
SUBALTERNITAS PEREMPUAN BALI DALAM NOVEL TARIAN BUMI 

KARYA OKA RUSMINI KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA SEBAGAI 

BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II pada 

Jurusan Magister Pengkajian Bahasa Sekolah Pascasarjana 

 

 

Oleh: 

TITIK WIDAYANTI 

S200160111 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER PENGKAJIAN BAHASA 

PROGRAM PASCASRJANA UNIVERSITAS  

MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2018 

  



  



 

  



 



1 
 

SUBALTERNITAS PEREMPUAN BALI DALAM NOVEL TARIAN BUMI 

KARYA OKA RUSMINI KAJIAN ANTROPOLOGI SASTRA DAN 

IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

 

Abstrak 

Penelitian ini memiliki empat tujuan yaitu untuk mendeskripsikan (1) latar 

sosiohistoris pengarang yaitu Oka Rusmini, (2) struktur novel Tarian Bumi karya 

Oka Rusmini, (3) subalternitas perempuan Bali dalam novel Tarian Bumi karya 

Oka Rusmini, dan (4) implementasi hasil penelitian novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini sebagai bahan ajar sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif.Objek penelitian ini adalah subalternitas perempuan Bali 

dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini.Data pada penelitian ini berupa 

kata, kalimat dan paragraf yang berhubungan dengan subalternitas perempuan 

Bali yang terkandung dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini.Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini dan 

sumber data sekunder dibatasi pada buku, jurnal dan artikel yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

teknik pustaka, simak, dan catat.Teknik validitas data dalam penelitian ini 

menggunakan trianggulasi data.Teknik analisis data yang digunakan adalah 

metode pembacaan heuristik, dilanjutkan dengan pembacaan 

hermeneutik.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) latar 

sosiohistoris Oka Rusmini.(2) Struktur yang membangun dalam novel Tarian 

Bumi karya Oka Rusmini memuat tema dan fakta cerita. Tema dalam novel 

Tarian Bumi adalah adanya penindasan terhadap perempuan akibat dari sistem 

pengkastaan. Fakta cerita dalam novel Tarian Bumi meliputi (a) penokohan: 

Telaga Ayu Pidada, Jero Kenanga, Ida Ayu Sagra Pidada, Ida Bagus Ngurah 

Pidada, Ida Bagus Tugur, Wayan Sasmitha, Luh Gumbreg, Sadri, Luh Kenten, 

dan Luh Kambren(b) alur dalam novel tersebut adalah flashbak,dan (c) latar 

terbagi menjadi tiga yaitu latar tempat meliputi Jakarta, Sanur, Bali.Latar waktu 

terjadi kisaran tahun 1965. Latar sosial adanya praktik budaya pengkastaan dan 

budaya patriarki. (3) Subalternitas perempuan Bali dalam novel tersebut adalah (a) 

subalternitas karena budaya terjadi dalam bentuk perkawinan antarkasta, (b) 

subalternitas dalam lingkup sosial dalam bentuk kontruksi sosial dan penindasan 

terhadap sesama perempuan (c) subalternitas dalam lingkup politik, dan (d) 

subalternitas dalam lingkup ekonomi dalam bentuk diskriminasi beban kerja yang 

berat oleh perempuan. (4) Hasil penelitian novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini 

dapat diimplementasikan pada pembelajaran sastra kelas XII semester IIsesuai 

dalam Kompetensi Inti 3 serta Kompetensi Dasar 3.9 menganalisis isi dan 

kebahasaan novel. Hal tersebut sesuai dengan tiga kriteria bahan ajar yaitu bahasa, 

psikologi dan latar budaya. 

 

Kata kunci: antropologi sastra, pembelajaran sastra, subalternitas, Tarian Bumi. 

 

Abstract 

This study aimed to describe (1) the background of socio-history Oka Rusmini, 

(2) the structure of the novel Tarian Bumi by Oka Rusmini, (3) the Balinese sub-
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alternity in Oka Rusmini's novel Tarian Bumi, and (4) the implementation of Oka 

Rusmini's novel Tarian Bumi as a literary teaching material in High school.  This 

study used descriptive qualitative method. The object of this research is the 

Balinese women's sub-alternity in Oka Rusmini's novel Tarian Bumi. The data in 

this study are in the form of words, sentences and paragraphs related to the 

Balinese women's sub-alternity contained in Oka Rusmini's novel Tarian Bumi. 

The primary data source in this research is Oka Rusmini's novel Tarian Bumiand a 

secondary data source limited to books, journals and articles related to this 

research. Data collection techniques in this study are library techniques, see, and 

note. Data validity techniques in this study use data triangulation. The data 

analysis technique used is a heuristic reading method, followed by a hermeneutic 

reading. Based on the results of the study, it can be concluded that (1) Oka 

Rusmini's socio-history setting. (2) The building structure in the novel Tarian 

Bumi by Oka Rusmini contains the themes and facts of the story. The theme in the 

novel Tarian Bumi is the oppression of women as a result of the literary system. 

Story facts in the novel Tarian Bumi include (a) characterizations: Lake Ayu 

Pidada, Jero Kenanga, Ida Ayu Sagra Pidada, Ida Bagus Ngurah Pidada, Ida 

Bagus Tugur, Wayan Sasmitha, Luh Gumbreg, Sadri, Luh Kenten, and Luh 

Kambren (b) the plot in the novel is flashbak, and (c) the background is divided 

into three, namely places covering Jakarta, Sanur, Bali. The timeframe occurs in 

the range of 1965. The social background is the practice of literary culture and 

patriarchal culture. (3) Balinese women's sub-alternity in the novel are (a) sub-

alternity because culture (customs) occur in the form of inter-caste marriages, (b) 

sub-alternity in the social sphere, occur in the form of social construction and 

oppression of fellow women (c) deep sub-alternity political sphere, and (d) sub-

alternity in the economic sphere occurs in the form of severe workload 

discrimination by women. (4) The results of Oka Rusmini's novel Tarian Bumi 

research can be implemented in literary learning in the second semester of class 

XII according to Core Competencies 3 and Basic Competencies 3.9 to analyze the 

content and language of the novel. This is in accordance with the three criteria of 

teaching materials, namely language, psychology and cultural setting. 

 

Keywords: literary anthropology, literature learning, sub-alternity, Tarian Bumi. 

. 

1. PENDAHULUAN 

Studi kajian kebudayaan dalam memposisikan keberadaan perempuan baik dalam 

kultur budaya, sosial bahkan polemik karya sastra selalu mengikuti alur kajian. 

Perempuan selalu disampingkan dalam karya-karya fenomenal, baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri.Seperti halnya pada tahun 1947, munculnya gerakan 

perempuan kasta Brahmana yang menentang tentara Inggris akibat kesewenang-

wenangannya terhadap hak perempuan yang selalu dijadikan sebagai landasan 

korban perang dalam studi kajian poskolonial (Spivak, 2008:99). 
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Karya sastra pada umumnya merupakan karya seni yang merupakan 

gagasan ekspresi pengarang tentang hasil refleksinya terhadap kehidupan dengan 

bermediumkan bahasa (Al Ma’ruf, 2010:17).Karya sastra bukan merupakan gejala 

yang transparan, melainkan merupakan gejala yang kompleks dan dengan 

demikian untuk memahaminya harus melibatkan mediasi-mediasi, sebab 

transformasi karya adalah transformasi melalui mediasi (Ratna, 2003:214).Sebuah 

karya sastra tidak dapat dan tidak pernah dipergunakan sebagai sebuah referensi 

yang utuh tentang situasi tertentu, hal tersebut dikarenakan sebuah karya sastra 

merupakan satu tawaran imajinatif yang kaya pilihan kemungkinan terhadap 

struktur kompleks kehidupan.Secara sosiologis dapat diartikan bahwa karya sastra 

dapat dipandang sebagai social stock of knowledge, yakni tempat terhimpunnya 

suatu pengetahuan tentang masyarakat yang senantiasa dapat ditimba.Dalam 

totalitasnya karya sastra seringkali menunjukkan adanya relevansi sosial 

(Dhakidae dalam Sayuti, 2002:38). 

Novel Oka Rusmini yang berjudul Tarian Bumi diterbitkan oleh PT 

Gramedia Pustaka Utama cetakan ketiga pada tahun 2017.Novel Tarian Bumi di 

dalamnya banyak mengangkat permasalahan di Bali, salah satunya yang mendapat 

sorotan tajam adalah permasalahan perempuan.Pada kenyataannya kedudukan 

perempuan Bali tidak seperti idealnya.Faktanya, masih sering ditemukan 

ketimpangan yang dialami oleh perempuan Bali karena kedudukan dan 

keberadaannya diatur oleh kebudayaan yang melekat di Bali. 

NovelTarian Bumi ditinjau dari sudut pandang antropologi sastra scope 

nya hanya terbatas pada ruang kasta saja.Perkawinan merupakan salah satu hal 

yang amat penting dalam kehidupan orang Bali.Menurut anggapan adat lama yang 

sangat dipengaruhi oleh adanya sistem klen-klen (dadia) dan sistem kasta 

(wangsa), perkawinan itu sedapat mungkin harus dilakukan di antara warga se-

klen, atau setidak-tidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam 

kasta(Koentjaraningrat, 1987:294).Dalam penelitian ini novel Tarian Bumi karya 

Oka Rusmini dianalisis dengan menggunakan tinjauan antropologi sastra dengan 

tujuan untuk mengetahui adanya subalternitas perempuan Bali pada novel Tarian 
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Bumi dengan menggunakan kajian antropologi sastra sebagai bahan ajar sastra di 

SMA. 

Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra yang dapat dengan bebas 

berbicara tentang kehidupan yang dialami oleh manusia.Berbagai peraturan dan 

norma-norma dalam hubungannya dengan lingkungan sehingga dalam karya 

sastra (novel) terdapat makna tertentu tentang kehidupan.Novel menjadi hal yang 

terpenting dalam menggambarkan kehidupan secara imajinatif.Novel mampu 

menghadirkan perkembangan satu karakter, situasi sosial yang rumit, hubungan 

yang melibatkan banyak atau sedikit karakter, dan berbagai peristiwa yang rumit 

yang terjadi beberapa tahun silam secara lebih mendetail. (Stanton, 2012:90). 

Pada lingkup karya fiksi, unsur-unsur yang membangun pada sebuah karya sastra 

tersebut terdiri dari tema, fakta cerita dan sarana sastra. Fakta cerita itu sendiri 

terdiri atas alur, tokoh dan latar, sedangkan sarana sastra terdiri atas sudut 

pandang, gaya bahasa, dan suasana, simbol-simbol, imaji-imaji, dan juga cara-

cara pemilihan judul. Di dalam karya sastra, fungsi sarana sastra adalah 

memadukan fakta sastra dengan tema, sehingga makna karya sastra itu dapat 

dipahami dengan jelas (Stanton, 2012:22). 

Novel merupakan karya imajinatif yang dilandasi kesadaran dan tanggung 

jawab kreatif sebagai karya seni yang berunsur estetik dengan menawarkan 

model-model kehidupan sebagaimana yang diidealkan oleh pengarang (Al Ma’ruf, 

2010:17).Pendekatan strukturalisme disebut dengan pendekatan objektif, yaitu 

melihat suatu karya sastra sebagai struktur yang otonom, yang berdiri sendiri, 

terlepas dari unsur yang berada di luar dirinya.Telaah sastra dalam pendekatan ini 

melihat suatu karya sastra sebagai sesuatu yang terlepas dari unsur sosial budaya, 

pengarang dan pembacanya.Oleh karena itu, semua hal yang berada di luar karya 

sastra, seperti biografi pengarang, psikologi, sosiologi, dan sejarah tidak 

diikutsertakan dalam analisis ini (Abrams dalam Al Ma’ruf, 2017:96). 

Representasi subaltern adalah representasi jumlah pemilih secara efektif 

membungkam suara dan tuntutan adanya penolakan representasi yang 

menawarkan strategi resistensi professional. Kajian subaltern adalah poin kajian 

umum yang pada dasarnya lebih mengarah pada nasionalisme elite yang telah 
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gagal membawa perubahan pada kondisi sosial ekonomi para pemilih subaltern 

seperti kaum perempuan, kaum petani, dan komunitas kesukuan dengan 

membedakan secara seksama antara sejarah dan praktik kelompok subaltern 

(Spivak, 2008:52-58). 

Subaltern studies memberikan upaya yang memungkinkan untuk 

masyarakat agar dapat berbicara tentang kaum elite dan para penguasa atau 

penjajah. Pendapat ini dimaksudkan untuk mengangkat suara-suara yang selama 

ini bungkam dari mereka yang benar-benar tertindas.Istilah subaltern ini dapat 

saling menggantikan.Menurut Gayatri Spivak, secara kusial subalternitas 

merupakan posisi tanpa adanya sebuah identitas. Lebih lanjut Gayatri Spivak 

mengatakan, bahwa subaltern tidak bisa terlihat tanpa pemikiran elite.Sebagai 

akibatnya, kesadaran subaltern tidak pernah bisa dibangkitkan secara penuh, 

dilupakan dan bahkan saat ditampilkan merupakan sesuatu yang tidak 

berhubungan satu sama lain yang tidak dapat direduksi.Kelas subaltern adalah 

sekelompok kelas marginal non elite yang didesak oleh adanya garis-garis kultural 

dan pengetahuan yang memproduksi subjek kolonial. Adapun fokus kajian 

Gayatri Spivak yaitu pada (a) sosial, (b) budaya, (c) ekonomi dan (d) politik. 

Gayatri Spivak menekankan bahwa subaltern pada subjek perempuan (Spivak, 

2008:159-167). 

Perempuan adalah mitra kaum laki-laki yang diciptakan dengan 

kemampuan mental yang setara.Konsep dari pengertian perempuan berdasarkan 

konsep jenis kelamin adalah manusia yang mempunyai alat produksi seperti rahim 

dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan 

mempunyai alat menyusui. Menurut konsep gender perempuan adalah manusia 

lemah, lembut, cantik, emosional dan keibuan (Fakih, 2007:23). 

Kata ‘perempuan’ secara teologis dan dalam pandangan bias gender 

merupakan sosok manusia yang berasal dari tulang rusuk laki-laki.Lebih lanjut, 

kata ‘perempuan’ dapat diartikan sebagai sesosok manusia pelengkap, sebagai 

pemuas segala keinginan laki-laki. Perempuan merupakan sosok manusia yang 

memiliki postur tubuh yang indah dan paras yang cantik, memiliki watak yang 

halus dan lembut. Berdasarkan pengertian tentang kata ‘perempuan’ tersebut telah 
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memberikan pandangan negative, yakni posisi perempuan yang terpinggirkan 

(marginal) (Abdullah, 2003:13). 

Antropologi sastra merupakan sebuah analisis sastra antarbudaya, 

kebudayaan yang berbeda-beda, semacam sastra banding (Poyatos dalam Ratna, 

2011:33). Dalam analisis akan berkembang dua cara, yaitu: a) analisis terhadap 

satu karya, karya tunggal seorang pengarang, b) analisis terhadap sejumlah karya, 

baik dari pengarang yang sama maupun yang berbeda. Antropologi sastra 

merupakan sebuah pemahaman terhadap karya sastra dalam kaitannya dengan 

kebudayaan.Analisis antropologi merupakan sebuah usaha untuk mencoba 

memberikan identitas terhadap sebuah karya sastra tersebut dengan 

menganggapnya sebagai mengadung aspek tertentu, dalam hubungan ini ciri-ciri 

kebudayaan. Ciri-cirinya, di antaranya yaitu memiliki kecenderungan ke masa 

lampau, mengandung aspek-aspek kearifan lokal dengan fungsi dan 

kedudukannya masing-masing, berbicara mengenai suku-suku bangsa dengan sub 

kategorinya, seperti: trah, klen, dan kasta (Ratna, 2011:35-39).  

Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran., metode atau batasan-batasan dan cara 

mengevalusai yang didesain secara menarik dan sistematis dalam rangka agar 

mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang harus dicapai yaitu kompetensi 

atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Bahan ajar dapat juga 

diartikan sebagai segala bentuk bahan yang dirancang atau disusun secara 

sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar sesuai kurikulum yang berlaku 

(Widodo&Jasmadi dalam Lestari, 2013:1) 

Prinsip penting dalam pengajaran ialah bahan ajar yang disajikan kepada 

para siswa harus sesuai dengan kemampuan siswanya pada suatu tahapan 

tertentu.Belajar pada dasarnya memang memerlukan waktu yang cukup lama, dari 

keadaan tidak tahu menjadi tahu, dari yang sederhana sampai ke yang rumit, 

pendeknya memerlukan suatu pentahapan. Sesuai dengan tingkat kemampuan 

para siswa, karya sastra yang akan disajikan hendaknya juga diklasifikasikan 

berdasarkan tingkat kesukarannya dan kriteria-kriteria tertentu lainnya. Agar dapat 

memilih bahan pengajaran sastra dengan tepat, beberapa aspek yang perlu 
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dipertimbangkan.Berikut tiga kriteria penting yang harus diperhatikan dalam 

memilih bahan pengajaran sastra yaitu, bahasa, segi kematangan jiwa (psikologi), 

dan dari sudut latar belakang kebudayaan para siswa (Rahmanto, 2004:26-27). 

 

2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penlitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini strategi yang akan digunakan adalah 

embedded and case study.objek penelitian dalam penelitian ini adalah 

subalternitas perempuan Bali dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Data 

pada penelitian ini berupa kata, kalimat dan paragraf yang berhubungan dengan 

subalternitas perempuan Bali yang terkandung dalam novel Tarian Bumi karya 

Oka Rusmini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel Tarian Bumi 

karya Oka Rusmini yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama tahun 

2017 setebal 176 halaman. Sumber data sekunder dalam penelitian ini hanya 

dibatasi pada buku, jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik validitas data yang akan digunakan 

adalah trianggulasi data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode pembacaan model semiotika yang terdiri atas teknik 

pembacaan heuristik dan hermeneutika. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Latar Sosiohistoris Pengarang 

Berkaitan dengan latar sosiohistoris pengarang, meliputi beberapa poin penting, 

yaitu latar sosiohistoris pengarang Rusmini (Ida Ayu Oka Rusmini) dilahirkan di 

Jakarta tanggal 11 Juli 1967.Ia melewatkan masa kanak-kanaknya dalam 

sosialisasi primer di Jakarta, dan mengalami sebagian sosialisasi sekunder juga di 

Jakarta, hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas tiga. Selanjutnya, 

ia pindah ke SMP Negeri 1 Denpasar, Bali. Setelah tamat SMP, Oka Rusmini 

melanjutkan ke SMUN II Denpasar kemudian meneruskan ke Jurusan Sastra 

Indonesia Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar (tamat tahun 1992). 
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 Karya-karya Oka Rusmini yang berbentuk novel, kumpulan cerpen dan 

puisi antara lain adalah Kenanga (Grasindo, 2003), Tarian Bumi (Gramedia 

Pustaka Utama, 2007), Tempurung (Grasindo, 2010), Sagra (Indonesia Tera, 

2000), Akar Pule  (Grasindo, 2012), Antologi Doa Bali Tercinta, Rindu Anak 

Mendulang Kasih, dan Pandora.Latar sosial pengarang menyaran pada hal-hal 

yang berkaitan dengan permasalahan dan budaya yang ada di Bali. Ciri khas 

kepengarangan Oka Rusmini banyak mengangkat tema tentang permasalahan-

permasalahan di Bali, penindasan terhadap kaum perempuan, eksistensi 

perempuan Bali, gebrakan tabu tradisi (seks), dan tentang sistem kasta.  

3.2 Struktur Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini  

Struktur yang membangun novel Tarian Bumi karya Oka Rusminiantara lain 

memuat tema dan fakta cerita (penokohan, alur, dan latar). Tema novel Tarian 

Bumi karya Oka Rusmini adalah penindasan terhadap perempuan akibat sistem 

perkastaan.Oka Rusmini mencoba memaparkan tentang adanya budaya 

pengkastaan yang mengakibatkan penindasan serta merugikan kaum perempuan 

di Bali. 

Fakta cerita dalam novel Tarian Bumi meliputi penokohan, latar dan alur. 

Penokohan dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini meliputi tokoh 

kompleks dan sederhana.Tokoh kompleks dalam novel tersebut di antaranya Jero 

Kenanga, Ida Ayu Sagra Pidada, Luh Gumberg, dan Luh Sadri. Tokoh sederhana 

dalam novel tersebut adalah Telaga, Ida Bagus Ngurah Pidada, Ida Bagus Tugur, 

Wayan Sasmitha, Luh Kambren dan Luh Kenten.  

Latar dalam novel Tarian Bumi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat di 

antaranya adalah Sanur, Jepang, dan Bali.Latar waktu dalam novel tersebut secara 

implisit terjadi kisaran tahun 1965 yang ditandai dengan adanya peristiwa 

pemberontakan PKI yang terjadi di Bali. Latar sosial dalam novel tersebut adalah 

adanya praktik budaya pengkastaan dan budaya patriarki yang mengakibatkan 

perempuan tertindas. Alur yang digunakan dalam novel Tarian Bumi  karya Oka 

Rusminiadalah alur Flashback. Alur flashback tersebut dimulai dari (E1) tahap 

penyelesaian, (A) tahap penyituasian, (B) tahap pemunculan konflik, (C) tahap 

peningkatan konflik, (D) tahap klimaks, dan (E2) tahap penyelesaian. Alur 
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flashback tersebut dapat ditulis dalam bentuk skema yang dapat digambarkan 

sebagai berikut  E1        A             B             C             D            E2.  

Dari analisis struktur novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini ini terlihat 

bahwa hubungan antar unsurnya saling bersangkutan satu dengan yang lain. 

Antara unsur satu dengan lainnya menunjukkan adanya kebulatan dan kebersatuan 

yang saling mendukung.Penokohan mendukung latar, demikian jugasebaliknya, 

yakni latar cerita menunjang penokohan.Alur novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini yang bersifat sorot balik (flashback) juga mendukung latar dan 

penokohan. 

3.3 Subalternitas Perempuan Bali dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka 

Rusmini 

Adapun fokus kajian Gayatri Spivak yaitu pada lingkup (a) sosial, (b) budaya, (c) 

politik dan (d) ekonomi. Gayatri Spivak menekankan bahwa subaltern pada subjek 

perempuan.dalam essainya, ia menuliskan bahwa perempuan tidak dapat berbicara 

dan sebagai the second sex cenderung menjadikannya sebagai korban patriaki 

(Spivak, 2008:155-157). 

3.3.1 Subalternitas Perempuan Bali dalam Adat Istiadat (Perkawinan 

Antarkasta) 

Sistem perkawinan di Bali yang selalu mengutamakan sistem perkawinan satu 

kasta atau satu klen merupakan bentuk kepatuhan terhadap tradisi atau adat 

istiadat.Dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini, yang pertama digambarkan 

melalui tokoh Luh Sekar atau Jero Kenanga yang menikah dengan lelaki 

bangsawan bernama Ida Bagus Ngurah Pidada.Kedudukan Luh Sekar tetap 

dipandang sebagai perempuan berkasta Sudra oleh keluarga Ida Bagus Ngurah 

Pidada. 

Dalam keluarganya sendiri Sekar harus berlaku seperti bangsawan 

tulen.Akan sial jadinya bila keluarga Sekar memperlakukannya sewenang-

wenang.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 makanannya pada orang-orang griya, termasuk 

anak yang dilahirkannya (Tarian Bumi, 2017:61). 



10 
 

Berdasarkan kutipan di atas terlihat jelas bentuk penindasan terhadap 

tokoh Luh Sekar.Bentuk penindasan tersebut dapat dilihat dari perilaku-perilaku 

Luh Sekar yang harus tetap hormat dan tunduk kepada orang-orang griya, bahkan 

ia tidak diperbolehkan untuk minum satu gelas dengan anak kandungnya sendiri.  

Perempuan kedua yang menjadi subjek subaltern karena adanya tradisi 

yang sudah melekat di Bali dalam novel Tarian Bumi yaitu Ida Ayu Telaga. 

Telaga merupakan perempuan berkasta Brahmana karena ia keturunan 

bangsawan, meskipun ibunya berasal dari kasta Sudra. Seiring bertambahnya 

umur Telaga bertambah pula kedewasaannya hingga pada suatu hari ia jatuh cinta 

dengan seorang lelaki Sudra bernama Wayan Sasmitha, hingga mereka 

memutuskan untuk menikah. 

“Ternyata perempuan tua itu tidak berani menerimanya sebagai 

menantu.Seorang laki-laki Sudra dilarang meminang perempuan 

Brahmana.Akan sial jadinya bila Wayan mengambil Telaga sebagai 

istri.Perempuan Sudra itu percaya pada mitos bahwa perempuan Brahmana 

adalah surya, matahari yang menerangi gelap.Kalau matahari itu dicuri, 

bisakah dibayangkan akibatnya?” (Tarian Bumi, 2017:136). 
 

Adanya mitos yang diyakini oleh masyarakat Bali bahwa hal tersebut 

menimbulkan adanya bentuk penindasan terhadap perempuan dan dalam hal ini 

yaitu Telaga Ayu Pidada.Perempuan seakan-akan tereksploitasi oleh budaya yang 

berakibat kepada adanya penindasan dalam rumah tangga.Hal ini dilakukan oleh 

keluarga Wayan Samitha terhadap Telaga.  Keluarga Wayan menganggap dengan 

masuknya perempuan Brahmana dalam keluarganya hanya akan menimbulkan 

kesialan dan malapetaka. Adanya mitos sedemikian rupa membuat timbulnya 

bentuk stereotipe terhadap perempuan Bali. 

3.3.2 Subalternitas Perempuan dalam Lingkup Sosial 

Tokoh perempuan Sudra yang terdiskriminasi oleh status sosial yang lebih tinggi 

dalam masyarakat digambarkan oleh tokoh Luh Sekar.Luh Sekar adalah 

perempuan Sudra yang bercita-cita menjadi seorang penari sekehe joged.Budaya 

yang berkembang di Bali bahwa seseorang yang ingin menjadi penari sekehe 

hanyalah seseorang berasal dari keluarga kyai atau anak seorang tokoh 

masyarakat.Hal tersebut menimbulkan adanya bentuk deskriminasi terhadap 

perempuan. 
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Aku ingin jadi penari, Kenten. Suatu hari dia berkata sungguh-sungguh 

pada Luh Kenten, sahabatnya yang ia percaya.  

Mimpi! Kenten setengah memekik. 

Mimpi?Aneh sekali tanggapanmu. 

Sadarlah Sekar, sadar. Kau tahu siapa dirimu?Apa kalau ingin menjadi 

seorang penari harus menjadi seorang anak tokoh masyarakat dulu? 

(Tarian Bumi, 2017:26). 

Penindasan lainnya yang diterima oleh perempuan Sudra dalam novel 

Tarian Bumi  adalah Luh Dalem, yaitu ibu dari Luh Sekar. Dalam keadaan sudah 

tidak bernyawa sekalipun, seorang perempuan yang mati karena kematiannya 

dianggap salah pati, mati yang salah menurut adat ia tidak boleh diabenkan. Luh 

Dalem akhirnya disemayamkan di jalan raya, mayatnya tidak boleh masuk rumah. 

Perempuan itu tidak boleh diabenkan.Dia harus dikubur selama 42 

hari.Perempuan itu mati salah pati, mati yang salah menurut adat. Luh 

Sekar, Jero Kenanga muda, marah dan tidak bisa menerima perlakuan itu. 

orang-orang mengingatkan Sekar bahwa ini soal adat. Kalau adat tidak 

dilaksanakan, akan timbul wabah bagi generasi desa selanjutnya. Mereka 

juga mengingatkan bahwa ibu Sekar mati dengan cara-cara yang tidak 

dapat diterima oleh adat.Kematiannya dianggap kematian yang 

salah.Akhirnya Luh Dalem disemayamkan di jalan raya.Mayatnya tidak 

boleh masuk rumah (Tarian Bumi, 2017:82). 

 

Kutipan di atas menjadi salah satu bentuk penindasan terhadap perempuan 

berkasta Sudra, ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk memberontak atas 

aturan-aturan pakem yang mendarah daging di Bali dalam novel Tarian Bumi 

karya Oka Rusmini. 

Penindasan sosial lainnya yang disebabkan oleh adanya budaya yang 

berkembang di Bali adalah penindasan yang dilakukan oleh sesama 

perempuan.Kejadian tersebut dapat dilihat saat Kerta dan Kerti dengan terang-

terangan menyampaikan kepada Luh Sekar bahwa mereka bergantian untuk tidur 

satu ranjang dengan suami Luh Sekar yaitu Ida Bagus Ngurah Pidada.Luh Sekar 

menjadi subjek subaltern sebagai seorang perempuan yang mendapatkan 

diskriminasi sosial dari anggota keluarganya.Kutipan di bawah ini menunjukkan 

adanya bentuk penindasan terhadap tokoh Luh Sekar. 

Luar biasa laki-laki Jero.Dia sekarang ada di dalam.Kenanga bergidik 

mendengar komentar Luh Kerti yang keluar membukakan pintu dalam 

kondisi acak-acakan. 
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Jero tahu, sekarang giliran Luh Kerta.Duduklah kalau Jero ingin 

duduk.Atau Jero berniat menunggu giliran? (Tarian Bumi, 2017:83). 

Perempuan selanjutnya yang menempati kedudukan sebagai subjek 

subaltern adalah Telaga. Semenjak menikah dengan Wayan ia harus menerima 

segala perlakuan Luh Gumbreg kepadanya. Setiap kali bertemu dengan Telaga 

sorot mata Luh Gumbreg penuh dengan kebencian. 

Telaga mulai menyalakan api tungku. Asapnya memenuhi dapur yang 

menghitam itu.kuku Telaga yang runcing mulai dibalut warna hitam. Di 

mana-mana hitam.Panci, atap dapur, dinding dapur.Telaga menggigil. 

“Jangan terlalu banyak kayunya!” suara Luh Gumbreg terdegar 

memekik. “untuk apa kayu sebanyak itu?” 

“Tiang sudah masakkan.Itu di termos masih setengah”. 

“Tiang mau buat air panas untuk mandi”, suara Telaga terdengar pelan. 

“Apa?” Perempuan itu memekik kencang....(Tarian Bumi, 2017:146). 

 

Subalternitas perempuan terlihat jelas melalui tokoh Telaga yang tertindas 

karena Luh Gumbreg.Keluarga Wayan menganggap Telaga tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan keadaan keluarga Wayan Sasmitha.Penindasan yang 

dilakukan oleh Luh Gumbreg kepada Telaga sebagai sesama perempuan Sudra 

menandakan bahwa subalternitas tidak hanya dilakukan oleh kasta yang lebih 

tinggi kepada kasta yang paling rendah saja. 

3.3.3 Subalternitas Perempuan dalam Lingkup Ekonomi 

Perempuan di dalam bidang ekonomi dalam novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusmini mengalami bentuk penindasan karena posisi perempuan terdiskriminasi 

dalam hal perekonomian di dalam keluarga. Perempuan Bali dalam novel tersebut 

digambarkan sebagai pihak yang tidak akan pernah mendapatkan hak atas 

pembagian waris. Ketetapan tersebut karena di Bali menganut Budaya Patriarki, 

garis keturunan dari bapak. 

Perempaun yang tertindas karena faktor ekonomi adalah Luh Kenten.Luh 

Kenten adalah seorang tokoh perempuan yang tinggal bersama Ibunya.Mereka 

harus bekerja keras membanting tulang setiap hari.Luh Kenten bekerja 

mengangkati kayu bakar dari rumah ke pasar. 

“...Kalau dia harus bekerja mengangkati kayu bakar dari pasar, konsisi 

tersebut sangat mengganggunya. 

“Meme, bagaimana rasanya menjadi perempuan?” 
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“Pertanyaan apa itu Kenten? Kau mulai aneh-aneh lagi” 

“Tidak.Aku hanya tidak senang gunjingan laki-laki yang duduk santai 

di Kedai kopi setiap pagi.Sementara aku harus bekerja keras, aki 

mereka terangkat di kursi.Tubuh mereka hanya tertutup kain lusuh.Para 

laki-laki itu aku yakin belum mandi.Aneh sekali tingkah mereka. Setiap 

hari dari pagi sampai siang hanya duduk dan mengobrol...” (Tarian 

Bumi, 2017:31).  

3.3.4 Subalternitas Perempuan dalam Lingkup Politik 

Penindasan perempuan dalam lingkup politik juga terjadi kepada Luh 

Sekar.Diskriminasi masyarakat sekitar kepada Luh Sekar dan keluarganya akibat 

dari ayahnya yang menjadi anggota PKI dan dianggap menjadi 

penghianat.Keluarga Luh Sekar dianggap sebagai keluarga penghianat karena 

ayahnya menjadi bagian dari pemberontakan di Bali oleh PKI pada waktu itu. 

Aku capek jadi perempuan miskin, Luh. Tidak ada orang yang bisa 

menghargaiku.Ayahku terlibat kegiatan politik, sampai kini tak jelas 

hidup atau matikah dia. Orang-orang mengucilkan aku.Kata mereka aku 

anak pengkhianat. Anak PKI!.Yang berbuat ayahku, yang menanggung 

beban aku dan keluargaku (Tarian Bumi, 2017:22). 

 

 

3.4 Implementasi Hasil Penelitian dalam Pembelajaran Sastra di SMA 

Pengajaran sastra sangat penting dalam hal mengembangkan rasa, cipta dan 

karsa.Fungsi utama sastra adalah sebagai penghalus budi, kepedulian sosial, 

peningkatan rasa kemanusiaan, penumbuhan apresiasi budaya dan penyalur 

gagasan, imajinasi serta ekspresi secara kreatif dan konstruktif.Sastra dapat 

memperkaya pengalaman batin para pembacanya (Al Ma’ruf, 2011). 

Pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan bersastra dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia mendapatkan kotribusi dari hasil penelitian terhadap 

novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Media pembelajaran sastra yang akan 

digunakan berupa novel dan biografi yang di dalamnya mengandung nilai-nilai 

pendidikan yang dapat digunakan oleh peserta didik di dalam kehidupan sehari-

hari. Pembelajarn dengan menggunakan novel Tarian Bumi  ini sebagai bahan ajar 

yang akan disesuaikan dengan KI dan KD di SMA/MA. Rahmanto (2004:26) 

mengemukakan bahwa prinsip penting dalam bahan pengajaran yang disajikan 

kepada para siswa harus sesuai dengan kemampuan siswanya pada suatu tahapan 

pengajaran tertentu.Tiga aspek penting dalam memilih bahan pengajaran sastra 
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adalah (1) bahasa, (2) psikologi dan (3) latar belakang budaya.Adapun penjabaran 

dari tiga aspek penting dalam hal memilih bahan pengajaran sastra sebagai 

berikut. 

Dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini pengarang tidak 

menggunakan bahasa yang bertele-tele yang seakan-akan menimbulkan kesulitan 

peserta didik dalam memahami sebuah karya sastra.Pengarang novel Tarian Bumi 

tidak menggunakan bahasa dan diksi yang rumit sehingga dalam hal 

pemahamannya masih bisa dijangkau oleh peserta didik.Oleh karena itu, novel 

Tarian Bumi memenuhi salah satu syarat untuk dijadikan bahan ajar peserta didik, 

khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/MA). 

Meme….! Meme …. !  

Suara Luh Sari membuat Telaga melotot. 

Luh, Meme sering berkata, kan? Jangan sering berteriak.Masuk dulu 

baru berbicara”.Telaga menepuk pipi bocah perempuan kecilnya.Bocah 

itu tersenyum, lalu duduk dipangkuan ibunya.Diusapnya keringat di 

keningnya hati-hati (Tarian Bumi, 2017:1). 

 

Pada novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini tersebut  jika dilihat dari segi 

cerita yang disajikan oleh pengarang, novel tersebut pantas disajikan pada 

tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu pada tahapan psikologis umur 16 

tahun ke atas. Pada tahap psikologis tersebut peserta didik dianggap telah mampu 

untuk menganalisis fenomena, berusaha menemukan dan merumuskan penyebab 

utama fenomena tersebut yang terkadang mengarah kepemikiran filsafat untuk 

menentukan keputusan-keputusan moral. 

“Kau sadar siapa dirimu, Wayan? Kau sudah berpikir apa jadinya kalau 

kau menikah dengan Dayu Telaga? Ada apa dengan dirimu! Kau anak 

laki-laki satu-satunya milik Meme.Jangan buat masalah dengan orang-

orang griya.Tugeg pikirkan lagi keputusan ini.Tolonglah, ini semua 

demi kebaikan kami.”Suara perempuan itu terlihat iba (Tarian Bumi, 

2017:136). 

 

Pada kutipan di atas apabila dikaitkan dengan perkembangan psikologi 

peserta didik umur 16 tahun ke atas sudah sesuai dengan kemampuan menerka 

dalam hal berpikir kritis dan realistik. 

Novel tersebutmemperlihatkan sosok perempuan-perempuan Bali yang 

penuh dengan ketabahan, kekuatan serta perjuangannya untuk bertahan hidup di 
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tengah-tengah budaya patriarki dan sekaligus karena adanya aturan-aturan adat 

yang berkembang di Bali.Berdasarkan uraian tersebut, cerita yang disajikan erat 

hubungannya dengan latar belakang kehidupan yang mungkin pernah dialami oleh 

peserta didik ataupun pada lingkungan masyarakat sekitarnya. 

Aku ingin menjadi penari, Kenten. Suatu hari ia berkata dengan 

sungguh-sungguh pada Luh Kenten, sahabatnya yang ia percaya.  

Mimpi! Kenten setengah memekik. 

Mimpi?Aneh sekali tanggapanmu. 

Sadarlah Sekar, sadarlah. Kau sadar siapa dirimu? 

Apa kalau ingin menjadi penari harus jadi anak tokoh masyarakat 

dulu? (Tarian Bumi, 2017:27) 

 

Banyaknya nilai-nilai yang terkandung di dalam novel Tarian Bumi dapat 

dijadikan bahan ajar sastra, khususnya untuk tingkatan SMA kelas XII. 

Penggunaan novel tersebut sebagai bahan ajar sastra kelas XII SMA dapat 

diimplementasikan dalam pembelajaran sastra pada materi novel yaitu 

menemukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Novel Tarian Bumi adalah salah satu 

novel yang layak dijadikan bahan referensi bacaan bagi peserta didik pada jenjang 

SMA. 

Hasil penelitian dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini ini sesuai 

dengan kriteria bahan ajar menurut Rahmanto (2004:26) yang terdiri dari tiga 

aspek, yaitu bahasa, psikologi, dan latar belakang budaya. Novel ini sangat cocok 

dan mampu diterapkan dalam pembelajaran sastra Indonesia di SMA kelas XII 

pada KI 3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah dan Kompetensi Dasar 3.9 yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel 

dalam Indikator Pencapaian Kompetensi 3.9.1 menentukan isi novel berdasarkan 

unsur intrinsik dan ekstrinsiknya dan 3.9.2 menentukan unsur kebahasaan novel.  
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4. PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil analisis di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut. 

Pertama, Oka Rusmini adalah salah seorang novelis perempuan yang lahir di 

Jakarta, 11 Juli 1967.Oka Rusmini hidup dan dibesarkan di sebuah keluarga Bali 

yang benar-benar paham arti menjadi orang Bali. Oka Rusmini mulai banyak 

dikenal khalayak sastra setelah berhasil meraih beberapa penghargaan.Kepiawaian 

Oka menulis tak perlu diragukan lagi.Berbagai penghargaan telah diraihnya.Di 

samping itu, dia juga memiliki semangat juang yang tinggi untuk 

memperjuangkan kesetaraan gender melalui karya-karyanya. 

Struktur yang membangun novel Tarian Bumi karya Oka Rusminiantara 

lain memuat tema dan fakta cerita (penokohan, alur, dan latar). Tema novel 

Tarian Bumi karya Oka Rusmini adalah penindasan terhadap perempuan akibat 

sistem perkastaan.Alur yang digunakan dalam novel Tarian Bumi karya Oka 

Rusminiadalah alur Flashback. Alur flashback tersebut dimulai dari (E1) tahap 

penyelesaian, (A) tahap penyituasian, (B) tahap pemunculan konflik, (C) tahap 

peningkatan konflik, (D) tahap klimaks, dan kembali ke (E2) tahap penyelesaian. 

Latar dalam novel Tarian Bumi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat di 

antaranya adalah Sanur, Jepang, dan Bali.Latar waktu dalam novel tersebut secara 

implisit terjadi kisaran tahun 1965. Latar sosial dalam novel tersebut adalah 

adanya praktik budaya pengkastaan dan budaya patriari yang mengakibatkan 

perempuan tertindas.Penokohan dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini 

meliputi tokoh kompleks dalam novel tersebut di antaranya Jero Kenanga, Ida 

Ayu Sagra Pidada, Luh Gumberg, dan Luh Sadri. Tokoh sederhana dalam novel 

tersebut adalah Telaga, Ida Bagus Ngurah Pidada, Ida Bagus Tugur, Wayan 

Sasmitha, Luh Kambren dan Luh Kenten. 

Pada novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini ditemukan empat 

subalternitas perempuan, yaitu (a) Subalternitas perempuan Bali dalam lingkup 

adat istiadat yang terjadi dalam bentuk perkawinan antarkasta. Penindasan 

tersebut dapat dilihat pada tokoh Telaga dan Jero Kenanga akibat adanya praktik 

budaya Bali dalam novel tersebut (b) Subalternitas perempuan Bali dalam lingkup 

sosial, terjadi dalam bentuk kontruksi sosial dan penindasan terhadap sesama 
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perempuan (c) Subalternitas perempuan Bali dalam lingkup politik, dan (d) 

Subalternitas dalam lingkup ekonomi terjadi dalam bentuk diskriminasi beban 

kerja yang berat oleh perempuan.  

Hasil analisis pada novel Tarian Bumi  karya Oka Rusmini tersebut dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di SMA pada kurikulum 2013,  

khususnya untuk kelas XII semester II karena memenuhi tiga kriteria bahan ajar 

yaitu bahasa, psikologi dan latar belakang budaya. Hal tersebut dapat diterapkan 

pada KI 3 memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. Kompetensi Dasar 3.9 dalam Indikator Pencapaian Kompetensi 3.9.1 

dan 3.9.2.Pada jenjang kelas XII semester II peserta didik diharapkan mampu 

mencapai indikator pencapaian kompetensi dalam memahami novel serta peserta 

didik diharapkan dapat mengungkapkan hal-hal yang menarik yang dapat 

diteladani dari novel tersebut.Peserta didik diharapkan dapat menemukan unsur 

intrinsik dan juga ekstrinsik yang terdapat di dalam novel. 
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