
 
 

43 
Windi Kania Putri, 2018 
PERLAWANAN PEREMPUAN BALI TERHADAP DISKRIMINASI KELAS DAN GENDER: KAJIAN SASTRA 
FEMINIS PADA KUMPULAN CERPEN SAGRA KARYA OKA RUSMINI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan 

peneliti, sumber data, juga teknik penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada 

bab ini juga memaparkan instrumen penelitian dan bagan kerangka berpikir sebagai 

acuan menganalisis data. 

3.1 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif karena dasar metode ini adalah data alamiah serta hubungan dengan 

konteks keberadaannya. Contohnya, kaitan antara pengarang, lingkungan sosial 

pengarang serta unsur-unsur kebudayaan pada umumnya (Ratna, 2013, hlm. 47).  

Metode kualitatif menafsirkan fakta-fakta sosial dan mempertahankan hakikat 

nilai-nilai. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena mempermudah untuk 

mendeskripsikan struktur karena dapat memaparkan objek yang akan diteliti 

dengan jelas.  

 Dalam ilmu sastra, sumber datanya adalah karya, naskah, data penelitiannya 

(Ratna, 2013, hlm. 47). Dengan berlandaskan teori dan pisau analisis, maka peneliti 

akan menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan cara meneliti unsur-unsur 

yang terdapat dalam struktur ketiga cerpen, yakni “Api Sita”, “Cenana”, dan 

“Sagra”karya Oka Rusmini. Selain itu, peneliti juga akan memaparkan bagaimana 

bentuk perlawanan tokoh-tokoh perempuan Bali terhadap diskriminasi kelas dan 

gender yang terdapat pada ketiga cerpen tersebut. 

3.2 Sumber Data 

 Sumber data penelitian ini adalah tiga cerpen yang berjudul “Api Sita”, 

“Cenana” dan “Sagra”yang terdapat kumpulan cerpen Sagra karya Oka Rusmini 

yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2001, dan dicetak kembalipada tahun 

2017 oleh PT. Gramedia Jakarta. Sagra adalah kumpulan cerita pendek yang 

mengangkat tema perempuan. Dari 221 halaman di dalamnya, terdapat 11 cerpen 

antara lain “Esensi Nobelia”, “Kakus”, “Harga Seorang Perempuan”, “Sepotong 

Kaki”, “Pesta Tubuh”,“Api Sita”, “Sagra”, “ Ketika Perkawinan Harus Dimulai”, 



44 
 

Windi Kania Putri, 2018 
PERLAWANAN PEREMPUAN BALI TERHADAP DISKRIMINASI KELAS DAN GENDER: KAJIAN SASTRA 
FEMINIS PADA KUMPULAN CERPEN SAGRA KARYA OKA RUSMINI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

“Pemahat Abad”, “Putu Menolong Tuhan”, dan “Cenana”.Dari ke-11 cerpen, 

peneliti memilih tiga cerpen yang dijadikan objek penelitian. Ketiga cerpen 

tersebutdiantaranya “Api Sita”, “Cenana”, dan “Sagra”.Cerpen-cerpen Oka 

Rusmini dalam kumpulan cerpen Sagra ini memang cenderung memiliki garis 

besar yang sama, yaitu penentangan terhadap diskriminasi kelas dan gender yang 

terjadi di Bali. Namun, ketiga cerpen yang peneliti pilih memiliki kesamaan dalam 

inti cerita, juga dalam pembentukan tokoh perempuan yang diciptakan Oka 

Rusmini. Walaupun tokoh-tokoh perempuan yang diciptakan Oka kebanyakan 

diceritakan mengalamidiskriminasi, baik menyangkut persoalan kasta atau gender, 

namun tokoh-tokoh perempuan tersebut dibentuk menjadi perempuan tangguh dan 

berpengaruh besar bagi orang-orang sekitarnya. 

 Pada cerpen “Api Sita”contohnya, Luh Sagrep merupakan ibu Sita yang 

diceritakan sebagai gundik Belanda. Meski begitu, ternyata Luh Sagrep adalah 

seorang mata-mata pribumi dalam hal pengadaan persenjataan juga pencurian 

dokumen-dokumen penting Belanda. Walau Luh Sagrep merupakan keturunan 

sudra, ia mampu menunjukkan eksistensinya sebagai perempuan yang tangguh. 

 Cerpen “Cenana” pun memiliki tokoh yang serupa. Ida Ayu Putu Siwi 

merupakan tokoh perempuan yang digambarkan pengarang sebagai saudagar kaya 

raya. Meski diceritakan kaya raya dan menjadi salah satu pewaris terkaya di Bali, 

sayangnya ia tak kunjung memiliki keturunan. Pada suatu hari, ia pun memutuskan 

mengadopsi anak berdarah sudra. Keputusannya mengadopsi anak 

tersebutmembuatia diusir dari griya. Namun, meski diusir dan memulai semuanya 

dari nol, ia kembali menjadi saudagar kaya raya dan membangun bisnisnya sendiri.  

 Pada cerpen “Sagra”, salah satu tokoh perempuan yang digambarkan serupa 

seperti dua tokoh di atas adalah Ida Ayu Pidada. Pidada diceritakan sebagai seorang 

tokoh keturunan brahmana yang jatuh cinta pada seorang sudra. Pidada mengalami 

hubungan cinta yang rumit dengan ketiga tokoh lainnya. Meski menjadi tokoh yang 

diceritakan mengalami diskriminasi kelas, namun ia tidak benar-benar 

digambarkan tertindas. Pidada terap menunjukkan rasa cinta untuk laki-laki 

pujaannya dengan cara ia sendiri. 
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 Korpus data dalam penelitian ini adalah kutipan-kutipan kalimat dari ketiga 

cerpen yang akan ditelitidengan menggunakan kajian feminis. 

3.3 Teknik Penelitian 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data penelitian, setiap penelitian harus selalu 

berhadapan dengan objek yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti menentukan 

objek yang akan menjadi bahan penelitian, yaitu teks tertulis berupa  cerpen, yaitu 

“Api Sita”, “Cenana”, dan “Sagra” karya Oka Rusmini. Adapun teknik yang 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yakni berupa studi kepustakaan. 

Studi kepustakaan merupakan kegiatan menghimpun informasi yang relevan 

dengan topik yang akan diteliti, baik dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, 

tesis dan disertasi, penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnyadan sumber-

sumber tertulis baik tercetakmaupunelektronik. 

3.3.2 Teknik Pengolahan Data 

 Setelah memperoleh data yang lengkap, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis. Dalam penelitian ini data akan dianalisis menggunakan 

pendekatan struktural dan kritik sastra feminis. Pendekatan struktural yang akan 

digunakan untuk menganalisis struktur cerpen adalah teori struktur sintaksis Tzevan 

Todorov. Sedangkan melalui kritik sastra feminis akan didapatkan bentuk-bentuk 

perlawanan tokoh-tokoh perempuan terhadap diskriminasi kelas dan gender yang 

mereka terima. Berikut langkah kerja penelitian ini. 

1. Peneliti melakukan analisis struktur terhadap cerpen “Api Sita”, “Cenana”, 

dan “Sagra” menggunakan teori sintaksis Todorov. 

2. Peneliti melakukan analisis dan deskripsi mengenai tinjauan feminis pada 

cerpen “Api Sita”, “Cenana”, dan “Sagra” tentangdiskriminasi kelas dan 

gender terhadap perempuan Bali. 

3. Peneliti melakukan analisis dan deksripsi mengenai tinjauan feminis pada 

cerpen “Api Sita”, “Cenana”, dan “Sagra” tentang bentuk-bentuk 

perlawanan tokoh perempuan Bali sehubungan dengan diskriminasi kelas 

dan gender yang mereka terima. 



46 
 

Windi Kania Putri, 2018 
PERLAWANAN PEREMPUAN BALI TERHADAP DISKRIMINASI KELAS DAN GENDER: KAJIAN SASTRA 
FEMINIS PADA KUMPULAN CERPEN SAGRA KARYA OKA RUSMINI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

4. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dan telah 

dianalisis. Langkah terakhir adalah merumuskan simpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menjawab masalah utama 

dalam penelitian, yakni bagaimana bentuk perlawanan tokoh-tokoh 

perempuan Bali terhadap diskriminasi kelas dan gender yang terdapat dalam 

cerpen“Api Sita”, “Cenana”, dan “Sagra” karya Oka Rusmini. 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Untuk memudahkan penelitian, peneliti membuat alur penelitian berupa 

pedoman analisis karya sastra sebagai berikut. 

 

Tabel 3.4 Pedoman Analisis Struktur Teks 

No. Aspek yang Dianalisis Unsur Analisis Indikator Analisis 

1. Aspek Sintaksis Alur Menganalisis keterkaitan 

antarperistiwa yang 

memiliki hubungan 

kausalitas atau sebab akibat 

yang membentuk kesatuan 

cerita. 

Pengaluran Memaparkan urutan teks 

(sekuen) cerita yang 

biasanya ditandai pada 

perubahan kalimat awal. 

2. Aspek Semantik Tokoh Memaparkan jenis-jenis 

tokoh yang dihadirkan 

pengarang dalam ceritanya. 

Seperti tokoh utama dan 

tokoh tambahan. 

Penokohan Menjelaskan bagaimana 

cara pengarang 

menggambarkan watak-

watak tokoh, baik tokoh 
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utama atau tokoh 

tambahan,,serta bagaimana 

pengarang menggambarkan 

watak tokoh-tokoh tersebut, 

apakah hanya disoroti satu 

watak saja atau tokoh 

mengalami perubahan 

watak. 

Latar Menganalis kapan, di mana, 

dan bagaimana situasi yang 

dihadirkan pengarang pada 

cerita tersebut. 

3. Aspek Pragmatik Kehadiran 

Pencerita 

Menganalisis cara atau sudut 

pandang yang digunakan 

pengarang untuk 

menyampaikan karyanya. 

Tipe Penceritaan Menjelaskan bagaimana 

pengarang menggambarkan 

dialog antartokoh,  

 

Tabel 3.5 Pedoman Analisis Diskriminasi Kelas dan Gender 

No. Fokus Penelitian Indikator Analisis 

1. Bentuk-bentuk 

Diskriminasi Kelas 

dan Gender 

Memaparkan bagaimana bentuk-bentuk 

perbedaan perilaku yang terjadi berkaitan dengan 

penggolongan kasta dan juga perbedaan gender. 

 

Tabel 3.6 Pedoman Analisis Bentuk Perlawanan Tokoh-tokoh Perempuan Bali 

No. Fokus Penelitian Rambu Analisis Indikator Analisis 

1. Perlawanan Perlawanan Fisik Mendeskripsikan tindakan 

menentang/menolakyang 
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dilakukan tokoh-tokoh 

perempuan Bali dengan 

cara menyakiti fisik 

lawannya. 

Perlawanan Verbal Mendeskripsikan tindakan 

menentang/menolak yang 

dilakukan tokoh-tokoh 

perempuan Bali dengan 

cara lisan yang ditujukan 

kepada lawannya. 

Perlawanan Melalui 

Kemandirian 

Mendeskripsikan tindakan 

menentang/menolak yang 

dilakukan tokoh-tokoh 

perempuan Bali dengan 

cara melakukan suatu hal 

yang dilakukan seorang 

diri atas dasar tuntutan 

hidup dari pihak luar. 

Perlawanan Psikis Mendeskripsikan tindakan 

menentang/menolak yang 

dilakukan tokoh-tokoh 

perempuan Bali yang 

didasari tekanan hidup 

yang ia alami. 
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3.5 Kerangka Berpikir Penelitian 

Bagan 3.1 Kerangka Berpikir Penelitian  

 

KUMPULAN CERPEN SAGRA KARYA OKA RUSMINI 

Dalam penelitian ini, dipilih tiga judul cerpen yakni “Api Sita”, 

“Cenana”, dan “Sagra”.  Dari 11 cerpen, ketiga cerpen ini memiliki 

cerita yang paling menggambarkan diksriminasi kelas dan gender 

terhadap perempuan Bali. 

Struktur cerpen “Api Sita”, 

“Cenana” dan “Sagra”: 

1. Analisis Alur 

2. Analisis Tokoh dan 

Penokohan 

3. Analisis Latar 

4. Analisis Kehadiran Pencerita 

5. Analisis Tipe Penceritaan  

Kajian Feminis dalam  cerpen “Api 

Sita”, “Cenana” dan “Sagra”: 

1. Bentuk Diskriminasi Kelas dan 

Gender 

2. Bentuk Perlawanan Tokoh-

tokoh Perempuan Bali 

3. Tinjauan Feminis terhadap 

Bentuk Diskriminasi Kelas dan 

Gender juga Perlawanannya 

 

Perlawanan Perempuan Bali terhadap Diskriminasi Kelas dan 

Gender: Kajian Sastra Feminis pada Kumpulan Cerpen Sagra Karya 

Oka Rusmini 

Studi Pustaka Cerpen “Api Sita”, “Cenana”, dan “Sagra”Karya 

Oka Rusmini 


