max Weber yang terbagi atas 

empat bentuk tindakan, yaitu rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, tindakan 

afektif, dan tindakan sosial. 

 Selanjutnya, berkaitan dengan pembelajaran sebagaimana kita ketahui bahwa 

salah satu warisan kebudayaan bangsa Indonesia berupa sastra Indonesia. Sebagai 

ahli waris, siswa harus mengenal, memahami, dan menghargai sastra miliknya. 

Kesadaran itulah tampaknya yang  mendorong agar sastra Indonesia mendapat tempat 

untuk dipelajari siswa di sekolah, meskipun pada kenyataannya sastra belumlah 

merupakan satu bidang studi yang berdiri sendiri. Pembelajaran sastra notabene 

merupakan bagian saja dari pembelajaran Bahasa Indonesia. kajian dan pemikiran 

yang terkait dengan pembelajaran sastra di sekolah harus terus dilakukan. Misalnya 

dengan mengarah pada pembelajaran sastra yang kreatif-produktif. Ditambah dengan 

memperhatikan kondisi sosiokultural bangsa Indonesia, pembelajaran tersebut harus 

menghadirkan makna positif keindonesiaan (multikultur). Dengan perspektif ini, 

pembelajaran sastra akan benar-benar mendidik. Artinya, mampu mengolah aspek 

kamanusiaan siswa, yang sekaligus mengokohkan jati dirinya sebagai manusia 

Indonesia. Hal demikian dimaksudkan untuk mengurai dan menemukan solusi 

menuju pembelajaran sastra di sekolah sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan 

uraian di atas, selain kejadian-kejadian yang terjadi pada kehidupan sehari-hari 

maupun dalam karya sastra (novel), peneliti tertarik untuk menelah tentang novel 

Tarian Bumi yang dikaji dengan teori feminisme yang terkait dengan kehidupan 
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masyarakat  Bali yang khas dengan kastanya, dan melalui novel ini peneliti ingin 

memberikan suatu gambaran tentang banyaknya hal-hal kecil yang tanpa kita sadari 

bahwa kita termasuk perempuan feminis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  di atas, dapat disimpulakan bahwa rumusan 

masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. bagaimanakah perilaku feminisme yang termasuk dalam kategori rasionalitas 

instrumental, rasionalitas nilai, tindakan afektif dan tindakan tradisional dalam 

novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini? 

2. bagaimanakah hubungan perilaku feminisme  tersebut dalam novel Tarian Bumi 

karya Oka Rusmini dengan pembelajaran sastra di SMA? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Mendeskripsikan perilaku feminisme  yang termasuk dalam kategori 

rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, tindakan afektif dan tindakan 

tradisional dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini? 

2. Mendeskripsikan  hubungan perilaku feminisme tersebut dalam novel Tarian 

Bumi karya Oka Rusmini dengan pembelajaran di SMA. 
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1.4 Manfaat Penelitiaan 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menjadi titik tolak dalam memahami karya sastra pada umumnya dan 

novel tarian bumi pada khususnya. 

b.  Menambah pengetahuan tentang pemakain teori feminisme dan teori 

sastra. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi yang relevan untuk   

penelitian berikutnya yang mempunyai corak yang sama dengan penelitin 

ini. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai kritik sastra feminis secara 

umum dan feminisme dalam novel tarian bumi secara khusus, untuk 

dijadikan acuan kepada peneliti selanjutnya. 

b. Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta manfaat terhadap 

pembaca terkait dengan prilaku feminisme yang terkandung dalam novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Yang Relevan 

Penelitian-penelitian yang sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian selanjutnya, hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan 

penelitian. Untuk mengetahui relevensi tentang penelitian sebelumnya yaitu dengan 

meninjau penelitian terdahulu yang sudah banyak dilaksanakan.  

Penelitian-penelitian terdahulu di antaranya pernah dilakukan oleh Fanandian 

(2007) dalam skripsi yang berjudul “Feminisme dalam Novel Perempuan di Titik Nol 

karya Nawal El-Saadawi dan relevansinya dengan kehidupan sosoial budaya 

perempuan Sasak”, yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah (a) bentuk-bentuk 

feminitas dalam novel perempuan di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi. (b) 

kehidupan sosial budaya perempuan sasak. (c) relevensinya antara feminitas 

Perempuan di Titik Nol dengan perempuan Sasak. Fanandian meyimpulkan bahwa 

ada usaha wanita untuk lepas dari tatanan feudal, merubah pandangan, dan sikap 

perempuan serta psikologinya dalam kehidupan masyarakat patriarki. Kemudian, 

dalam sosial budaya mencakup gender, perempuan dalam tradisi dan budaya, 

perempuan dan kekerasan serta produk hukum dan kebijakan terhadap perempuan. 

Penelitian terdahulu mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaanya yaitu 

membahas feminisme secara umum, dan objek yang dikaji sama yaitu perempuan 

yang dianalisis di dalam novel namun menggunakan novel yang berbeda yaitu novel 
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Perempuan di Titik Nol sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis menggunakan 

novel Tarian Bumi serta yang dibahas dalam penelitian terdahulu adalah bagaimana 

bentuk feminitas dan kehidupan sosial budaya perempuan kemudian relevansinya 

antara perempuan dalam novel dengan kehidupan perempuan Sasak. Sedangkan, 

dalam novel Tarian Bumi, yang dikaji adalah perilaku feminisme dan hubungnnya 

dengan pembelajaran sastra di sekolah. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Yuli Ikayanti (2013) dalam skripsi yang 

berjudul “Ketidakadilan Gender Tokoh Keke pada Novel Kembang Jepun Karya 

Romy Sylado dan Implikasinya dengan Pembelajaran Sastra di SMA Kelas XI”. 

Penelitian ini membahas tentang (a) struktur intrinsik pada novel Kembang Jepun 

karya Romy Sylado, (b)  ketidakadilan gender pada tokoh Keke dalam novel 

Kembang Jepun karya Romy Sylado, dan (c) implikasi novel Kembang Jepun karya 

Romy Sylado, dengan pembelajaran di SMA kelas XIl . Yuli mendeskripsikan unsur-

unsur instrinsik dan ketidakadilan yang dialami tokoh Keke dalam bentuk 

marjinalisasi, subordinasi serta kekerasan. Penelitian ini hampir sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, hanya saja penulis tidak meneliti tentang 

unsur-unsur intrinsik dalam novel.  

Syukrina Rahmawati melakukan penelitian pada tahun (2008) dalam skripsi 

yang berjudul “Unsur-Unsur Feminis dalam Novel Burned Alive Karya Souad”. 

Membahas tentang (a) pandangan tokoh perempuan terhadap laki-laki, (b) pandangan 

tokoh perempuan terhadap kekerasan, dan (c) peran agama dan adat dalam 

subordinasi perempuan pada novel Burned Alive karya Souad. Dari ketiga 
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permasalahn yang diangkat, Syukrina menyimpulkan bahwa perempuan memandang 

laki-laki sebagai manusia biasa yang memegang kendali penuh atas perkembangan 

perempuan dalam masyarakat. Kemudian, adanya kekerasan dan kesewenang-

wenangan oleh laki-laki dan menjadikan perempuan sebagi objek penindasan, serta 

subordinasi perempuan tercermin dari pandangan masyarakat yang menganggap 

perempuan paling lemah. Peranan tersebut muncul dengan sendirinya seiring peranan 

agama dan adat yang begitu kental di suatu wilayah. Secara umum, penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya sama, yaitu tentang feminisme. Namun, 

menggunakan novel yang berbeda dan yang dikaji dalam novel Burned Alive Karya 

Souad tersebut adalah pandangan tokoh perempuan terhadap laki-laki dan kekerasan 

dan kaitannya dengan peran agama, sedangkan dalam novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini mengkaji tentang perilaku feminisme tokoh perempuan serta hubungannya 

dengan pembelajaran sastra di sekolah. 

Dari ketiga penelitian terdahulu, penelitian-penelitian tersebut memiliki 

perbedaan dan persamaan. Persamaan yang dikaji secara umum adalah tentang 

feminisme. Sedangkan, yang membedakannya adalah novel yang digunakan serta 

permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut. Pada penelitian pertama yang 

dibahas adalah bentuk-bentuk feminitas dan kehidupan sosial budaya perempuan 

sasak serta relevansinya antara feminitas Perempuan di Titik Nol dengan perempuan 

sasak. Penelitian kedua membahas tentang struktur instrinsik dalam novel Kembang 

Jepun karya Romy Sylado, ketidakadilan gender dan implikasinya terhadap 

pembelajaran sastra. Penelitian terakhir membahas tentang pandangan tokoh 
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perempuan terhadap laki-laki, pandangan tokoh perempuan terhadap kekerasan dan 

peran agama dan adat dalam subordinasi perempuan pada novel Burned Alive karya 

Souad. Sedangkan, pada penelitian ini yang dibahas adalah perilaku feminisme serta 

hubungan perilaku feminisme tersebut dengan pembelajaran sastra di SMA. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Novel 

Karya sastra memiliki beberapa bentuk, salah satunya adalah novel. Novel 

merupakan cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau  kata-kata dan mempunyai unsur 

intrinsik dan ekstrinsik. Sebuah novel biasanya menceritakan tentang kehidupan 

manusia dalam berintaraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Seorang 

pengarang mampu mengarang sebuah karya fiksi termasuk novel yang baik dan 

biasanya tema yang diangkat diambil dari kehidupan yang pernah pengarang 

alami sendiri, pengalaman orang lain yang pengarang lihat dan dengar, ataupun 

hasil imajinasi pengarang.  

Istilah novel berasal dari bahasa Itali novella, yang mengandung makna 

harfiah sebuah barang baru yang kecil, yang kemudian diartikan sebagai cerita 

pendek dalam bentuk prosa (Abrams dalam eprints.uny 2012). Novel merupakan 

struktur yang bermakna. Novel tidak sekedar merupakan serangkaian tulisan yang 

menggairahkan ketika dibaca, tetapi merupakan struktur pikiran yang tersusun 

dari unsur-unsur yang padu. Sebagaimana karya sastra yang lain, novel 

menawarkan berbagai macam permasalahan yang dialami dalam kehidupan 

manusia. Novel, atau seringkali disebut sebagai karya fiksi, merupakan bentuk 
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penceritaan kehidupan manusia dan kemanusiaan yang bersifat fragmentaris, 

teknik pengungkapannya padat, dan pembentuk strukturnya bersifat padu. 

Koherensi dan kepaduan unsur cerita membentuk suatu totalitas merupakan faktor 

penentu keindahan dan keberhasilan novel sebagai karya sastra fiksi 

(Nurgiyantoro  dalam eprints.uny. 2012).  

Karya sastra sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif pada 

hakikatnya adalah suatu media yang mendayagunakan bahasa untuk 

mengungkapkan sesuatu. Pada umumnya, sebuah karya sastra  berisi tentang 

permasalahan yang melingkupi kehidupan manusia. Karya sastra merupakan 

media yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan gagasan-gagasan 

dan pengalamannya. Sebagai media, peran karya sastra adalah untuk 

menghubungkan pikiran-pikiran pengarang untuk disampaikan kepada pembaca. 

Oleh sebab itu, karya sastra dapat di katakan sebagai sebuah potret kehidupan 

yang di bahasakan dan biasanya dituangkan ke dalam bentuk tulisan. 

Dalam penelitian ini, salah satu novel karya Oka Rusmuni yang berjudul 

Tarian Bumi dijadikan sebagai objek penelitian yang dikaji menggunakan teori 

feminisme. Dimana di dalam novel tersebut, banyak ditemukan berbagai macam 

konflik atau peristiwa berupa kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik (batin dan 

psikologis) yang banyak dialami oleh tokoh khususnya tokoh perempuan, baik 

dari kasta Sudra maupun dari kasta Brahmana. Feminisme yang berarti gerakan 

atau upaya perempuan untuk menyamakan haknya dengan laki-laki nampak pada 

usaha-usaha yang dilakukan oleh beberapa tokoh dalam novel tersebut, walaupun 
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pada dsaarnya banyak pengorbanan yang dilakukan untuk mencapai tingkatan 

yang sama dengan laki-laki.  

2.2.2 Sosiologi Sastra 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1332), sosiologi sastra 

merupakan pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat dari atau 

mengenai sastra karya para kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan 

pengarang yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal, 

ideologi politik dan sosialnya, kondisi ekonomi serta khalayak yang ditujunya. 

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang 

merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi 

lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Karena, sosiologi 

didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai ilmu-ilmu pengetahuan 

lainnya. Menurut Lilis (2013) Sosiologi sastra merupakan pendekatan yang 

bertolak dari orientasi kepada semesta, namun bisa juga bertolak dari orientasi 

kepada pengarang dan pembaca. Menurut pendekatan sosiologi sastra, karya 

sastra dilihat hubungannya dengan kenyataan, sejauh mana karya sastra itu 

mencerminkan kenyataan. Kenyataan di sini mengandung arti yang cukup luas, 

yakni segala sesuat yang berada di luar karya satra dan yang diacu oleh karya 

sastra. Demikianlah, pendekatan sosiologi sastra menaruh perhatian pada aspek 

dokumenter sastra, dengan landasan suatu pandangan bahwa sastra merupakan 

gambaran atau potret fenomena sosial. Pada hakikatnya, fenomena sosial itu 

bersifat konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi, difoto, dan 
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didokumentasikan. Oleh pengarang, fenomena itu diangkat kembali menjadi 

wacana baru dengan proses kreatif  (pengamatan, analisis, interpretasi, refleksi, 

imajinasi, evaluasi, dan sebagainya) dalam bentuk karya sastra. Dengan demikian, 

dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra adalah salah satu 

pendekatan untuk mengurai karya sastra yang mengupas hubungan antara 

pengarang dengan masyarakat dan hasil berupa karya sastra dengan masyarakat. 

Namun, dalam kajian ini hanya dibatasi dalam kajian mengenai gambaran 

pengarang melalui karya sastra mengenai kondisi suatu masyarakat. 

Dalam perkembangan teori sosiologi, salah satu pembentuk 

berkembangnya adalah feminisme. Lerner dalam (George 2008: 9) menjelaskan 

bahwa dalam pengertian tertentu, di mana pun pasti terdapat perspektif feminis. 

Ketika perempuan tersubordinsi dan selama ini mereka memang nyaris telah 

tersubordinasi tampaknya mereka akan menyadari dan memprotes situasi tersebut 

dengan beberapa cara. Kendati pendahulu feminis dapat dilacak sampai dengan 

tahun 1630-an, puncak aktivitas dan tulisan feminis terjadi dalam gerakan 

pembebasan sejarah barat modern. Ledakan karya-karya feminis pertama terjadi 

pada tahun 1780-an dan 1790-an dengan sejumlah debat seputar revolusi Amerika 

dan Perancis. Upaya yang jauh lebih terorganisasi dan terfokus pada 1850-an 

sebagai dari mobilisasi menentang perbudakan dan perjuangan bagi hak-hak 

politik kelas menengah dan mobilisasi besar-besaran memperjuangkan hak pilih 

perempuan dan legislasi reformasi industry dan sipil pada awal abad ke-20, 

khususnya era progresif di Amerika Serikat. 
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Semua itu berdampak pada perkembangan sosiologi, khususnya karya 

sejumlah perempuan yang ada di dalam, atau yang diasosiasikan dengan bidang 

ini. Namun, seiring dengan berjalannya waktu karya mereka terdorong ke pinggir 

profesi ini, dianeksasi dan dikesampingkan, atau dihapus dari catatan publik 

sosiologi oleh sejumlah laki-laki yang mengorganisasi sosiologi sebagai basis 

kekuatan professional. Perhatian para feminis hanya ditempatkan di pinggiran 

sosiologi, pada karya teoritisi laki-laki pinggiran atau teoritisi perempuan yang 

semakin terpinggirkan. 

   2.2.3 Konsep Feminisme 

2.2.3.1 Pengertian Feminisme 

Feminisme lahir di Eropa pada abad ke-19. Secara etimologis feminisme 

berasal dari kata femme (women), yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak 

kaum perempuan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan 

soisal pada umumnya. 

Menurut Humm dalam (Humm.uny 2012) feminisme menggabungkan 

doktrin persamaan hak bagi perempuan yang menjadi gerakan yang terorganisasi 

untuk mencapai hak asasi perempuan, dengan sebuah ideologi transformasi sosial 

yang bertujuan untuk menciptakan dunia bagi perempuan. selanjutnya Hum 

menyatakan bahwa feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan 

dengan keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis 

kelaminnya. Feminisme menawarkan berbagai analisis mengenai penyebab, 

pelaku dari penindasan perempuan. 
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Dasar pemikiran dalam penelitian sastra berspektif feminis adalah upaya 

pemahaman kedudukan dan peran perempuan seperti tercermin dalam karya 

sastra. Pertama, kedudukan dan peran para tokoh perempuan dalam karya sastra 

Indonesia menunjukkan masih didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian, upaya 

pemahamannya merupakan keharusan untuk mengetahui ketimpangan gender 

dalam karya sastra, seperti terlihat dalam realitas sehari-hari masyarakat. Kedua, 

dari resepsi pembaca karya sastra Indonesia, secara terpintas bahwa para tokoh 

perempuan dalam karya sastra Indonesia tertinggal dari laki-laki, misalnya dalam 

hal latar sosial pendidikannya, pekerjaannya, perannya dalam masyarakat, dan 

pendeknya derajat mereka sebagai bagian integral dan susunan masyarakat. 

Ketiga, masi adanya resepsi pembaca karya sastra Indonesia yang menunjukan 

bahwa hubungn antara laki-laki dan perempuan hanyalah merupakan hubungan 

yang didasarkan pada pertimbangan biologis dan sosial ekonomi. Pandangan 

seperti tidak sejalan dengan pandangan yang berspektif feminis bahwa perempuan 

mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. 

Perempuan dapat ikut serta dalam segala aktivitas kehidupan bermasyarakat 

bersama laki-laki. Teori feminisme sebagai alat kaum wanita untuk 

memeperjuangkan hak-haknya, erat kaitannya dengan konflik kelas dan ras, 

khususnya konflik gender. Artinya, antara konflik kelas dengan feminisme 

memiliki asumsi yang sejajar, mendeskontruksikan sistem dominasi dan 

hegemoni. 
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Feminisme muncul sebagai sebuah upaya perlawanan atas berbagi upaya 

kontrol laki-laki.Asumsi bahwa perempuan telah ditindas dan dieksploitasi 

menghadirkan anggapan bahwa feminisme merupakan satu-satunya jalan untuk 

mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut (Fakih dalam Sugihastuti 

2010:17). Feminisme berbeda dengan emansipasi, Sofia (2009: 13) emansipasi 

cenderung digunakan sebagai istilah yang berarti pembebasan dari perbudakan-

perbudakan yang sesungguhnya dan persamaan hak dalam berbagai aspek 

kehidupan masyarakat. Dengan demikian, emansipasi tidak mutlak sebagai 

persamaan hak perempuan. Jika kata emansipasi diletakkan pada kata perempuan, 

emansipasi cenderung lebih menekankan pada partisipasi perempuan tanpe 

mempersoalkan ketidakadilan gender, sedangkan feminisme sudah 

mempersoalkan hak serta kepentingan perempuan yang selama ini dinilai tidak 

adil.  

Feminisme sebagai sebuah teori yang mengungkapkan harga diri pribadi 

dan harga diri semua perempuan. Istilah menjadi feminis, harus diartikan dengan 

menjadi manusia. Pada pemahaman yang demikian, seorang perempuan akan 

percaya pada diri mereka sendiri Wolf dalam  Sofia, 2009:13). Dalam ilmu sastra, 

feminisme ini berhubungan dengan konsep kritik sastra feminis, yaitu studi sastra 

yang mengarahkan fokus analisisnya pada perempuan.Jika selama ini dianggap 

dengan sendirinya bahwa yang mewakili pembaca dan pencipta dalam sastra barat 

ialah laki-laki, kritik sastra feminis menunjukan bahwa pembaca perempuan 
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membawa persepsi dan harapan ke dalam pengalaman sastranya menurut 

Showalter dalam (Sugihastuti, 2010:18). 

 Diantara ragam feminisme, ragam yang paling cukup menonjol adalah 

Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Sosialis dan Feminisme 

Marxis. Menurut Friden dalam (Agger, 2003; 215) Feminisme Liberal 

berpandangan bahwa perempuan dapat menaikkan posisi mereka dalam keluarga 

dan masyarakat melalui kombinasi inisiatif dan prestasi individual (misalnya, 

pendidikan tinggi, diskusi rational dengan kaum laki-laki, khususnya suami, yang 

dapat dikonsepkan sebagai upaya memperbaiki peran gender mereka, cara 

pengambilan keputusan sehubungan dengan pengasuh anak, yang akan 

memberikan kemungkinan bagi perempuan mengejar karir. Feminisme Radikal 

menurut Dworkin dalam Agger (2003: 221) berpandanagan bahwa penindasan 

atas perempuan terutama terjadi karena patriarki, yang beroperasi baik pada level 

keluarga dan pada harapan atas heteroseksualitas wajib dan pada level budaya, di 

mana citra seksis citra seksis perempuan diobjektifkan sehingga menindas 

mereka.feminis radikal berpandangan bahwa feminis perlu meruntuhkan atau 

secara radikal memperbaiki keluarga dan menciptakan budaya non-misoginis di 

mana perempuan tidak dijadikan objek. Femnisme Sosialis seperti Zillah 

Eisenstein dan Heidi Hartman berpendapat dalam (Agger, 2003:227) bahwa 

perempuan tidak dapat meraih keadilan sosial tanpa membubarkan patriarki dan 

kapitalisme. Meskipun terdapat debat antar feminis sosialis tentang cara terbaik 

untuk mengkonseptualisasikan hubungan kapitalisme dan patriarki dan beban apa 
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yang memberikan kepada patriarkidan kapitalisme sumber penindasan atas 

perempuan, pada umumnya mereka setuju bahwa marxisme dan feminisme harus 

bersatu agar dapat memperjuangkan kondisi perempuan saat ini sebaik-baiknya. 

Sementara itu, feminisme marxis meletakkan persoalan perempuan dalam 

kerangka kritik atas kapitalisme.  

Ragam feminisme yang telah dikemukakan di atas memiliki beberapa 

kekurangan. Feminisme radikal memilik potensi masuk pada jebakan 

esensialisme bahwa sifat dasar perempuan lebih baik daripada laki-laki dan raga 

ini membuat dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Di pihak lain, feminisme 

marxis dan sosialis dianggap hanya melihat relasi kjeluarga sebagai eksploitasi 

kapitalisme tempat perempuan menjual tenaga secra gratis. Feminisme marxis 

dan sosialis ini tidak melihat ada arti yang lebih dari itu bahwa juga ada peranan 

cinta kasih, rasa aman, dan nyaman. Dengan demikian, semua sisi kehidupan bagi 

feminis marxis dan sosialis diterjemahkan dari segi eksploitasi secara ekonomi 

dan terlalu menekankan analisis kelas dan bukan gender. Sementara itu, 

feminisme liberal yang eksklusif perempuan kulit putih dan kelas kelas menengah 

ini memberikan prioritas pada hak politik dan bukan hak ekonomi dan 

menekankan pada persamaan perempuan dan laki-laki (Sofia, 2010:15). 

2.2.3.2 Kritik Sastra Feminisme  

Dari berbagai pemikiran feminisme di atas terlihat bahwa munculnya ide-

ide feminis berangkat dari kenyataan bahwa konstruksi sosial gender yang ada 

mendorong citra perempuan masih belum dapat memenuhi cita-cita persamaan 
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hak antara laki-laki dan perempuan. kesadaran akan ketimpangan struktur, sistem, 

dan tradisi masyarakat di berbgai bidang inilah yang kemudian melahirkan kritik 

feminisme.  

Menuurt Yoder  dalam Sugihastuti (2010:5) menyebut bahwa kritik sastra 

feminis itu bukan berarti pengkritik perempuan, atau kritik tentang perempuan. 

arti sederhana kritik sastra feminis adalah pengkritik memandang sastra dengan 

kesadaran khusus, kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan 

dengan budaya, sastra, dan kehidupan kita. Sejak akhir 1960-an ketika kritik 

sastra feminis dikembangkan sebagai bagian dari gerakan perempuan 

internasional, anggapan tentang studi kritik sastra feminis inipun menjadai pilihan 

yang menarik. Kritik sastra feminis menawarkan pandangan bahwa para pembaca 

perempuan dan kritikus perempuan membawa persepsi, pengertian, dan dugaan 

yang berbeda pada pengalama nmembaca karya sastra apabila dibandingkan 

dengan laki-laki. 

Sejalan dengan proyek feminis yang bertujuan mengakhiri dominasi pria, 

kritik sastra mengambil peran sebagai suatu bentuk kritik negosias, bukan sebagai 

bentuk konfrontasi. Kritik ini dilakukan dengan tujuan untuk menumbangkan 

wacana-wacana dominan tersebut. Kritik sastra feminis lebih dari sekedar 

perspektif.Ia menampilkan kecanggihan dengan menggunakan aliansi strategi 

dengan teori-teori kritis, Ruthven dalam (Sofia, 2009:21). 

Kritik sastra feminisme merupakan salah satu ragam kritik satra yang 

memanfaatkan kerangka teori feminisme dalam menginterprestasi dan 
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memberikan evaluasi terhadap karya sastra. Sebelum memahami lebih lanjut 

bagaimana karakteristik kritik sastra feminis, sebelumnya telah diuraikan 

pengertian sastra, khususnya dalam kerangka keilmuan satra. Dalam pengertian 

sehari-hari kata kritik diartiakan sebagai penelitian terhadap suatu fenomena yang 

terjadi dalam masyarakat. 

Kritik sastra feminis mempermasalahkan asumsi tentang perempuan yang 

berdasarkan  paham tertentu selalu dikaitkan dengan kodrat perempuan yang 

kemudian menimbulakan isu tertentu tentang perempuan. Selain itu, kritik ini 

berusaha mengidentifakasi suatu pengalaman dan perspektif dalam sastra. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengubah pemahaman terhadap karya satra sekaligus 

terhadap signifikansi berbagai kode gender yang ditampilakn teks berdasarkan 

hipotesis yang disusun (Showalter dalam Sofia 2009:20). Sasaran kritik satra 

secara feminis adalah memberikan respon kritis terhadap pandangan-pandangan 

yang terwujud dalam karya satra yang diberikan oleh budayanya kemudian 

mempertanyakan hubungan antar teks, kekuasaan, dan seksualitas yang terungkap 

dalam teks (Millet dalam Sofia, 2009:20). Lahirnya krtik sastra feminis tidak 

dapat dipisahkan dari feminis.Kritik sastra feminis dianggap sebagai kritik yang 

bersifat revolusioner yang ingin menumbangkan wacana yang dominan yang 

dibentuk oleh suara tradisonal yang bersifat patriarkis (Ruthven dalam Sofia, 

2009:20). 

Tujuan utama kritik satra feminis adalah menganalisis relasi gender, 

hubungannya antara kaum perempuan dengan laki-laki yang dikonstruksikan 
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secara siosial, yang antara lain menggambarkan situasi ketika perempuan berada 

dalam dominasi laki-laki. Melalui kritik sastra feminis akan dideskripsikan 

adanya penindasan terhadap perempuan yang terdapat dalam karya sastra (novel) 

khususnya pada novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Melalui novel ini akan 

dideskripsikan perilaku feminisme yang berkaitan dengan tokoh, serta masyarakat 

dalam kehidupan sehari-sehari. 

Sutri (2012) merumuskan cara kerja kritik sastra feminis secara 

metodologi mengikuti kritik sastra pada umumnya. Secara sisematik kegiatan 

diawali dengan sebagai berikut: 

a. Memilih dan membaca karya sastra yang akan dianalisis dan dinilai. 

Karya sastra yang dimaksudkan dalam wacana diatas yang tentunya terkait 

dengan penelitian ini adalah novel, yaitu novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini. 

b. Menentukan fokus masalah yang sesuai dengan perspektif sastra feminis. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang kesetaraan 

gender yang terjadi dalam novel, serta keterkaitannya novel dengan 

kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bermasyaraat. 

c. Melakukan kajian pustaka untuk memahami sejumlah konsep teoritik 

yang behubungan dengan fokus masalah yang akan dipahami dan ditulisan 

peneliti sebelumnya yang membahas masalah yang sama. 

Berbicara tentang perilaku feminisme sebagaimana yang diungkapkan 

di atas, dibutuhkan teori pendukung yang berkaitan dengan perilaku itu 
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sendiri, karena fokus feminisme lebih mengacu pada gerakan-gerakan 

perempuan.oleh karena itu, dalam penelitian ini diberikan teori pendukung 

yang berkaitan dengan perilaku, yaitu teori tindak sosial dari Max Weber. 

 2.2.3.3 Tindakan Sosial 

Dalam teori tindakannya, tujuan Weber tak lain adalah memfokuskan 

perhatian pada individu, pola dan regularitas tindakan, dan bukan pada 

kolektivitas. Tindakan dalam pengertian orientasi perilaku yang dapat 

dipahami secara subjektif hanya hadir sebagai perilaku seorang atau beberapa 

orang manusia (Weber dalam George, 2008:137).  

Weber menggunakan metodologi tipe idealnya untuk menjelaskan 

makna tindakan dengan cara mengidentifikasi empat tipe tindakan dasar. 

Tipologi ini tidak hanya sangat penting untuk memahami apa yang di maksud 

Weber dengan tindakan, namun, juga menjadi salah satu dasar menjadi minat 

weber pada struktur dan institusi sosial yang lebih luas.  

1. Rasionalitas adalah salah satu jenis alasan yang mendasari tindakan 

manusia. Salah satu tindakan dikatakan rasional apabila tindakan itu 

dimaksudkan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu dengan 

mempertimbangkan kemungkinan adanya tujuan-tujuan yang lain dan 

alat-alat atau cara yang dianggap pling efesien dan afektif untuk mencapai 

tujuan di atas. Rasionalitas tindakan yang demikian itu disebut sebagai 

rasionalitas instrumental. Rasionalitas sarana tujuan, atau tindakan yang 

ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan 
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perilaku manusia lain, harapan-harapan ini dilakukan sebagai syarat atau 

sarana untuk mencapai tujuan-tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan 

yang rasional (Weber dalam George, 2008:137).  

2. Rasionalitas nilai, atau tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh 

kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius atau bentuk 

perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya (weber dalam 

George, 2008:137). Tindakan rasionalitas nilai memiliki sifat bahwa alat-

alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, 

sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan 

nilai-nilai individu yang bersifat absolut.  

3. Tindakan afektual (yang hanya sedikit diperhatikan weber) di tentukan 

oleh kondisi emosi aktor (Weber dalam George, 2008:137). Tindakan 

afektif juga merupakan tindakan yang non-rasional karena pelaku tindakan 

dikuasai oleh perasaan atau emosi sehingga tindakannya tidak lagi 

reflektif dan terencana secara sadar. Tipe tindakan sosialini lebih 

didominasi perasaan atau emositanpa refleksi intelektual atau perencanaan 

sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional dan merupakan 

ekspresi emosional dari individu. 

4. Tindakan tradisional (yang lebih mendapatkan tempat dalam karya weber) 

ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dan telah lazim dilakukan 

(Weber dalam George, 2008:137). Tindakan karenakebiasaan (traditional 

action) dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku 
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tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa 

refleksi yang sadar atau perencanaan. 

Meskipun weber membedakan empat bentuk tindakan ideal-

tipikal, ia sepenuhnya sadar bahwa tindakan tertentu biasanya terdiri dari 

ke empat tipe tindakan tersebut. Selain itu, Weber beragumen bahwa 

sosiolog harus harus memiliki kesempatan yang lebih baik untuk 

memahami tindakan yang lebih memiliki variasi rasional ketimbang 

memahami tindakan yang didominasi oleh perasaan atau tradisi. 

2.2.3.4 Perilaku Feminis  

Pada bagian ini akan dijelaskan peta atau tipologi teori feminis 

kontemporer yang menopang konstruksi teori sosiologi feminis. Tipologi ini 

diletakkan di sekitar pertanyaan paling dasar sosiologi, yaitu bagaimana 

tentang para perempuan. Masing-masing ragam tipe teori feminis ini dapat 

diklasifikasikan sebagai teori perbedaan gender, atau teori ketimpangan 

gender, atau teori penindasan gender, atau teori penindasan struktural. 

Paparan singkat tentang berbagai teori feminis. 

Ragam dasar teori feminis –jawaban atas pertanyaan 

deskriptif, “bagaimana dengan para perempuan?” 
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Kedudukan perempuan, dan pengalama mereka pada 

kebanyakan situasi berbeda dengan pengalaman dan 

kedudukan laki-laki dalam situasi ini. 

 

perbedaan gender 

 

Kedudukan perempuan di kebanyakan Situasi tidak 

hanya berbeda namun juga kalah atau tidak setara 

dibandingkan dengan laki-laki. 

ketimpangan gender 

Perempuan tertindas, bukan hanya berbeda atau tidak 

setara, namun juga secara aktif dikekang, 

disubordinasi, dikerangkakan, dan digunakan serta 

disalahgunakan oleh laki-laki. 

Penindasan gender 

Pengalaman perempuan berupa perbedaan, 

ketimpangan, dan penindasan berbeda menurut 

kedudukan sosial mereka di dalam kapitalisme, 

patriaki, dan raisme. 

Penindasan struktural. 

(George 2008: 494). 

Tipologi ini membantu memberi pola perkembangan literatur dalam 

“sosiologi gender”, studi tentang peran, hubungan, dan identitas laki-laki serta 

perempuan yang yang dikonstruksi secara sosial.Kendati fokus pada hubungan laki-

laki dan perempuan ini tidak ekuivalen dengan teori feminis yang menyajikan 

pemolaan kritis atas pengalaman manusia yang terpusat pada perempuan, beberapa 
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sosiolog yang berangkat dari sudut pandang sosiologi gender telah menghasilkan 

sejumlah karya penting bagi teori feminis. 

 Pada paragraf sebelumnya telah dijelaskan empat tindakan sosial menurut 

Weber. Berikut ini akan dipaparkan contoh perilaku feminis dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan tindak sosial. Pertama, rasionalitas instrumental, 

dalam kehidupan sehari-hari rasionalitas instrumental bisa digambarkan seperti 

mencari nafkah (kerja). Perempuan tidak harus selalu bergantung pada laki-laki. 

Perempuan sebagai invidu tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan untuk 

mencapai kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara bekerja. Tindakan tersebut 

dilakukan agar ia mencapai tujuan tertentu. Artinya, ia berpikir rasional bahwa 

usaha adalah cara yang tepat untuk mencapai tujuan.Kemudian yang kedua adalah 

rasionalitas nilai. Rasionalitas nilai ini berhubungan dengan religius (keagamaan), 

etika dan estetika. Hal ini terlihat dari bagaimana kita sebagai makhluk sosial 

berperilaku dalam lingkungan masyarakat.Selanjutnya yang ketiga yaitu tindakan 

afektif, tindakan ini merupakan tindakan irasional karena berkaitan dengan perasaan 

atau emosi. Kemudian yang terakhir adalah tindakan tradisional, tindakan tradisonal 

ini misalnya mengunjungi sanak saudara atau kerabat dekat biasanya orang yang 

lebih tua dalam acara-acara tertentu. 

Dari semua teori yang digunakan dalam penelitian ini, tentu saja memiliki 

kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab berikutnya. Karya sastra 

seperti novel hasil dari sebuah karya yang diciptakan oleh para pengarang 

memposisikan sastra sebagai pendukung dalam penelitian ini. Kemudian mengenai 
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sosiologi yang mengarah kepada masyarakat (sosial) juga memiliki peranan 

penting, karena dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah tentang 

perilaku, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perilaku sangat berhubungan 

dengan individu dalam bermasyarakat, yang terpenting dan paling mendalam adalah 

menegenai feminisme dan kritik sastra feminisme. Karena, yang menjadi yang 

menjadi kajian dalam penelitian ini adalah feminisme, jadi feminisme lebih dalam 

dibahas daripada teori yang lain yang kemudian teori feminisme ini akan didukung 

oleh teori tindakan sosial Max Weber yang dibagi ke dalam empat bentuk tindakan 

yaitu, rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, tindakan afektif dan tindakan 

tradisional. Kemudian ke empat tindakan tersebut akan menjadi jawaban atas 

permasalahan dalam penelitian ini. 

      2.2.4 Pembelajaran Sastra di Sekolah 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Di sisi lain pembelajaran mempunyai 

pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi 

yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat 

belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan 

(aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta 
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keterampilan (aspek psikomotor) seorang peserta didik, namun proses pengajaran 

ini memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar 

saja. Sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan 

peserta didik (https://id.m.wikipedia.org). 

Siswa diposisikan sebagai subyek belajar yang memegang peranan utama 

sehingga dalam pengaturan proses mengajar siswa dituntut beraktifits secara penuh, 

bahkan secara individual mempelajari bahan pelajaran. Dengan demikian, jika 

dalam mengajar “teaching” menempatkan guru sebagai pemeran utama 

memberikan informasi, maka dalam “instruction” guru lebih banyak berperan 

sebagai fasilitator (https://trys99.wordpress.com). 

Pengajaran adalah interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung 

sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara pengajar dan siswa. Di antara 

keduanya terdapat hubungan atau komunikasi interaksi menurut Hamalik (dalam 

Taufik, 2010:5). Sementara menurut Rohman (2012:16) pengajaran adalah interaksi 

individu-individu dalam situasi tertentu sebagai proses membangun ilmu 

pengetahuan secara kreatif. Pengajaran sastra dimengerti sebagai proses 

interaksional untuk membangun pengetahuan tentang sastra (Rohman, 2012:16). 

Pengajaran sastra adalah pentingnya cara pengajaran sastra yang dijiwai oleh sistem 

pemikiran yang sudah ada dengan desain yang masuk akal dan praktek yang 

sederhana (Rohman, 2012:19). Pengajaran sastra melalui proses pembelajaran 

sastra disekolah memilki tujuan umum untuk memberikan pengetahuan terhadap 

https://id.m.wikipedia.org/
https://trys99.wordpress.com/
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peserta didik tentang sastra dan memperoleh pengalaman bersastra. Selain itu ilmu 

sastra merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang karya seni dan memberikan 

banyak karya-karya yang imajinatif, indah dan bermanfaat terhadap peserta didik, 

sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itulah 

pembelajaran sastra menjadi proses interaksi dalam lingkungan belajar untuk 

memberikan pengetahuan terhadap peserta didik tentang sastra yang memiliki nilai 

dalam kontek individual maupun sosial. (www.jendelasastra.com) 

 Pembelajaran sastra harus mampu menumbuhkan apresiaisi siswa terhadap 

karya sastra.Pembelajaran sastra di lembaga pendidikan formal idealnya tidak 

hanya sebatas pada pemberian teks sastra dalam genre tertentu untuk dipahami dan 

diinterprestasikan oleh siswa (apresiasi reseptif), dan pembelajaran harus terpusat 

pada siswa, Dani (2011). Jika dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, 

kenyataannnya selama ini masih berbasis inkonteks. Maksudnya, pembelajaran 

bahasa Indonesia masih menyuguhkan teks-teks yang lepas dan bukan teks yang 

utuh. Bentuk aplikasi pengajaran sastra feminis di SMA adalah mengungkapkan 

perilaku feminis dalam novel Tarian Bumi dengan menggunakan model pengajaran 

yang telah disusun oleh guru mata mata pelajaran yang bersangkutan dengan 

mengacu pada silabus  dan kompetensi dasar pada pembelajaran sastra SMA dan 

menggunakan novel sebagai media yang berisi tentang konflik gender dan 

pandangan masyarakat terhadap perempuan. Dengan metode pembelajaran yang 

digunakan, siswa dapat mengungkapkan dan mengkaji tentang perilaku feminisme. 

http://www.jendelasastra.com/
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Ada tiga metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) 

metode pengumpulan data, (2) metode analisis data, dan (3) metode penyajian hasil 

analisis data. Ketiga metode tersebut akan dijelaskan satu per satu.  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat-kalimat tertulis mau 

pun lisan bukan angka-angka. Menurut Ratna (2012: 47), penelitian kualitatif 

memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan 

konteks keberadaanya. Cara-cara inilah yang mendorong metode kualitatif 

dianggap sebagai multimetode sebab penelitian pada gilirannya melibatkan 

sejumlah besar gejala sosial yang relevan. Dalam penelitian karya sastra, 

misalnya, akan dilibatkan pengarang, lingkungan sosial di mana pengarang 

berada, termasuk unsur-unsur kebudayaan pada umumnya. Penelitian kualitatif 

bertujuan memper  oleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut 

pandangan manusia yang diteliti.  Penelitian kualitatif  berhubungan dengan ide, 

persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak 

dapat diukur dengan angka. 
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3.2  Data dan Sumber Data 

3.1.1 Data 

Penelitian disiplin apa pun tidak dapat melepaskan diri dari data. 

Penelitian sastra juga memerlukan data tetapi dalam bentuk verbal, yaitu 

berujud kata, frasa, atau kalimat. Meski bersifat verbal, namun data 

menyajikan daya tarik serta kaya akan kedalaman interpretasi (Siswantoro, 

2010: 70). 

Menurut Siswantoro (2010: 70), data adalah sumber informasi yang 

akan diseleksi sebagai bahan analisis. Oleh karena itu, kualitas dan ketepatan 

pengambilan data tergantung pada ketajaman menyeleksi yang dipandu oleh 

penguasaan konsep atau teori. Data dalam penelitian ini berupa kutipan atau 

dialog-dialog tokoh yang terdapat di dalam novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini yang berkaitan dengan prilaku feminisme pada tokoh-tokoh 

perempuan berdasarkan analisis feminisme. 

3.1.2 Sumber Data 

Menurut Siswantoro (2010: 72), sumber data terkait dengan subjek 

penelitian darimana data diperoleh. Subjek penelitian sastra adalah teks-teks 

novel, cerita pendek, drama dan puisi. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah perilaku feminisme dalam novel karya Oka Rusmini yang berjudul 

Tarian Bumi. Identitas novel yang menjadi sumber data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Judul   :  Tarian Bumi 
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2. Pengarang  :  Oka Rusmini 

3. Penerbit   :  PT. Gramedia 

4. Kota Terbit  :  Jakarta  

5. TahunTerbit  :  2013 

6. Cetakan   :  Kedua 

7. JumlahHalaman : 182 

8. Gambar cover  : Penari 

9. Warna sampul  : Hijau 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

kepustakaan dan teknik catat. 

a. Metode Kepustakaan 

Metode ini diterapkan untuk mempelajari kepustakaan yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dipecahkan dalam  skripsi ini. Salah satunya yaitu 

dengan membaca novel Tarian Bumi yang menjadi objek kajian dengan cermat 

untuk mengetahui perilaku feminisme dalam novel tersebut sertabagai mana 

hubungannya dengan pembelajaran sastra di SMA. 

b. Teknik Catat 

Selain menggunakan metode kepustakaan, peneliti juga menggunakan teknik 

catat untuk mencatat sumber data yang diteliti, dan menyimpulkan serta 

mempelajari sumber tulisan yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dan 
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acuan yang berkaitan dengan kumpulan novel “Tarian Bumi” karya Oka Rusmini 

dalam kajian feminisme. 

Langkah-langkah untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membaca novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini dan sumber bacaan lainnya 

yang relevan dengan penelitian ini. 

2. Memahami dan mencatat data-data yang berkaitan dengan perilaku feminisme 

yang terdapat dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini berdasarkan teori 

feminisme. 

3. Mengidentifikasikan data yang berupa perilaku feminisme dengan empat 

tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu rasional instrumental, rasionalitas 

nilai, tindakan afektif dan tindakan tradisional yang terkandung dalam novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini. 

3.4 Instrumen Penilaian 

Menurut Siswanto (2010:65) di dalam dunia penelitian, baik yang 

kualitatif atau yang kuantitatif sama-sama memerlukan instrumen. Selama ini 

yang sudah popular adalah ragam instrument seperti observasi, angket atau 

kuesioner, interview, dan tes. Namun tidak semua jenis penelitian instrument 

tersebut berlaku di dalam jenis penelitian sastra. Meleong dalam (Siswanto 

2010:65) berpendapat bahwa pengertian instrument atau alat penelitin 

dimaksudkan sebagai alat mengumpulkan data seperti tes pada penelitian 
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kuntitatif. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah angket seperti pada contoh 

tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 

Data Perilaku Feminisme Rasionalitas Intrumental. 

 

No. Tindakan sosial Kutipan Ket. 

1. 

2. 

3. 

4. 

   

  

Tabel 3.2 

Data Perilaku Feminisme Rasionalitas Nilai 

 

No. Tindakan sosial Kutipan Ket. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Tabel 3.3 

Data Perilaku Feminisme Tindakan Afektif 

 

No. Tindakan sosial Kutipan Ket. 

1. 

2. 

3. 

4. 

   

 

Tabel 3.4 

Data Perilaku Feminisme Tindakan Tradisional 

 

No. Tindakan sosial Kutipan Ket. 

1. 

2. 

3. 

4. 

   

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi atau 

mengelompokkan data. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena data yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah perilaku feminisme dalam novel Tarian Bumi 

yang akan peneliti gambarkan dengan kata-kata (deskripsi).  
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Tujuan metode analisis data deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan perilaku 

feminisme dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini dan dikaitkan dengan 

pembelajaran sastra di SMA. Data diklasifikasikan serta dipelajari sumber tulisan 

yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam hubungannya dengan objek 

yang akan diteliti. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianlisis untuk 

menjawab permasalahan, yaitu bagian demi bagian dianalisis yang mengandung 

(perilaku feminisme) dengan cara menampilkan kutipan-kutipan kalimat atau 

paragraph dalam novel Tarian Bumi. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Mencacat dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perilaku 

feminisme yang terdapat dalam novel Tarian Bumikarya Oka rusmini. 

2. Mengklasifikasikan data-data tersebut dengan menggunakan empat kategori  

tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu rasionalitas instrumental, 

rasionalitas nilai, tindakan afektif dan tindakan tradisional. 

3. Mendeskripsikan tindakan tersebut yang mengarah pada perilaku feminis. 

4. Menguraikan perilaku feminis yang terdapat dalam novel Tarian Bumi karya 

Oka Rusmini. 

5. Mengkaitkan hasil penelitian dengan pembelajaran sastra di Sekolah. 

6. Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada analisis data secara keseluruhan. 

3.6 Penyajian Hasil 

Dalam penelitian ini hasil analisis data yang sudah terkumpul yang ditempuh 

dengan menggunakan teknik catat dan teknik kepustakaan akan  disajikan dalam 
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bentuk deskripsi. Peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan  

memaparkan perilaku feminisme dengan menggunakan empat tindakan sosial 

menurut Max Weber yang telah diklasifikasikan ke dalam perilaku feminisme 

Rasionalitas Instrumental, Rasionalitas Nilai, tindakan afektif dan tindakan 

Tradisional dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini secara terperinici  serta 

memaparkan hubungan perilaku feminisme dalam novel tersebut dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Perilaku Feminisme dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini 

 Dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai makhluk sosial interaksi antar 

individu yang satu dengan individu yang lain tentu akan terjadi atau berlangsung 

setiap hari, kemudian bagaimana interaksi tersebut menghasilakan respon yang baik. 

Perilaku merupakan aktivitas manusia yang mempunyai cakupan yang sangat luas, 

seperti menulis, berbicara, membaca, bekerja, berjalan dan sebagainya. Perilaku 

merupakan respon atau reaksi atas adanya stimulus atau rangsangan dari luar dan 

respon tersebut bisa berwujud sebuah tindakan. Kemudian berkaitan dengan 

feminisme, feminisme didefinisikan sebagai uapaya atau gerakan yang dilakukan oleh 

perempuan untuk menyamakan haknya dengan laki-laki dalam masyarakat. Begitu 

pula dengan novel Tarian Bumi, yang terfokus mengenai masalah perempuan dalam 

masyarakat Bali yang dalam penelitian ini membahas tentang perilaku feminisme 

yang terdapat dalam novel Tarian Bumi. Untuk memfokuskan perilaku feminisme 

yang ada di dalam novel, penulis mengklasifikasikan perilaku tersebut ke dalam 

empat tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu rasionalitas instrumental, 

rasionalitas nilai, tindakan afektif dan tindakan sosial.  

 Pada novel Tarian Bumi terdapat banyak perilaku feminis yang dialami atau 

dirasakan oleh tokoh perempuan. Karena pada dasarnya, novel ini mengisahkan 

tentang kehidupan masyarakat Bali yang kental dengan adat-istiadat dan budaya yang 

mengandung unsur-unsur feminisme, di mana feminisme selalu berhubungan dengan 
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perempuan. Unsur-unsur feminis yang terdapat dalam novel Tarian Bumi merupakan 

sebuah fenomena yang terdapat pada masyarakat Bali karena adanya sistem kasta 

yang menjadikan perbedaan antara kaum atas dan kaum bawah terlihat sangat 

mencolok. Dalam penelitian ini, perilaku feminisme diklasifikasikan ke dalam empat 

tindakan sosial yaitu: 

1. Rasionalitas instrumental 

2. Rasionalitas nilai 

3. Tindakan afektif 

4. Tindakan tradisional 

4.1.1 Rasionalitas Instrumental 

Rasionalitas instrumental merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan 

dengan tujuan yang akan dicapai. Artinya, seseorang melakukan sesuatu 

secara rasional atau sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan 

ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapainya. Dalam novel Bumi 

terdapat beberapa tindakan rasionalitas instrumental, seperti dalam kutipan 

berikut: 

Aku capek hidup miskin Kanten. Kau harus tahu itu. Tolonglah, 

cariakan aku seorang Ida Bagus. Apa pun syarat yang harus ku bayar 

aku siap! (2013: 23) 

 

Dari kutipan di atas, terdapat rasionalitas instrumental yaitu keinginan 

Luh Sekar untuk mendapatkan seorang Ida Bagus, seorang bangsawan agar  
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bisa merubah hidupnya. Menurutnya, jika ia menikah dengan Ida 

Bagus, kehidupannya akan jauh lebih baik, tidak lagi diremehkan orang dan ia 

akan di pandang oleh masyarakat. Kutipan di atas menjelaskan tujuan Sekar 

untuk menjadi Bangsawan dengan cara menikah dengan seorang Ida Bagus. 

Dijelaskan pula dalam kutipan berikut: 

 

Perempuan Bali itu, Luh, perempuan yang tidak terbiasa 

mengeluarkan keluhan. Mereka lebih memilih berpeluh. Hanya dengan 

cara itu mereka sadar dan tah u bahwa mereka masih hidup, dan harus 

tetap hidup. Keringat mereka adalah api. Dari keringat itulah asap 

dapur bisa tetap terjaga. (2013: 25) 

 
Luh Sekar adalah perempuan pekerja pekrja keras. Ia tidak pernah 

hanya berdiam diri meratapi nasibnya. Ia selalu berusaha agar kebutuhan 

sehari-harinya dapat terpenuhi. Semua pekerjaan ia lakukan untuk membantu 

ibunya. Luh Sekar adalah anak seorang pedagang, sejak kecil ia sudah 

merasakan pahitnya hidup. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang 

ayah. Ayahnya terlibat kegiatan politik. Kata orang, ayah sekar adalah seorang 

penghianat, anak PKI, dan sejak saat itu ayahnya menghilang 

meninggalkannya dengan ibunya. Sejak saat itu orang-orang selalu 

memandang rendah Sekar, tidak ada tempat untuk dirinya dan ibunya dalam 

masyarakat. Kemudian, dia berkeinginan untuk menjadi seorang penari. 

Penari nomor satu di desanya. Dijelaskan pula pada kutipan di bawah ini: 

 

Dengar baik-baik. Untuk mewujudkan keinginan itu kita harus yakin 

bahwa kita sungguh-sungguh menginginkannya. Aku marah, Kanten, 
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marah sekali! Tidakkah para tetua adat desa ini menyadari bahwa aku 

layak jadi penari? (2013: 39) 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa keinginan Sekar menjadi seorang 

penari, namun menurut masyarakat setempat, hanya orang-orang tertentu yang 

akan mendapat restu para dewa untuk menari dengan baik tentunya seorang 

Brahmana, tidak mungkin seorang Sudra seperti Sekar mampu menjadi penari 

nomor satu. Namun, ambisi Sekar sangat kuat, setiap hari ia berdoa agar ia 

bisa menjadi penari joged. Semua dilakukan untuk mewujudkan keinginanya 

itu, karena menjadi penari ia bisa menyambung hidupnya. Dijelaskan pula 

pada kutipan di bawah ini: 

 

Aku layak menjadi perempuan terhormat. Kau harus yakin bahwa 

keinginanku akan terkabul. Kalau kau yakin, dewa-dewa pasti akan 

menolong kita. (2013:40) 

 

Ayo, kanten, konsentrasilah demi aku. Aku capek jadi orang melarat. 

Aku capek melihat keluargaku tidak dapat tempat dalam masyarakat 

ini. Aku capek tersisih. Sakit, sakit sekali menjadi orang seperti aku. 

Aku ingin jadi orang nomer satu. Perempuan yang pantas mengambil 

keputusan untuk orang banyak. (2013: 40) 

 

Sekar ingin menjadi perempuan terhormat di mata masyarakat. 

Dengan bersungguh-sungguh menurutnya apa pun bisa terwujud. Tak ada 

henti-hentinya ia sembahyang dan berdoa, meminta kepada para dewa agar 

keinginannya dapat terwujud. Ia sudah lelah hidup miskin, hidup serba 

kekurangan. Terlebih ketika ia berusia sembilan tahun, tulang punggung 
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keluarga adalah ibunya Luh Dalem. Perempuan sederhana yang tidak 

memiliki kemampuan apa pun.  

Suatu hari karena harus ikut ujian di sekolah, Sekar tidak bisa ikut 

ibunya menjual babi ke pasar. Seharian Sekar harus belajar, karena dia ingin 

naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Masih jelas dalam ingatan Sekar 

senyum ibunya yang tulus. Bahkan Sekar masih ingat teriakkan perempuan itu 

“meme akan bawakan kau baju baru, juga sepatu terbaik untuk ke sekolah. 

Kau mau?”. Tidak ada baju, tidak ada sepatu, kue, atau pun permen. Tidak 

juga uang. Luh Sekar melihat ibunya dibopong orang-orang desa. Tubuh 

perempuan itu berlumuran darah. Sejak ditemukan dalam kondisi pingsan dan 

kedua mata terluka, Luh Dalem sering menyendiri, yang pergi ke pasar Luh 

sekar. Seperti dalam kutipan di bawah ini: 

Terseok-seok Luh Sekar menyeret babi yang akan dijual. (2013: 49) 

Kalau saja perempuan-perempuan di pasar itu tahu, bahwa dia sering 

berlatih agar wajahnyua bisa terlihat seperti wajah perempuan 

sengsara. Latihan kerasnya itu mendatangkan hasil yang luar biasa. 

Lumayan untuk beli beras dan kebutuhan sehari-hari, juga bisa untuk 

menutup keperluan upacara. (2013:49) 

 

Sejak kejadian yang menimpa ibunya, Luh Sekarlah yang kemudian 

menjadi tulang punggung keluarga. Gadis berusia Sembilan tahun itu 

memiliki beban yang sangat berat. Kadang untuk menyeret babinya ke pasar, 

ia di bantu oleh laki-laki tua yang bernama Wayan Ranten, pedagang ayam 

potong. Laki-laki tua itulah yang ikut menyeret babinya hingga Luh sekar 

tidak perlu bersusah payah lagi. Kutipan di atas menjelaskan usaha yang 
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dilakukan Sekar untuk menyambung hidupnya, ia harus berjualan setiap hari 

ke pasar.   

Setelah dewasa, Luh Sekar berambisi untuk menjadi seorang rabi, 

seorang istri bangsawan. Seperti dalam kutipan berikut: 

Sekarang targetnya menggaet Ida Bagus Ngurah Pidada. Laki-laki itu 

pasti mampu menagngkatnya dari borok kemiskinan serta terror yang 

tidak ada hentinya. (2013: 53) 
 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Ida Bgus Ngurah Pidada adalah 

seorang bangsawan. Laki-laki itulah yang paling rajin datang setiap ada joged. 

Di antara seluruh laki-laki muda yang ada di desa hanya Ngurah Pidada yang 

sering memberinya banyak uang. Bahkan uang itu uang itu cukup 

menyambung hidup keluarga Luh Sekar selama seminggu. Luh Sekar tidak 

perlu lagi berpikir harus menjual daun pisang ke pasar hanya untuk membeli 

beras setengah liter dan sedikit ikan asin. Sekar adalah perempuan yang 

memiliki ambisi-ambisi tinggi salah satunya menjadi istri bangsawan. Dia 

merasa dengan menjadi keluarga besar griya derajatnya lebih tinggi dibanding 

perempuan-perempuan Sudra yang lain.  

Tindakan Rasionalitas instrumental di atas, jika dikategorikan sebagai 

perilaku feminisme, seperti terlihat dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh 

tokoh perempuan yaitu Sekar untuk mencapai tujuannya yang dilakukan 

mulai dari berdagang, karena waktu berumur sembilan tahun ibunya yang  

 



44 
 

sebagai tulang punggung keluarga mengalami musibah, sehingga dialah yang 

menggantikan ibunya berdagang di pasar.  

Selanjutnya setelah dewasa ia ingin menjadi penari, menari merupakan 

pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, tetapi belum cukup untuk 

memenuhi semua kebutuhannya. Hasil menarinya hanya cukup untuk sekedar 

membeli setengah liter beras dan sedikit ikan asin. Kemudian ia berambisi 

untuk menjadi istri bangsawan. Semua itu dilakukan selain untuk bertahan 

hidup, juga untuk memperoleh derajat yang lebih tinggi. Karena dulu ayahnya 

mengikuti kegiatan politik yang ditentang oleh masyarakat, mengakibatkan 

tidak ada tempat untuknya dan keluarganya dalam mayarakat. Menikah 

dengan bangsawan adalah cara yang digunakan untuk menaikkan derajatnya, 

menurutnya dengan memperoleh derajat yang lebih tinggi, orang-orang tidak 

akan memandang randah lagi dirinya. Ia juga akan mempunyai kedudukan 

dan mempunyai hak suara dalam masyarakat. 

  
4.1.2 Rasionalitas Nilai 

Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, 

tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu penting. Orang hanya 

beranggapan bahwa yang paling penting tindakan itu termasuk dalam kriteria 

baik dan benar menurut pandangan, ukuran dan penilaian masayrakat 

disekitarnya. Tindakan ini berkaitan dengan dengan nilai keagamaan 
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(religious) seperti perilaku beribadah, nilai sosial, etika dan estetika. Seperti 

dalam kutipan di bawah ini: 

 

Aku tak peduli! Aku malah berdoa dan memohon setiap purnama, 

bulan terang, dan tilem, bulan mati, agar para dewa tahu apa yang 

kuinginkan! (2013: 22) 

 

Dalam agama Hindu terdapat hari raya yang didasarkan pada sasih 

atau bulan yaitu Purnama dan Tilem. Hari Raya Purnama dan Tilem 

merupakan ritual yang dilakukan pada waktu tertentu. Pemujaan dimaksudkan 

saat purnama ini ditujukan pada Sanghyang Candra, dan Sanghyang Ketu 

sebagai dewa kecemerlangan untuk memohon kesempurnaan dan cahaya suci 

dari Ida Sanghyang Widhi. Hari Raya Tilem dirayakan ketika bulan mati, 

ketika langit gelap tanpa ada sinar bulan. Upacara Tilem bermakna sebagai 

upacara pemujaan terhadap Dewa Surya, diharapkan semua umat Hindu 

melakukan pemujaan dan sembahyang dengan rangkaian berupa upacara 

yadnya. Umat Hindu meyakini pada saat hari Tilem ini mempunyai 

keutamaan dalam menyucikan diri dan memohon keselamatan kepada Hyang 

Widhi (Input Bali 2006). Melalui siklus Purnama dan Tilem ini sesungguhnya 

alam mengajarkan kepada manusia tentang adanya yang jahat dan yang baik, 

yang gelap dan yang terang. Purnama dan Tilem ini juga mengajarkan kepada 

manusia bahwa ketika dalam keadaan senang maka janganlah terlarut dalam 

kesenangan, begitu pula ketika manusia sedang berada dalam keadaan 

terpuruk. Kutipan di atas menjelaskan tentang rasionalitas nilai yang berkaitan 
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dengan keagamaan. Rasionalitas nilai yang berkaitan dengan keagamaan juga 

terdapat pada kutipan di bawah ini: 

Tak ada air mata, tak ada tangisan di depan jasad anak satu-satunya 

itu. Perempuan itu berdiri tegak, memandang kaku api upacara 

ngaben. Asapnya mengupas habis tubuh laki-laki yang telah 

membusuk itu (2013: 19). 

 

Salah satu tradisi keagamaan dalam agama Hindu adalah upacara 

ngaben. Ngaben secara umum didefinisikan sebagai upacara pembakaran 

mayat. Makna dan tujuan upacara ngaben adalah untuk memproses 

kembalinya panca Mahabhuta di dunia dan mengantarkan roh ke alam pitra 

dengan memutuskan keterkaitannya dengan badan duniawi. Dengan 

memutuskan roh dengan dunianya, ia akan dapat kembali pada alamnya, yaitu 

alam pitra. Kemudian yang menjadi tujuannya adalah agar tubuh cepat dapat 

kembali pada asalnya. Dalam kitab suci agama Hindu, tersurat bahwa setiap 

orang hindu yang meninggal mayatnya harus dibuat menjadi abu agar rohnya 

mencapai moksa. Sedangkan, rasionalitas nilai yang berkaitan dengan etika 

dan estetika terdapat pada kutipan di bawah ini: 

Ibunya memang bukan seoarang bangsawan. Ibu telaga adalah seorang 

perempuan sudra, perempuan kebanyakan yang disunting oleh laki-laki 

brahmana, laki-laki yang dalam darahnya mengalir nilai-nilai 

kebangsawanan, keagungan, kebesaran, sekaligus keangkuhan. (2013: 

10) 

 

Karena ayah Telaga memiliki ayah seoarang Ida Bagus dan ibunya Ida 

Ayu, kata orang nilai karatnya lebih tinggi. (2013: 11) 

Ibu hanya seorang perempuan junior. Tidak tahu apa-apa. Tidak juga 

memahami nilai kebangsawanan. Perempuan senior itu adalah 



47 
 

perempuan tua yang memiliki keagungan tinggi, karena dalam 

tubuhnya dewa-dawa telah memercikkan keagungan, kecantikan, dan 

keanggunan. (2013: 11) 

 

Kutipan di atas menjelaskan, bahwa dalam agama Hindu terdapat 

sistem kasta. Kasta Brahmana merupakan kasta yang memiliki kedudukan 

tertinggi. Seseorang yang lahir dari kasta brahmana sangat dihormati dan 

disegani oleh masyarakat. Dari segi nama seseorang akan diketahui bahwa dia 

berasal dari golongan kasta Brahmana, biasanya seorang yang berasal dari 

keturunan kasta Brahmana ini akan memiliki nama depan Ida Bagus untuk 

anak laki-laki dan Ida Ayu untuk anak perempuan. Sedangkan kasta Sudra 

merupakan kasta terendah.  Karena ayah Telaga menikah dengan perempuan 

biasa, kekecewaan neneknya semakin dalam, ketika anak laki-laki semata 

wayangnya justru terpikat pada ibunya Luh Sekar. Perempuan tua itu merasa 

semakin tidak memiliki harga diri. Dia merasa telah kehilangan seluruh 

impiannya. Harga dirinya jatuh, karena anak lelaki satu-satunya itu bukan 

membawa seorang Ida Ayu seperti dirinya. Karena perempuan tua itu sangat 

tidak bisa menerima apabila ada laki-laki griya menikah dengan perempuan 

biasa, dia sangat kukuh. Kebangsawanan harus tetap dipertahankan. Apalagi 

laki-laki itu juga sering membuat ulah yang sangat memalukan nenek, ibunya 

sendiri. Seperti kutipan di bawah ini: 

Ikat kakinya Kenanga, ikat! “teriak perempuan tua itu agak kasar”. 

Laki-laki ini memang tidak pernah tahu harga dirinya, sama seperti 

ajinya. Bedebah! (2013: 13) 
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Perempuan tua itu tak ada habis-habisnya memaki ibu. Kata-kata kasar 

dan sumpah serapah yang tidak jelas maknanya selalu meluncur teratur 

dari bibir tuanya yang selalu terlihat merah. Sebagai perempuan junior, 

ibu hanya bisa menunduk. Ibu tak pernah melawan nenek. Padahal 

sering kali kata-kata nenek menghancurkan harga diri ibu sebagai 

perempuan. (2013: 13) 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa ayah Telaga tidak memiliki etika, 

dia bisa berbulan-bulan tidak pulang. Jika di rumah, kerjaannya hanya 

metajen, adu ayam atau duduk-duduk dekat perempatan bersama para 

berandalan minum tuak, minuman keras. Setiap kali ayah pulang dan dalam 

keadaan mabuk, nenek Telaga selalu memarahi Kenanga. Karena ia berpikir, 

Kenanga tidak bisa menjaga anaknya. Kenanga hanya bisa diam, menurutnya 

perempuan tua itu lebih tahu arti hidup. Dalam kutipan di atas terdapat 

rasionalitas nilai karena Kenanga menghormati ibu dari suaminya meskipun ia 

sering disalahkan atas tingkah laku anaknya yang tidak mencerminkan 

keagungan seorang Brahmana. Karena, dalam generasi kasta brahmana 

biasanya akan selalu ada yang menjalankan kependetaan. Dalam 

pelaksanaanya seseorang yang berasal dari kasta brahmana yang telah menjadi 

seorang pendeta akan memiliki sisya, di mana sisya-sisya inilah yang akan 

memperhatikan kesejahteraan dari pendeta dan dalam pelaksanaan upacara-

upacara keagamaan. Untuk melaksanakan upacara keagamaan dibutuhkan 

sesaji-sesaji yang telah dipersipkan terlebih dahulu, seperti dalam kutipan 

dibawah ini:  
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Tiang sibuk membuat sesaji untuk upacara. Tiang juga belajar 

makakawin. Tukakiang mengajari tiang membaca lontar Bali. (2013: 

133) 

 

Dalam agama Hindu, membuat sesaji adalah hal yang harus mampu 

dilakukan oleh semua perempuan untuk upacara sembahyang. Sesaji adalah 

persembahan atau sesembahan makanan, minuman dan bunga - bungaan yang 

ditujukan untuk arwah nenek moyang. Sesaji adalah sesembahan yang 

digunakan oleh masyarakat agama Hindu dan Budha. Pada zaman modern ini 

sesaji masih digunakan oleh masyarakat modern karena kepercayaannya pada 

arwah nenek moyang. Pandangan masyarakat tentang sesajen yang terjadi di 

sekitar masyarakat, khususnya yang terjadi didalam masyarakat yang masih 

mengandung adat istiadat yang sangat kental. sesajen mengandung arti 

pemberian sesajian-sesajian sebagai tanda penghormatan atau rasa syukur 

terhadap semua yang terjadi dimasyarakat. Sesajen merupakan warisan 

budaya Hindu dan Budha yang biasa dilakukan untuk memuja para dewa, roh 

tertentu atau penunggu tempat (pohon, batu, persimpangan) dan lain-lain yang 

mereka yakini dapat mendatangkan keberuntungan dan menolak kesialan. 

Tindakan rasionalitas nilai di atas dikategorikan sebagai perilaku 

feminisme karena Sekar perempuan Sudra dan miskin yang selalu dipandang 

sebelah mata oleh masyarakat. Hal tersebut membuatnya mempunyai ambisi-

ambisi agar ia memperoleh tempat dalam masyarakat. Salah satu yang sering 

dilakukan adalah berdoa pada saat purnama dan tilem, hingga pada akhirnya 

impiannya dapat terwujud. Selain itu juga, perilaku feminisme nampak pada 
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tingkah suaminya yang tidak pernah mencerminkan seorang Brahmana, 

karena ulah suaminya tersebut Sekar lah yang selalu disalahkan dan kerap kali 

mendapatkan makian dan perlakuan yang tidak baik dari mertuanya, tetapi 

Sekar selalu diam, karena ia menghormati orang yang lebih tua. Perilaku 

feminisme tampak pada sikap Sekar yang selalu diam ketika ia dihina dan 

diperlakukan tidak baik oleh mertuanya, karena menurutnya diam adalah 

salah satu cara untuk menghormati orang yang lebih tua darinya. Diam 

merupakan sikap yang selalu ditunjukkan oleh Sekar ketika Ida Ayu 

menghinanya atas segala kejadian yang terjadi di rumah tersebut. Ia diam 

bukan berarti ia menerima segala tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh 

mertuanya. Ia hanya menghargai dan menghormati mertuanya. Selain itu juga, 

karena mertuanya adalah seorang bangsawan. Sehingga diam merupakan 

sikap yang paling tepat dilakukan untuk mencerminkan bahwa ia juga mampu 

untuk menjadi seorang bangssawan. 

4.1.3 Tindakan Afektif 

Tindakan ini sebagin besar dikuasai oleh perasan atau emosi tanpa 

pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Seringkali tindakan ini dilakukan 

tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Jadi tindakan ini dapat 

dikatan sebagai reaksi spontan atas suatu peristiwa. Seperti dalam kutipan di 

bawah ini: 

Orang-orang griya juga heran kenapa nenek tidak menolak. Belakangn 

mereka baru tahu, sesungguhnya nenek sangat mencintai laki-laki 

pilihan keluarta besar itu. (2013: 19) 
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Kau harus tahu Telaga, tuniangmu sangat mencintai suaminya. 

Walaupun poerempuan itu selalu terlihat kasar dan marah-marah 

setiap berhadapan dengannya. Cintanya yang luar biasalah yang 

menyebabkan tuniangmu tersiksa. (2013: 19) 

 

Kutipan di atas menjelaskan adanya tindakan afektif bahwa perasaan 

bisa membuat orang bertindak tidak rasional. Kutipan di atas menjelasakn 

bahwa Ida Ayu adalah seorang putri bangsawan yang sangat kaya. Karena dia 

tidak memiliki saudara laki-laki, maka dia dijodohkan dengan laki-laki 

miskin. Karena Ida Bagus Tugur adalah laki-laki miskin, maka dialah yang 

diminta oleh pihak perempuan. ia menikah dengan seorang perempuan yang 

menjadi ahli waris. Maka, dalam hal tersebut perempuan meminta pihak laki-

laki. Perasaan dan emosi membuat orang tidak berpikir rasional terlihat pada 

kecintaannya terhadap suaminya meskipun setelah Ida Bagus diangkat 

menjadi lurah sikapnya tetap dingin terhadap Ida Ayu, karena uang dan 

kedudukan membuat Ida Bagus merasa lepas dari himpitan kemiskinan. 

Tindakan afektif juga terdapat pada kutipan di bawah ini: 

Kata nenek, tidak pantas ibu berlaku seperti itu. Seorang perempuan 

bangsawan harus bisa mengontrol emosi. Harus menunjukkan 

kewibawaan. Ketenangan. (2013: 63) 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa sebagai seorang perempuan 

bangsawan harus mampu menjaga perbuatan serta ucapan. Begitu banyak 

peraturan yang harus dijalani sebagai perempuan bangsawan, bahakan sudah 

hampir dua puluh tahun Sekar menjalani hidup sebagai Jero Kenanga. Ketika 
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ia mendapat kabar bahwa ibunya meninggal ia menangis menjerit-jerit. 

Menurut Ida Ayu hal tersebut yang tidak menunjukkan ia sebagai perempuan 

bangsawan sejati. Kebencian Ida Ayu terhadap Lug Sekar tidak pernah 

berhenti sampai akhir hayatnya. Selain itu terdapat pula tindakan afektif 

seperti pada kutipan di bawah ini:  

Jangan membuat meme kecewa.  

Tiang tidak pernah mengecewakan meme. Meme sendiri yang 

melibih-lebihkan persoalan. (2013: 109) 

 

Rasa kecewa yang dialami Luh Sekar tersebut karena impiannya yang 

begitu tinggi pada anaknya. Ia ingin segala sesuatu yang direncankan dipatuhi 

dan dilaksanakan oleh Telaga. Ambisi Luh Sekar tidak ada habis-habisnya. 

Untuk ambisinya yang satu ini ibunya mendatangkan seorang guru tari. Dia 

ingin telaga menjadi perempua tercantik. Ia mendatangkan seorang guru tari 

terbaik dan termahal di seluruh desa. Tidak butuh waktu lama bagi Telaga 

untuk mempelajari gerakan-gerakan tari yang diajarkan. Telaga merasa hari-

harinya sangat menyesakkan karena selalu saja ada undangan menari dari 

griya-griya. Kerena melihat Telaga menjadi seorang penari adalah impian 

Sekar, maka ia sangat bahagia dan ia selalu sibuk untuk menyiapkan segala 

perlengkapan yang dibutuhkan Telaga. Bagi Telaga, Luh Sekar adalah 

perempuan yang sangat keras kepala. Keinginannya adalah harga mati. Telaga 

merasa sudah dewasa untuk menolak keinginan-keinginan ibunya. Luh Sekar 

juga tidak membiarkan Telaga berpikir untuk hidupnya sendiri. Apa pun 

selalu di bawah pengawasannya dan berdasarkan keinginannya. Tapi ada satu 
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hal yang tidak bisa dimasuki oleh ibunya. Telaga masuk sekehe tari. Masuk 

sekehe tari berarti harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh sekehe 

itu. Telaga harus menari kapan pun diperlukan. Tak seorang pun tahu bahwa 

ada hal lain yang membuat Telaga hidup, seperti pada kutipan di bawah ini: 

Semesta itu bernama Wayan Sasmita, mahasiswa seni lukis tingkat 

akhir. Lukisannya banyak, dan dia sering berpameran ke luar negeri. 

Telaga menyukai laki-laki itu sejak masih kanak-kanak. (2013: 110) 

 

Wayan Sasmita adalah laki-laki Sudra yang dicintai oleh Telaga sejak 

masih kanak-kanak. Ia adalah seorang pelukis berbakat, karena itu kakek 

Telaga sangat menyukai pemuda itu. Ia juga orang yang sangat baik dan 

sopan. Sehingga banyak gadis-gadis griya mengagumi dirinya. Karena 

perasaan terhadap Wayan memenuhi hati Telahga, kadang membuatnya 

enggan melakukan sesuatu. Seperti pada kutipan di bawah ini:  

 

Ada apa denngan dirimu? Makin hari kau makin kehilangan selera 

untuk melakukan apa pun. Ada apa, tugeg? (2013: 121) 

 

Setelah mengenal Wayan dan merasakan perasaan yang berbeda, ia 

mulai merasakan hal-hal aneh dalam dirinya. Seperti tidak ada nafsu makan 

dan terkadang ia tidak ingin melakukan apa pun. Ia lebih suka berdiam diri di 

kamar sambil memikirkan Wayan. Hal itulah yang membuat Luh Sekar 

bertanya-tanya, ada apa dengan Telaga. Ia tidak mengetahui bahwa anaknya 

sedang jatuh cinta dengan Wayan. Apalagi Telaga mengetahui bahwa para 

gadis griya juga sangat tertarik dengan Wayan, membuatnya sering melamun 
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memikirkan percakapan-percakapan gadis griya. seperti pada kutipan di 

bawah ini: 

 

Telaga menarik napas. Hampir semua perempuan di griya tetarik pada 

laki-laki itu. Termasuk dirinya. Sakit sekali mendengar perempuan-

perempuan itu bercerita tentang pengalamannya menyentuh tubuh 

Wayan. Laki-laki yang dicintainya sejak umur sepuluh tahun. (2013: 

129) 

 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa wayan adalah laki-laki 

Sudra yang sangat dikagumi oleh gadis-gadis griya. Bahkan mereka juga 

sengaja melakukan sesuartu untuk menarik perhatian Wayan. Terkadang 

mendengar cerita-cerita itu membuat membuat Telaga cemburu. Karena ia 

sangat mencintai Wayan, terlihat pada kutipan di bawah ini: 

 

Baginya, cintanya yang dalam pada wayan hanya untuk dirinya sendri. 

Perasaan itu terlau menguasai dirinya. Setiap kali kerinduan 

mengintip, Telaga hanya bisa menutup wajahnya dengan bantal. 

Menangis sepuasnya. (2013: 133) 

 

Telaga belum memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan 

pada Wayan. Jika kerinduan itu datang yang ia lakukan hanya melihat Wayan 

dari kejauhan. Ia tidak berpikir bahwa persaan pada masa kanak-kanaknya 

berlanjut hingga ia dewasa. Akan tetapi, pada akhirnya ia mengetahui  bahwa 

Wayan juga memiliki perasaan yang sama. Kemudian mereka menjalin 

hubungan diam-diam, karena mereka tidak direstui oleh orang tua masing-

masing. Kerna cinta mereka yang begitu besar, mereka memutuskan untuk 

menikah. Terlihat pada kutipan di bawah ini:  
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Tiang tidak ingin menyesali atau memaki perasaan tiang. Ini pilihan. 

Tiang harus berani melakukan untuk diri tiang sendiri. (2013: 135) 

 

Setelah mengetahui persaan masing-masing dan menjalani hubungan 

diam-diam, Telaga memutuskan menikah dengan dengan Wayan. Walaupun 

Wayan hanya laki-laki biasa, ia tetap kukuh untuk menikah dengan Wayan. 

Pilihannya sudah bulat. Ia tidak memperdulikan resiko yang harus ia tanggung 

setelah mengambil keputusan itu. Setelah menikah, kini ia hidup sebagai 

perempuan Sudra, seperti pada kutipan di bawah ini: 

 

Telaga benar-benar melatih diri untuk menanggalkan seluruh busana 

kebangsawanannya. Semua untuk cinta. Untuk perhatian, untuk kasih 

sayang yang tidak pernah dia dapatkan dari laki-laki lain. (2013: 149) 

 

Kutipan-kutipan di atas merupakan tindakan afektif, karena perasaan 

membuat orang bertindak secara irasional dan karena cintanya yang begitu 

besar terhadap Wayan Sasmita ia tidak memperdulikan hal-hal buruk yang 

akan terjadi padanya jika ia tetap mencintai Wayan. Karena wayan adalah 

laki-laki Sudra yang sangat pandai dalam hal melukis, orangnya juga tanpan, 

baik, sopan dan selalu hormat pada semua penghuni griya. Ia juga sangat 

dikagumi oleh gadis-gadis yang ada di Griya, terkadang hal tersebut membuat 

Telaga cemburu. Ternyata Wayan juga memiliki perasaan yang sama dengan 

Telaga. Akan tetapi, ia tidak berani mengungkapkan semuanya karena dia 

tahu bahwa dia tidak pantas untuk Telaga. Namun, karena cinta mereka yang 

begitu besar, hingga pada akhirya mereka memutuskan untuk menikah. Telaga 
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memulai hidupnya yang baru menjadi istri Wayan dan menjadi perempuan 

Sudra. Ia meninggalkan kemewahan yang selama ini ia miliki demi cintanya 

kepada Wayan. Karena cinta ia rela mengorbankan kebangsawanan, Itulah 

pengorbanan yang dilakukan oleh Telaga.  

Tindakan afektif terlihat pada kekecewaan Sekar terhadap Telaga. 

Karena ia ingin apa yang sudah direncanakan dipatuhi oleh Telaga. Ia sangat 

berharap Telaga mengikuti langkahnya, sehingga segala sesuatunya 

diputuskan sendiri tanpa mempertimbangkan keinginan anaknya. Selain itu,  

tindakan afektif yang dilakukan oleh Telaga adalah ketika ia menikah dengan 

Wayan tanpa memperdulikan akibat dari tindakannya itu, hingga akhirnya 

mengorbankan gelar kebangsawanannya. Ia meninggalkan kemewahan yang 

ia miliki dan menjalani hidup barunya sebagai perempuan Sudra. Perilaku 

feminisme terlihat pada kehidupan yang harus dijalani oleh Telaga setelah ia 

menikah dengan Wayan, yaitu hidup miskin dan serba kekurangan, ia juga 

harus tinggal di rumah yang sangat sempit. Setelah enam tahun pernikahannya 

dengan Wayan, Wayan meninggal dunia. Sehingga dia lah yang harus bekerja 

untuk menghidupi anak dan mertuanya. 

 Seorang perempuan berhak atas hidupnya sendiri. Meskipun setelah 

menikah ia malah menjatuhkan dirinya sendiri, namun itulah pilihan hidup 

yang telah dipilih oleh Telaga. Karena menurutnya setiap orang baik laki-laki 

atau pun perempuan berhak untuk menentukan pilihan hidupnya. Telaga tidak 

seperti ibunya yang selalu menjunjung nilai kebangsawanan. Menurut Telaga, 
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kasta Brahmana penuh dengan kebohongan dan kemunafikan. Setiap orang 

juga bebas untuk memilih jalan hidupnya sendiri karena bahagia atau pun 

menderita datang dari diri sendiri, dan kebahagiaan menurut Telaga tidak bisa 

diukur dengan harta dan tahta. 

4.1.4 Tindakan Tradisional 

Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional, karena tindakan 

ini dilakukan atas dasar kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa 

menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai 

tujuan dan cara yang akan  digunakan. Seperti dalam kutipan di bawah ini: 

Tetapi tuniangmu sangat tidak menerima apabila ada laki-laki griya 

menikah dengan perempuan biasa. Tuniangmu sangat kukuh. 

Kebangsawanan harus tetap dipertahankan sesuai tradisi yang diwarisi 

dari orang-orang tua kita. (2013: 19) 

 

Kutipan di atas merupakan tindakan tradisional karena bangsawan 

adalah orang terpandang dalam agama Hindu. Pada awalnya kebangsawanan 

tidak dapat diwariskan. Karena yang bisa menjadi bangsawan adalah orang 

tertentu. Seperti orang Sudra tetapi ia memiliki kemampuan yang tinggi, ia 

bisa diangkat menjadi pendeta dan pendeta umumnya merupakan profesi 

kaum Brahmana maka orang Sudra tersebut bisa diangkat menjadi 

bangsawan. Namun, karena perubahan zaman hal tersebut tidak lagi 

digunakan. Sekarang, gelar kebangsawanan didapatkan dari keturunan. 

Apabila ibunya seorang Ida Ayu dan ayahnya seorang Ida bagus maka 

anaknya juga termasuk Ida Ayu atau Ida Bagus. Dalam kutipan di atas 
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menurut Ida Ayu Sagra Pidada kebangsawanan harus tetap dijaga agar derajat 

atau kehormatan tetap dipandang baik oleh masyarakat. Tradisi turun temurun 

ini harus dijaga oleh semua anggota Griya. Selain itu terdapat pula tindakan 

tradisional seperti pada kutipan di bawah ini. 

Setelah disunting secara sah oleh Ida Bgus Ngurah Pidada, Luh Sekar 

tidak hanya harus meninggalkan keluarga dan kebiasaan-

kebiasaannya. Selain berganti nama menjadi jero kenanga, dia juga 

harus meninggalkan semua yang pernah membesarkannya. (2013: 54) 

 

Sekarang derajat Luh Sekar lebih tinggi dari derajat perempuan yang 

telah bersusah payah mengandung dan membesarkannya. 

(2013: 64) 

Dalam tradisi agama Hindu, seorang perempuan Sudra yang menikah 

dengan laki-laki Brahmana maka derajatnya naik dan ia harus meninggalkan 

kebiasaan-kebiasaan sebagai seorang perempuan Sudra. Seperti berganti nama 

dari Luh Sekar menjadi Jero Kenanga, tidak bisa sembahyang di pura 

keluarganya, tidak boleh memakan buah-buahan yang telah dipesembahkan 

untuk leluhur dan keluarganya dan tidak boleh makan bersama ibunya. 

Sementara dalam keluarga besar suaminya, Sekar tetap seperti perempuan 

Sudra. Dia harus berbahasa halus dengan orang-orang griya. Tidak boleh 

minum satu gelas dengan anak kandungnya sendiri. Tidak boleh memberikan 

sisa makananya pada orang-orang griya, termasuk anaknya. Aturan itu malah 

makin menjadi-jadi, ketika ibunya meninggal Luh Sekar tidak boleh 

menyentuh mayat ibunya sendiri. Dia juga tidak boleh memandikan dan 

menyembah tubuh ibunya. Perempuan itu tidak boleh diabenkan. Dia harus 
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dikubur selama 42 hari. Karena perempuan itu mati salah pati, mati yang salah 

menurut adat. Orang-orang mengingatkan Luh Sekar bahwa hal tersebut 

mengenai adat. Jika adat tidak dilaksanakan, akan timbul wabah bagi generasi 

desa ini selanjutnya. Selain itu terdapat pula tindakan tradisional seperti pada 

kutipan di bawah ini: 

Saat Telaga makin dewasa, terlebih setelah menjalani upacara menek 

kelih, sebuah upaca pembaptisan lahirnya seorang gadis baru, Telaga 

harus melepaskan kulit kanak-kanaknya. (2013: 64) 

 

Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa seorang gadis yang sudah 

menginjak usia akil balig harus melakukan upacara adat yang disebut dngan 

nenek kelih, sebuah upacara pembaptisan karena lahirnya seorang perempuan 

baru. Setelah melaksanakan upacara itu, Telaga sudah dianggap menjadi 

perempuan sesungguhnya. Ketika memasuki masa-masa dewasa, banyak 

pesan-pesan yang selalu diberikan Kenanga kepada Telaga.  

Kau adalah harapan meme, tugeg. Kelak, kau harus menikah dengan 

laki-laki yang memakai nama depan Ida Bagus. Kau harus tanam 

dalam-dalam pesanku ini. (2013: 67) 

 

Kenanga ingin putrinya mencari Ida Bagus sebagai pendamping 

hidupnya agar kebangsawanan terus berjalan dalam keluarganya, karena 

Telaga adalah seorang perempuan dan putri satu-satunya, maka ia adalah 

harapan terbesar dalam meneruskan kebangsawanan keluarganya. Ia 

diharuskan untuk mulai belajar menjadi perempuan Brahmana. Menghafal 

berbagam sesaji, juga harus tahu bagaimana mengukir janur upacara. Seperti 
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pada kutipan “Tugeg, tugeg harus catat kata-kata tiang ini. Bagi perempuan 

Bali bekerja adalah membuat sesaji, sembahyang, menari untuk upacara”. 

Menjadi dewasa bukanlah pilihan, Telaga membeci proses yang terjadi dalam 

tubuhnya. Tindakan tradisional juga terdapat pada kutipan di bawah ini: 

Masih satu upacara yang harus dilakukannya agar benar-benar menjadi 

perempuan sudra. Patiwangi. (2013: 170) 

 

Dia ingin tiang melalukan upacara patiwangi sesuai kata-kata balian 

yang dia temui. Sebelum tiang melakukan upaca itu, tidak akan ada 

ketengan. Tiang dianggap pembawa malapetaka. Pembawa sial! (2013: 

172) 

 

Upacara adat patiwangi adalah upacara yang dilakukan untuk 

menyamakan wangsa. Karena Telaga merupakan dari wangsa Brahmana dan 

suaminya dari wangsa Sudra yang mana menurut orang-orang Bali, wangsa 

Brahmana berada pada posisi yang lebih tinggi. Maka Telaga harus 

melakukan upacara patiwangi untuk menyamakan wangsanya dengan Wayan. 

Pati berarti mati, wangi berarti keharuman. Kali ini Telaga harus 

menghilangkan nama Ida Ayu yang telah diberikan padanya. Nama itu tidak 

boleh dipakai lagi. Tidak pantas, karena hanya akan membawa kesialan bagi 

orang lain. 

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tokoh di atas, merupakan 

perilaku feminisme yang berkaitan dengan tindakan tradisional karena ketika 

Sekar menikah dengan laki-laki Brahmana, kehidupan perempuan itu berubah, 

mulai dari nama hingga aturan-aturan dalam menjalani hidup sebagai 

perempuan Brahmana. Seperti halnya dengan rasionalitas instrumental, 
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perilkau feminisme terlihat dari usaha yang dilakukan oleh Sekar untuk 

memperoleh derajat yang lebih tinggi. Akan tetapi, karena ia bukanlah dari 

kasta Brahmana, membuatnya tidak memiliki tempat di mata Ida Ayu Sagra 

Pidada. Sebab  Ida Ayu Sagra Pidada adalah perempuan yang sangat taat pada 

peraturan dan adat, sehingga menurutnya kebangsawanan harus dipertahankan 

dan harus dengan nilai karat yang tinggi. Untuk memliki nilai kebangsawanan 

yang tinggi harus menikah dengan sesama bangsawan.  Selain itu juga, 

perilaku feminisme terdapat pada tindakan yang dilakukan oleh Telaga seperti 

melakukan upacara adat yaitu patiwangi. Karena ia adalah seorang Brahmana 

dan suaminya adalah seorang Sudra, maka ia harus menyamakan wangsanya. 

Upacara patiwangi merupakan upacara adat yang  dilakukan oleh perempuan 

yang menikah dengan laki-laki yang berada di bawah kastanya. Tetapi seperti 

yang telah dijelaskan pada tindakan afektif sebelumnya, bahwa Telaga 

menikah denagn Wayan akibatnya dia kehilangan semua kemewahan yang ia 

miliki, namun karena setiap orang mempunyai hak untuk menentukan pilihan 

hidupnya masing-masing, maka ia bersedia melakukan upacara adat 

patiwangi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kedamaian dalam hidup 

berumah tangga. Karena masyarakat meyakini jika upacara adat tersebut tidak 

dilakukan, maka ia hanya akan menjadi pembawa sial dalam keluarga 

suaminya.  

Dari keempat tindakan sosial yang dilakukan oleh para tokoh 

perempuan yaitu Luh Sekar atau Jero Kenanga, Ida Ayu Telaga Pidada dan 
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Ida Ayu Sagra Pidada merupakan perilaku feminisme yang terlihat dari 

berbagai macam perjuangan yang dilakukan oleh Luh Sekar untuk mencapai 

tujuannya seperti berdagang, menari dan menjadi rabi, semua itu dilakukan 

selain untuk bertahan hidup, juga untuk memperoleh derajat yang lebih tinggi. 

Menikah dengan bangsawan adalah cara yang digunakan untuk menaikkan 

derajatnya, menurutnya dengan memperoleh derajat yang lebih tinggi, orang-

orang tidak akan memandang randah lagi dirinya. Ia juga akan mempunyai 

kedudukan dan mempunyai hak suara dalam masyarakat. Tindakan-Tindakan 

tersebut termasuk dalam kategori rasionalitas instrumental. 

 Kemudian, perilaku feminisme yang tampak pada kategori 

rasionalitas nilai adalah ketika Sekar selalu memanjatkan doa pada saat 

purnama dan tilem, hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan keinginannya 

agar ia tidak dipandang rendah lagi oleh masyarakat. Selain itu, perilaku 

feminisme yang menunjukan kategori rasionalitas nilai adalah kekecewaan 

yang dialami oleh Ida Ayu Sagra Pidada melihat tingkah laku anaknya yang 

tidak mencerminkan kebangsawanan, apalagi setelah tahu bahwa anaknya 

mati di tempat pelacuran dengan bau arak di mulutnya. Ia hanya diam 

memandang api upacara ngaben, tidak ada kesedihan atau pun air mata.  Sikap 

diam yang  dilakukan oleh Ida Ayu menunjukkan sikap yang mencerminkan 

kebangsawanan, karena diam  lebih baik dari pada menangisi laki-laki yang 

tidak pernah mempunyai harga diri sebagai seorang bangsawan. Hal tersebut 

menunjukan adanya perilaku feminisme yang dialami oleh Sagra Pidada.  
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Selanjutnya, perilaku feminisme jika dilihat dalam kategori tindakan 

afektif terlihat pada pengorbanan yang dilakukan oleh Telaga yang 

mengorbankan kebangsawanannya karena mncintai Wayan yang merupakan 

laki-laki Sudra. Telaga kemudian menikah dengan laki-laki Sudra, 

kemewahannya berubah menjadi penderitaan. Akan tetapi, seorang 

perempuan juga berhak atas hidupnya sendiri. Meskipun setelah menikah ia 

malah menjatuhkan dirinya sendiri, namun itulah pilihan hidup yang telah 

dipilih oleh Telaga. Menurutnya setiap orang baik laki-laki atau pun 

perempuan berhak untuk menentukan pilihan hidupnya. Terakhir adalah 

tindakan tradisional yang menunjukan perilaku feminisme yang dilakukan 

oleh Telaga, karena ia menikah dengan laki-laki Sudra, maka ia harus 

membunuh nama Ida Ayu. Untuk menyamakan derajatnya dengan suaminya, 

Telaga harus melakukan upacara adat yang disebut dengan upacara patiwangi. 

Seperti yang telah dijelaskan pada tindakan afektif sebelumnya, bahwa Telaga 

menikah denagn Wayan akibatnya dia kehilangan semua kemewahan yang ia 

miliki, namun setiap orang mempunyai hak untuk menentukan piliahan 

hidupnya masing-masing, maka ia bersedia melakukan upacara adat 

patiwangi. 
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4.2 Hubungan Perilaku Feminisme dalam novel Tarian Bumi dengan 

Pembelajaran Sastra di SMA 

 

Tarian Bumi merupakan salah satu karya sastra berbentuk novel yang 

dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar, karena novel tersebut banyak 

menceritakan tentang kebudayaan, agama serta adat istiadat dan berbagai 

macam fenomena sosial yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berbagai macam metode bisa digunakan oleh pengajar untuk mengaplikasikan 

kehidupan dalam novel dengan kehidupan pada masa sekarang untuk 

mendapatkan manfaat yang dibutuhkan oleh peserta didik serta untuk 

mendalami atau memahami lebih jauh tentang sastra pada khususnya.   

Novel Tarian Bumi yang merupakan salah satu karya Oka Rusmini 

yang memaparkan fenomena-fenomena kehidupan sosial masyarakat Bali yang 

terkait dengan posisi perempuan dalam masyarakat. Novel Tarian Bumi  

mengisahkan tentang perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para 

tokoh perempuan yang didominasi oleh laki-laki. Perempuan sangat rendah di 

mata laki-laki. Menurutnya, perempuan hanya membutuhkan perhatian dan 

kasih sayang. Selain itu, perempuan juga dianggap makhluk lemah, tidak 

pantas menjadi seorang pemimpin dan tidak mempunyai wewenang dalam 

mengambil keputusan. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-

tokoh perempuan di dalam novel tersebut menunjukkan adanya usaha-usaha 

yang dilakukan oleh perempuan untuk menyamakan derajatnya dengan laki-

laki.  
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Melalui novel ini perempuan diharapkan mampu menumbuhkan 

semangat dan bisa bangkit dari dominasi laki-laki. Novel ini dikaji 

menggunakan teori feminisme yang memfokuskan diri pada pentingnya 

kesadaran mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam 

semua bidang. Teori ini berkembang karena adanya fakta yang terjadi di 

masyarakat, yaitu adanya konflik ras, konflik kelas dan konflik gender. Malalui 

novel ini, hal tersebut dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi peserta didik 

karena dapat ditanamkan kesadaran bahwa pentingnya saling menghargai 

sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

Pengajaran sastra di Sekolah Menengah Atas khususnya di kelas XI 

diasumsikan memiliki alokasi waktu tiga kali pertemuan atau 135 menit 

dengan standar kompetensi “memahami berbagai hikayat, novel Indonesia dan 

novel terjemahan, serta indikator: 

1. Menganalisis unsur-unsur ektrinsik  (nilai budaya, sosial, moral) dan unsur-

unsur intrinsik  (alur, tema,  penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat) 

novel Indonsia. 

2. Menganalisis unsur- unsur ektrinsik  (nilai budaya, sosial, moral) dan 

unsur-unsur intrinsik  (alur, tema,  penokohan, sudut pandang, latar, dan 

amanat) novel terjemahan. 

3. Membandingkan unsur-ekstrinsik dan intrinsik novel terjemahan dengan 

novel Indonesia. 
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Dalam kurikulum KTSP siswa dituntut untuk lebih aktif dan kratif 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kurikulum tingkat satuan pendidikan 

merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang 

efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru 

pengembangan kurikulum, yang otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, 

dan pelibatan pendidikan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses 

belajar-mengajar di sekolah. Meningkatkan mutu pendidikan melalui 

kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, 

mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Meningkatkan 

kompetesi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. KTSP 

memberi kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan 

program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan 

peserta didik, sumber daya yang tersedia. Orang tua dan masyarakat juga dapat 

terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran serta guru harus mandiri dan 

kreatif dan diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode 

pembelajaran.  

Dari tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan tersebut karya sastra 

novel Tarian Bumi dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang terkait dengan 

kehidupan sosial dalam masyarakat. Hasil penelitian yang berupa perilaku-

pelikau dalam novel Tarian Bumi menjadi acuan untuk manganalisis teori 

feminisme yang terkandung dalam novel Tarian Bumi dalam materi 

pembelajaran di sekolah. Pada rencana pembelajaran yang menjadi lampiran 
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dalam penelitian ini, telah dijelaskan bahwa pengajar dapat menggunakan 

metode presentasi, diskusi kelompok, inquiri, demonstrasi dan pemodelan 

untuk mengidentifikasi unsur-unsur ekstrinsik. Karena permsalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini, termasuk dalam unsur ekstrinsik yaitu tentang 

kebudayaan, sosial dll. Dengan demikian penelitian ini memilki hubungan 

dengan pembelajaran sastra di SMA, sehingga novel ini pun dapat digunakan 

sebagai bahan ajar sastra di sekolah. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1Simpulan 

1. Perilaku Feminisme dalam Novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini 

 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam novel Tarian 

Bumi karya Oka Rusmini terdapat perilaku feminisme berdasarkan tindakan 

sosial yang mengacu pada: 

1. Rasionalitas Instrumental yang terdapat dalam novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Luh Sekar untuk 

mencapai tujuannya menjadi perempuan terhormat, yang dilakukan dengan 

cara menikah dengan bangsawan.  

2. Rasionalitas Nilai yang terdapat dalam novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini adalah yang pertama yang mengandung nilai unsure keagamaan 

yaitu permohonan yang selalu dilakukan oleh Sekar saatbulan purnama dan 

tilem. Kemudian yang mengandung nilai etika dan estetika yaitu Sekar yang 

selalu diam walaupun kerap kali ia diperlakukan tidak baik oleh Ida Ayu 

Sagra Pidada. Karena ia menghargai orang yang derajatnya lebih tinggi dan 

Ida Ayu Sagra Pidada juga lebih tua disbanding dirinya. 

3. Tindakan Afektif yang terdapat dalam novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini adalah kekecewaan yang dirasakan oleh Ida Ayu Sagra Pidada 

karena anak semata wayangnya menikah dengan Luh Sekar. Tindakan afektif 

juga terlihat dari pengorbanan yang dilakukan oleh Telaga yang menjatuhkan 
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dirinya karena menikah dengan Wayan. Namun, karena menurutnya 

perempuan juga mempunyai hak, maka ia melepaskan gelar 

kebangsawanannya.   

4. Tindakan Tradisional yang terdapat dalam novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini adalah tradisi yang dilkaukan oleh umat Hindu ketika perempuan 

yang lrbih tinggi kastanya menikah dengan laku-laki dibawahnya, maka ia 

harus melakukan upacara yang disebut dengan upacara patiwangi, sebuah 

tradisi untuk menyamakan wangsa dengan suaminya. 

2. Hubungan Perilaku Feminisme yang terdapat dalam Novel Tarian Bumi 

karya Oka Rusmini dengan Pembelajaran Sastra Di SMA 

 

Tarian Bumi merupakan salah satu karya sastra berbentuk novel yang 

dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar, karena novel tersebut banyak 

menceritakan tentang kebudayaan, agama serta adat istiadat dan berbagai 

macam fenomena sosial yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. 

Melalui novel ini perempuan diharapkan mampu menumbuhkan semangat dan 

bisa bangkit dari dominasi laki-laki. Novel ini dikaji menggunakan teori 

feminisme yang memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai 

persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam semua bidang. Teori ini 

berkembang karena adanya fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya 

konflik ras, konflik kelas dan konflik gender. Malalui novel ini, hal tersebut 

dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi peserta didik karena dapat 

ditanamkan kesadaran bahwa pentingnya saling menghargai sebagai sesama 
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makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya analisis mengenai 

feminisme yang berupa perilaku-perilaku feminis dalam novel Tarian Bumi 

karya Oka Rusmini tersebut dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran di 

SMA kelas XI semester I dengan standar kompetensi “memahami berbagai 

hikayat, novel Indonesia dan novel terjemahan”, dengan indikator, yaitu 

menganalisis unsur-unsur ektrinsik novel Indonsia, kemudian menganalisis 

unsur- unsur ektrinsik dan unsur-unsur intrinsik novel terjemahan serta 

membandingkan unsur ekstrinsik dan intrinsik novel terjemahan dengan novel 

Indonesia. 

5.2 Saran 

1. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak kalangan terutama guru, agar 

mampu menggunakan sebagai materi ajar dalam pembelajaran sastra di SMA.  

2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dan tambahan wawasan 

bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian di waktu mendatang. 

3. Penelitian yang memiliki teori atau obyek  yang sama, disarankan agar 

mengembangkan penelitiannya agar lebih mendalam. 

Penulis sungguh menyadari segala keterbatasan dan kekeliruan dalam 

penyusunan skripsi ini, sehingga di dalamnya tentu saja masih terdapat banyak 

kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, saran dan 

kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan agar tercipta karya yang 

lebih baik pada kesempatan berikutnya.     
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Lampiran I 

Sinopsis novel Tarian Bumi 

Tarian bumi menceritakan tentang perempuan Sudra yang bernama Luh Sekar 

yang memliki ambisi-ambisi yang sangat tinggi. Sekar adalah perempuan miskin 

yang itdak pernah dipandang oleh masyarakat. Karena ayahnya terlibat kegiatan 

politik yang membuat masyarakat membenci keluarganya. Oleh sebab itu, ia berjuang 

keras untuk hidup lebih baik. Untuk mengawali ambisinya tersebut, yang pertama 

yang ingin ia lakukan adalah menjadi seorang penari. Ia selalu memanjatkan doa 

kepada para dewa agar ia bisa menjadi seorang penari. Sampai akhirnya keinginanya 

itu dapat terwujud. Ia menjadi penari yang sanagt digemari oleh para lelaki. Banyak 

laki-laki yang terpikat oleh kecantikannya. Namun, ia selalu menolah cinta dari laki-

laki Sudra. Karena setelah menjadi penari, ia berambisi untuk menggaet Ida Bagus, 

seorang Bangsawan. Luh Sekar adalah perempuan yang sangat mengagungkan nilai 

Bangsawan, masyarakat juga tidak pernah memandang dirinya dan keluarganya, 

hingga ia sangat berambisi untuk menjadi seorang istri Bangsawan. Ia selalu meminta 

bantuan temannya untuk mencarikannya seorang Ida Bagus. Keberuntungan bagi 

Sekar, bahwa ternyata ada laki-laki Brahmana yang sering menanyakannya ketika ia 

sedang menari, namanya Ida Bagus Ngurah Pidada. Mendengar hal itu, ia sangat 

bahagia. Tidak lama kemudian mereka menikah. Kini Luh Sekar berubah menjadi 

Jero Kenanga. Tidak hanya nama saja yang berubah, melainkan kehidupannya 

sebagai perempuan Sudra juga berubah. Kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan tidak 

dapat lagi dilakukan karena derajatnya sudah naik stetelah menikah dengan Ida Bagus 

Ngurah Pidada, ia pun harus dihormati oleh ibunya sendiri. 

Pernikahan bukannlah jalan menuju kebahagiaan bagi Sekar. Karena ia adalah 

seorang dari kalangan Sudra, membuatnya tidak disukai oleh mertuanya Ida Ayu 

Sagra Pidada. Karena ia berharap anaknya membawa Ida Ayu seperti dirinya. 

Kebencian Ida Ayu juga semakin menjadi-jadi melihat tingkah laku anaknya yang 
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sering mabuk-mabukan dan sering main perempuan, hingga akhirnya anak semata 

wayangnya tersebut mati di tempat pelacuran. Ia merasa tidak mempunyai harga diri 

melihat kejadian-kejadian yang menimpa keluaranya. Kemudian dari pernikahannya 

itu, Luh Sekar melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Ida Ayu Telaga 

Pidada. Telaga tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Sejak dini, ibunya 

selalu memberikan nasihat-nasihat agar kelak ketika dewasa ia juga bisa menikah 

denagn Ida Bagus seperti dirinya. Ketika beranjak dewasa, Sekar mendatangkan guru 

tari untuk Telaga. Karena ia ingin Telaga pandai dalam menari dan menjadi 

perempuan tercantik di desanya. Tidak membutuhkkan waktu lama bagi Telaga untuk 

mempelajari semua gerakan-gerakan tari yang diajarkan. Kemudian Telaga memasuki 

sekehe Tari. Di sana ia bertemu dengan Wayan. Laki-laki yang selalu dikagumi sejak 

masih kanak-kanak. Mereka sering dipasangkan untuk menarikan tarian oleg. 

Ternyata mereka memiliki perasaan yang lebih dari sekedar teman. Akan tetapi, 

hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga masing-masing. Karena Telaga berasal 

dari keluarga bangsawan dan Wayan hanyalah keluarga biasa. Tapi, karena cinta 

mereka yang begitu kuat hingga akhirnya mereka menikah tanpa mendapat restu dari 

orang tua. Telaga melepas kemewahan, gelar kebangsawanan dan harus membunuh 

nama Ida Ayu. Baginya, kebahagiaan adalah segalanya, ia tidak seperti ibunya yang 

selalu mengagung-agungkan nilai kebangsawanan. Tidak lama setelah menikah, 

Telaga melahirkan anak perempuan yang di beri nama Luh Sari. Setelah enam tahun 

pernikahnnya dengan Wayan, Wayan meninggal dunia di studio lukisnya. Kini 

Telaga bekerja sebagai penari seperti ibunya dulu untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari. 
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Lampiran II 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

SEKOLAH   :  

MATA PELAJARAN  : Bahasa Indonesia 

KELAS   : XI 

SEMESTER  : 1 

 

A. STANDAR KOMPETENSI : 

Mendengarkan: 7. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel 

terjemahan 

B. KOMPETENSI DASAR : 

7.1   Menemukan unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik novel Indonesia/novel 

terjemahan 

C. MATERI PEMBELAJARAN : 

Novel Indonesia dan novel terjemahan 

 Unsur-unsur intrinsik  ( alur, tema,  penokohan, sudut pandang,  latar, dan 

amanat) 

 Unsur ektrinsik  dalam novel (budaya, sosial, pendidikan, dll) 

 

D.  INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI : 

No Indikator Pencapaian Kompetensi  
Nilai Budaya Dan 

Karakter Bangsa 

Kewirausahaan/ 

Ekonomi Kreatif 

1 Mampu mengidentifikasi unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik  novel Indonesia 

dan terjemahan 

 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 Kreatif  

 

 Kepemimpinan 

 Keorisinilan  

2 Mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik 

(alur, tema,  penokohan, sudut pandang, 

latar, dan amanat) dan ekstrinsik  novel 

Indonsia 

 

3 Mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik 

(alur, tema,  penokohan, sudut pandang, 
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latar, dan amanat) dan ekstrinsik  novel 

terjemahan 

 

4 Mampu membandingkan unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik  novel Indonsia 

dengan novel terjemahan novel 

 

 

E. METODE PEMBELAJARAN : 

 Presentasi  

 Diskusi Kelompok  

 Inquiri 

 Demonstrasi 

 Pemodelan  

 

F. StrategiPembelajaran 

Tatap Muka Terstruktur Mandiri 

 Memahami berbagai 

hikayat, novel 

Indonesia/novel 

terjemahan 

 Menganalisis unsur-unsur 

intrinsik  dan ekstrinsik 

novel 

Indonesia/terjemahan 

 Siswa dapat Mampu 

menganalisis unsur-unsur 

intrinsik (alur, tema,  

penokohan, sudut pandang, 

latar, dan amanat) dan 

ekstrinsik  novel 

terjemahan. 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN : 

No. Kegiatan Belajar 
Nilai Budaya Dan 

Karakter Bangsa 

1. Kegiatan Awal : 

 Siswa ditanya mengenai pengertian novel Indonesia & 

terjemahan 

 Siswa ditanya tentang perbedaan novel Indonesia & 

terjemahan 

Bersahabat/ 

komunikatif  

2.  Eksplorasi 

 Siswa membaca novel Indonesia dan novel terjemahan  

 Elaborasi 

Siswa berdiskusi untuk : 

 mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel   Indonesia dan terjemahan 

Kreatif  
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 menganalisis unsur-unsur intrinsik  ( alur, tema,  

penokohan,   sudut pandang, latar, dan amanat) dan 

ekstrinsik novel Indonsia   dan terjemahan 

 membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 

Indonesia   dengan novel Indonesia  

 Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya  

 Siswa lain menanggapi presentasi hasil diskusi 

 Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

 Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui  

 Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui. 

3. Kegiatan Akhir  :  

 Siswa diminta menjelaskan manfaat pembandingan novel 

Indonesia dan novel terjemahan. 

 Siswa diminta mengungkapkan pengalaman hidupnya 

yang sesuai dengan isi salah satu novel 

Bersahabat/ 

komunikatif  

H. ALOKASI WAKTU : 

3 x 45 menit 

I. SUMBER BELAJAR/ALAT/BAHAN : 

Novel, media cetak dan elektronik,  

J. PENILAIAN : 

Jenis Tagihan:       Bentuk Instrumen: 

 Tugas projek    -     uraian bebas 

 Portofolio       -     pilihan ganda 

                                                                                           -   jawaban  singkat 

 

Mengetahui, 2011 

Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran 
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Lampiran III 

 

SILABUS  PEMBELAJARAN  

 

Nama Sekolah : SMA/MA ......................  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : XI 

Semester  :  1 

Standar Kompetensi : Membaca 

2. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Nilai Budaya 

Dan 

Karakter 

Bangsa 

Kewirausaha

an/ 

Ekonomi 

Kreatif 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Aloka

si 

Wakt

u 

Sumber/ 

Bahan/ 

Alat 

7.1 

Menganalisis 

unsur-unsur 

intrinsik  dan 

ekstrinsik novel 

Indonesia/terje

Novel Indonesia 

dan novel 

terjemahan 

 unsur-unsur 

intrinsik  ( alur, 

tema,  penokohan, 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 Kreatif  

 Kepemimpi

nan  

 Keorisinilan  

 Membaca 

novel 

Indonesia 

dan novel 

terjemahan  

 Menganalis

 Menganalisi

s unsur-

unsur 

ekstrinsik 

dan intrinsik  

( alur, tema,  

Jenis 

Tagihan:  

 tugas 

kelompo

k 

 tugas 

4 

 

novel 

Indonesia 

 

novel 

terjemah- 

an 
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mahan sudut pandang, 

latar, dan amanat) 

 unsur ektrinsik  

dalam novel 

terjemahan(nilai 

budaya, sosial, 

moral, dll) 

 

is unsur-

unsur 

ekstrinsik 

dan 

intrinsik  ( 

alur, tema,  

penokohan, 

sudut 

pandang, 

latar, dan 

amanat) 

novel 

Indonsia 

dan 

terjemahan 

 Membandi

ngkan 

unsur 

ekstrinsik 

dan 

intrinsik 

novel 

terjemahan 

dengan 

novel 

Indonesia  

 

penokohan, 

sudut 

pandang, 

latar, dan 

amanat) 

novel 

Indonsia 

 Menganalisi

s unsur-

unsur 

ekstrinsik 

dan  

intrinsik  ( 

alur, tema,  

penokohan, 

sudut 

pandang, 

latar, dan 

amanat) 

novel 

terjemahan 

 Membandin

gkan unsur-

nekstrinsik 

dan intrinsik 

novel 

terjemahan 

dengan 

novel 

kelompo

k 

 ulangan 

 

Bentuk 

Instrumen: 

 uraian 

beba

s 

 pilihan 

gand

a 

 jawaban 

singkat 
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Indonesia 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah  ................... 

 

 

............................................... 

NIP / NIK : 

 .......................,  ............... 20..... 

Guru Bahasa Indonesia 

 

 

............................................... 

NIP / NIK : 
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Lampiran IV 

Instrumental penilaian 

Table 1 

Perilaku feminisme rasionalitas instrumental 

No.  Tindakan 

sosial 

Kutipan Ket 

1.  

Meminta untuk 

dicarikan 

seorang 

bangsawan. 

Aku capek hidup miskin Kanten. Kau harus 

tahu itu. Tolonglah, carikan aku seoraang Ida 

Bagus. Apa pun syarat yang harus ku bayar, 

aku siap! 

 

 

2.  Kerja keras Perempuan Bali itu Luh, perempuan yang 

tidak terbiasa mengeluarkan keluhan. Mereka 

lebih memilih berpeluh. Hanya dengan cara 

itu mereka sadar dan tahu bahwa mereka 

masih hidup, dan harus tetap hidup. Keringat 

mereka adalah api. Dari keringat itulah asap 

dapur bisa terjaga. 

 

 

3.  

usaha yang 

dilakukan 

untuk 

mendapatkan 

bangsawan 

Dengar baik-baik. Untuk mewujudkan 

keinginan itu kita harus yakin bahwa kita 

sungguh-sungguh menginginkannya. Aku 

marah, Kanten, marah sekali! Tidakkah para 

tetua adat desa ini menyadari bahwa aku 

layak jadi penari? 

 

 

4.  

Pengharapan 

Aku layak menjadi perempuan terhormat. 

Kau harus yakin bahwa keinginanku terkabul. 

Kalau kau yakin, dewa-dewa pasti akan 

menolong kita. 

 

 

5.  

Berdoa agar 

para dewa 

mengambulkan 

permohonanny

a. 

Ayo, Kanten, konsentrasilah demi aku. Aku 

capek jadi orang melarat. Aku capek melihat 

keluargaku tidak dapat tempat dalam 

masyarakat ini. Aku capek tersisih. Sakit, 

sakit sekali menjadi orang seperti aku. Aku 

ingin jadi orang nomor satu. Perempuan yang 

pantasmengambil keputusan untuk orang 

banyak. 
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6.  Tindakan yang 

dilakukan 

untuk 

mendapatkan 

belas kasihan 

orang. 

Kalau saja perempuan di pasar-pasar itu tahu, 

bahwa ia sering berlatih agar wajahnya bisa 

terlihat seperti wajah perempuan sengsara. 

Latihan kerasnya itu mendatangkan hasil 

yang luar biasa. Lumayan untuk beli beras 

dan kebutuhan sehari-hari, juga bisa 

untukmenutup keperluan upacara.  

 

 

7.  Upaya untuk 

menggaet Ida 

Bagus 

Sekarang targetnya menggaet Ida Bagus 

Ngurah Pidada. Laki-laki itu pasti mampu 

menagngkatnya dari borok kemiskinan serta 

terror yang tidak ada hentinya. 

 

 

 

Table 2 

Perilaku feminisme rasionalitas nilai 

No. 
Tindakan 

sosial 
Kutipan Ket 

1.    

 

Berdoa 

Aku tak peduli! Aku malah berdoa dan 

memohon setiap purnama, bulan terang, dan 

tilem, bulan mati, agar para dewa tahu apa 

yang kuinginkan! 

 

 

2.   

Upacara 

ngaben 

Tak ada air mata, tak ada tangisan di depan 

jasad anak satu-satunya itu. Perempuan itu 

berdiri tegak, memandang kaku api upacara 

ngaben. Asapnya mengupas habis tubuh laki-

laki yang telah membusuk itu. 

 

 

3.  

Menikah 

dengan 

bangsawan 

Ibunya memang bukan seoarang bangsawan. 

Ibu telaga adalah seorang perempuan sudra, 

perempuan kebanyakan yang disunting oleh 

laki-laki brahmana, laki-laki yang dalam 

darahnya mengalir nilai-nilai kebangsawanan, 

keagungan, kebesaran, sekaligus keangkuhan. 

 

 

4.  Karena ayah Telaga memiliki ayah seoarang 

Ida Bagus dan ibunya Ida Ayu, kata orang 

nilai karatnya lebih tinggi. 
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5.   

 

Menghormati 

orang yang 

lebih tua. 

Ibu hanya seorang perempuan junior. Tidak 

tahu apa-apa. Tidak juga memahami nilai 

kebangsawanan. Perempuan senior itu adalah 

perempuan tua yang memiliki keagungan 

tinggi, karena dalam tubuhnya dewa-dawa 

telah memercikkan keagungan, kecantikan, 

dan keanggunan. 

 

 

6.  Hukuman 

untuk anak 

yang tidak 

mengerti 

tentang harga 

diri. 

Ikat kakinya Kenanga, ikat! “teriak 

perempuan tua itu agak kasar”. Laki-laki ini 

memang tidak pernah tahu harga dirinya, 

sama seperti ajinya. Bedebah!  

 

 

 

7.  

 

 

 

Diam, untuk 

menghormati 

yang lebih tua. 

Perempuan tua itu tak ada habis-habisnya 

memaki ibu. Kata-kata kasar dan sumpah 

serapah yang tidak jelas maknanya selalu 

meluncur teratur dari bibir tuanya yang selalu 

terlihat merah. Sebagai perempuan junior, ibu 

hanya bisa menunduk. Ibu tak pernah 

melawan nenek. Padahal sering kali kata-kata 

nenek menghancurkan harga diri ibu sebagai 

perempuan. 

 

 

8.  Membuat 

sesaji 

Tiang sibuk membuat sesaji untuk upacara. 

Tiang juga belajar makakawin. Tukakiang 

mengajari tiang membaca lontar Bali. 

 

 

 

Tabel 3 

Perilaku feminisme tindakan afektif 

No. 

 

Tindakan 

sosial 
Kutipan Ket 

1.  Menerima 

dijodohkan 

karena cinta 

Orang-orang griya juga heran kenapa nenek 

tidak menolak. Belakangn mereka baru tahu, 

sesungguhnya nenek sangat mencintai laki-

laki pilihan keluarta besar itu. 

 

 

2.  Kau harus tahu Telaga, tuniangmu sangat 

mencintai suaminya. Walaupun poerempuan 
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itu selalu terlihat kasar dan marah-marah 

setiap berhadapan dengannya. Cintanya yang 

luar biasalah yang menyebabkan tuniangmu 

tersiksa. 

 

3. Harus 

menunjukkan 

sikap 

kebangsawana

n. 

Kata nenek, tidak pantas ibu berlaku seperti 

itu. Seorang perempuan bangsawan harus bisa 

mengontrol emosi. Harus menunjukkan 

kewibawaan. Ketenangan. 

 

 

4. 

Menolak 

keinginan 

ibunya. 

Jangan membuat meme kecewa.  

Tiang tidak pernah mengecewakan meme. 

Meme sendiri yang melibih-lebihkan 

persoalan. 

 

 

5. 

Perasaan 

membuat 

Telaga 

mengorbankan 

kebangsawana

nnya karena 

mencintai 

wayan dan 

kemudian 

menikah. 

Semesta itu bernama Wayan Sasmita, 

mahasiswa seni lukis tingkat akhir. 

Lukisannya banyak, dan dia sering 

berpameran ke luar negeri. Telaga menyukai 

laki-laki itu sejak masih kanak-knak. 

 

 

6. Ada apa denngan dirimu? Makin hari kau 

makin kehilangan selera untuk melakukan apa 

pun. Ada apa, tugeg? 

 

 

7. Telaga menarik napas. Hampir semua 

perempuan di griya tetarik pada laki-laki itu. 

Termasuk dirinya. Sakit sekali mendengar 

perempuan-perempuan itu bercerita tentang 

pengalamannya menyentuh tubuh Wayan. 

Laki-laki yang dicintainya sejak umur sepuluh 

tahun. 

 

 

8. Baginya, cintanya yang dalam pada wayan 

hanya untuk dirinya sendri. Perasaan itu terlau 

menguasai dirinya. Setiap kali kerinduan 

mengintip, Telaga hanya bisa menutup 

wajahnya dengan bantal. Menangis 

sepuasnya. 

 

 

9. Tiang tidak ingin menyesali atau memaki 

perasaan tiang. Ini pilihan. Tiang harus berani 
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melakukan untuk diri tiang sendiri. 

 

10. Telaga benar-benar melatih diri untuk 

menanggalkan seluruh busana 

kebangsawanannya. Semua untuk cinta. 

Untuk perhatian, untuk kasih sayang yang 

tidak pernah dia dapatkan dari laki-laki lain. 

 

 

 

Tabel 4 

Perilaku feminisme tindakan tradisional 

No. 
Tindakan 

sosial 
Kutipan Ket 

1. 

Gelar 

kebangsawana

n harus 

dipertahankan. 

Tetapi tuniangmu sangat tidak menerima 

apabila ada laki-laki Griya menikah dengan 

perempuan biasa. Tuniangmu sangat kukuh. 

Kebangsawanan harus tetap dipertahankan 

sesuai tradisi yang diwarisi dari orang-orang 

tua kita. 

 

 

2. 
Menikah 

dengan 

Bangsawan 

berarti harus 

siap 

meninggalkan 

kebiasaan-

kebiasaan 

sebagai 

seorang Sudra. 

Setelah disunting secara sah oleh Ida Bgus 

Ngurah Pidada, Luh Sekar tidak hanya harus 

meninggalkan keluarga dan kebiasaan-

kebiasaannya. Selain berganti nama menjadi 

jero kenanga, dia juga harus meninggalkan 

semua yang pernah membesarkannya. 

 

 

3. Sekarang derajat Luh Sekar lebih tinggi dari 

derajat perempuan yang telah bersusah payah 

mengandung dan membesarkannya. 

 

 

4. 

Melakukan 

upacara menek 

kelih (upacara 

pembaptisan). 

Saat Telaga makin dewasa, terlebih setelah 

menjalani upacara menek kelih, sebuah upaca 

pembaptisan lahirnya seorang gadis baru, 

Telaga harus melepaskan kulit kanak-

kanaknya. 

 

 

5. Kau adalah harapan meme, tugeg. Kelak, kau 

harus menikah dengan laki-laki yang 

memakai nama depan Ida Bagus. Kau harus 
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tanam dalam-dalam pesanku ini. 

 

6. 

Melakukan 

upacara 

patiwangiuntuk 

menyamakan 

derajatnya 

dengan 

suaminya. 

Masih satu upacara yang harus dilakukannya 

agar benar-benar menjadi perempuan sudra. 

Patiwangi.  

 

 

7. Dia ingin tiang memalukan upacara patiwangi 

sesuai kata-kata balian yang dia temui. 

Sebelum tiang melakukan upaca itu, tidak 

akan ada ketengan. Tiang dianggap pembawa 

malapetaka. Pembawa sial! 
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