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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.2 Latar Belakang 

Di awal lahirnya, bersamaan dengan munculnya eksistensi karya sastra 

yang mengangkat tema tentang perempuan di Indonesia1, karya sastra TKW 

menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Munculnya beragam cerita dan 

masalah pada TKW yang disajikan oleh media, kemudian menggerakkan para 

kreator seni dan sastra untuk merefleksikannya dalam sebuah karya. Karya berupa 

puisi, cerpen, novel, bahkan tulisan-tulisan esei tentang TKW turut meramaikan 

khasanah sastra di Indonesia. Ditambah lagi semakin luasnya jaringan media di 

masa sekarang ini yang tidak hanya buku bacaan dan media sosial tetapi wadah 

social network, menjadi sarana karya sastra TKW dapat eksis ke permukaan dan 

dinikmati khalayak. Berbagai karya sastra yang mengangkat tema tentang TKW 

khususnya di Hong Kong menjadi referensi wadah informasi lain bagi 

masyarakat. Penyampaian kisah yang imajinatif, cenderung menjadikan informasi 

dan berita tersebut lebih mudah tersampaikan dan diterima.  

 

                                                             
1 Merunut berdasar  penelitian skripsi mahasiswa Sastra Indonesia tahun 2008 yang tertulis “Pada 
awal tahun 2000-an, karya sastra yang bertema religi mulai bermunculan bersamaan dengan 
munculnya sejumlah pengarang yang mengangkat tema perempuan dan aspek yang meliputi 
kehidupan perempuan.” Isnatul Ismi, Model Kepribadian dan Tafsir Mimpi dalam Novel “Ayat-
Ayat Cinta” Karya Habiburrahman El-Shirazy (Surabaya: Sastra Indonesia Universitas Airlangga, 
2008), hlm. 1. Dikorelasikan pada endorsement yang ditulis oleh Bonari Nabonenar pada buku 
TKW Menulis karya Bayu Insani dan Ida Raihan, menuliskan bahwa “…terbit buku pertama karya 
TKW Hong Kong di awal tahun 2002, yakni kumpulan cerpen Hong Kong Negeri Elok nan Keras 
di Mana Kami Berjuang karya Denok K. Rokhmatika…” Bayu Insani dan Ida Raihan, TKW 
Menulis (Yogyakarta: Leutika, 2010), hlm. vii. 
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Di antara karya-karya sastra TKW yang kemudian terbit dalam bentuk 

buku adalah karya Maria Bo Niok yang salah satunya sebuah novel berjudul Sumi 

Jejak Cinta Perempuan Gila. Kisah pada novel tersebut adalah bentuk gambaran 

akibat dari menjamurnya tayangan di Indonesia yang berkonten negara Asia 

Timur seperti dari Korea dan Jepang. Hal tersebut kemudian menjadikan banyak 

perempuan Indonesia mengidealkan seorang lelaki yang berfisik seperti itu, pun 

terjadi pada tokoh TKW di novel tersebut. 

Informasi kehidupan TKW di Hong Kong lainnya juga disajikan dari kisah 

pada novel Xie Xie Ni De Ai karya Mell Shaliha. Gambaran seorang perantau yang 

harus beradaptasi dengan lingkungan negara tempatnya menetap, menjadikan 

shock culture dalam kehidupan tokoh TKW di novel tersebut. Pergolakan batin 

terjadi ketika tumbuh rasa persahabatan dan cinta dengan majikannya, antara 

menanggalkan prinsip yang sudah menjadi pegangan hidupnya atau terbawa arus 

hedonisme. Manajemen konflik yang dilakukan TKW ini atas semua kisah 

hidupnya tidak hanya menarik, namun juga sanggup memberikan pelajaran bagi 

para perantau Indonesia. 

 Karya-karya sastra yang mengisahkan tentang kehidupan TKW di Hong 

Kong tidak hanya berbentuk fiksi, melainkan juga ada yang berbentuk karya 

nonfiksi seperti motivasi hidup. Kisah perjalanan sebagai TKW berprestasi yang 

dialami oleh Bayu Insani dan Ida Raihan, kemudian menggerakkan mereka untuk 

membubuhkannya menjadi sebuah buku yang berjudul TKW Menulis. Bayu Insani 

dan Ida Raihan sendiri seringkali menjuarai lomba menulis karya seperti cerpen 

atau kisah hidup. Beberapa karya mereka pun pernah dipublikasikan oleh media 
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seperti cerpen “Cerita Cinta yang Sama” yang dimuat di tabloid Apakabar, artikel 

berjudul “Para TKW dan Kegemaran Membaca Buku” yang dimuat di koran Jawa 

Pos, dan lainnya. 

Ada pula kisah-kisah yang disajikan dalam kumpulan cerpen. Pengalaman 

hidup yang dialami para TKW ini tidak selamanya dikisahkan secara 

melodramatis dalam karya-karya. Kisah pada kumpulan cerpen Penari Naga Kecil 

karya Tarini Sorrita misalnya. Cerpen-cerpen pada karya tersebut sebenarnya 

tidak jauh dari kisah TKW yang memiliki setumpuk permasalahan hidup, namun 

semua masalah tersebut dibawakan dengan riang, jenaka, dan ringan oleh tokoh 

TKW di dalamnya. 

Selain kumpulan cerpen Penari Naga Kecil, juga terdapat kumpulan 

cerpen karya sastra TKW di Hong Kong lainnya. Salah satunya adalah Majikanku 

Empu Sendok karya Denok K. Rokhmatika. Kehidupan TKW yang sering 

diberitakan buruknya seperti penganiayaan oleh majikan dan penyelenggara, pada 

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok kisah tersebut diceritakannya tidak 

berlebihan seolah hidup menjadi TKW penuh derita. Bahkan ada sisi kekuatan 

seorang perempuan di sana dibalik penderitaan yang didapatnya. Tidak hanya itu, 

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok juga merangkum kisah TKW di Hong 

Kong baik berbagai kehidupannya atau pun harapan dan kritik sebagai buruh di 

luar negeri. Buruh oleh sebagian masyarakat diposisikan sebagai kelompok 

bawah, namun dalam kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok, TKW mampu 

mengkritisi masalah-masalah sosial. 
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TKW di Hong Kong memiliki citra sendiri baik di mata sesama mereka 

ataupun masyarakat sekitar. Sejatinya, mereka adalah sosok buruh dengan porsi 

yang sama dengan para buruh di negara sendiri. Ada waktu bekerja, luang, dan 

berkumpul sesama buruh lainnya. Hanya yang membedakan adalah, “mereka 

pahlawan devisa, sebagai anak-anak bangsa yang terlempar dari bumi kelahiran 

mereka demi diri sendiri, keluarga, dan bangsanya!” (Rokhmatika, 2006:vii). 

Dengan kata lain, mereka bekerja di luar negeri demi kehidupan keluarga, dirinya 

bahkan pemasok devisa negara. Maka dari itu, liku kehidupan dan pemikul 

tanggungan oleh masing-masing mereka, menjadikan TKW di Hong Kong ini 

dihadapkan dengan berbagai macam konflik. Namun dalam kumpulan cerpen 

Majikanku Empu Sendok, konflik tersebut dikemas dan disajikan dalam cerita 

yang ringan dan kocak. Tidak sedikit rasa humor menghiasi kisah yang 

dituangkan dalam imajinasi pada masing-masing cerpennya.  

Dikarenakan penceritaan yang ringan namun menyentil itulah kemudian 

memunculkan ketertarikan untuk meneliti kumpulan cerpen Majikanku Empu 

Sendok ini dibanding dengan referensi karya TKW lainnya yang pernah dinikmati. 

Terdapat dua alasan yang membuat rasa tertarik memilih kumpulan cerpen 

Majikanku Empu Sendok untuk dijadikan penelitian. Pertama, terdapatnya tokoh 

TKW pada masing-masing cerpen yang bisa jadi sebagai bentuk perwakilan 

karakteristik TKW pada umumnya. Berbagai alasan datang untuk menjadi pekerja 

di luar negeri, yang kemudian timbul motivasi memperbaiki keadaan hidup 

dengan jalan menjadi TKW di Hong Kong. Sebagai pendatang di negara lain 

harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana tempatnya menetap sebagai 
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upaya agar diterima oleh masyarakat sekitar. Berbagai masalah muncul ketika 

mengalami shock culture di dalam dirinya. Ada yang bertahan dengan prinsipnya 

atau terpengaruh dengan kultur baru. Juga terdapat permasalahan dengan majikan 

yang mau tidak mau TKW ini harus merubah karakter untuk menyesuaikan 

dengan lingkungan majikannya. 

Kedua, kisah-kisah yang disajikan dalam kumpulan cerpen Majikanku 

Empu Sendok menjadi dokumentasi lain di samping realita yang diinformasikan 

oleh media dan juga stereotype masyarakat umumnya tentang TKW di Hong 

Kong. Ada kisah majikan yang memiliki kebiasaan unik seperti gemar mencuri 

sendok, disamping pemberitaan yang kebanyakan menceritakan penyiksaan yang 

dilakukan majikan atas TKW. Kisah bagaimana para TKW di Hong Kong ini 

bersenang-senang di hari libur kerja dengan sesama TKW lainnya sambil berjoget 

layaknya sedang pentas di kerumunan orang banyak. Juga kisah menarik yang 

datangnya dari harapan para TKW yang ingin menjadikan negara Indonesia 

layaknya tanah suci di Arab yang aman tanpa kejahatan tiap kali mereka kembali 

ke Indonesia.   

Adanya kisah tentang banyaknya pasangan yang memadu kasih di Star 

Ferry pada Hari Minggu dan ramainya Victoria Park oleh para TKW khususnya di 

hari libur kerja. Serta kebiasaan-kebiasaan TKW yang tidak pernah diberitakan 

media seperti melakukan hutang atau kredit. Memunculkan asumsi bahwa ada 

kedekatan antara teks dalam kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok dengan 

kehidupan TKW di Hong Kong secara realita. Berangkat dari asumsi tersebut, 

kemudian didapatkan kesimpulan bahwa kisah-kisah dalam kumpulan cerpen 
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Majikanku Empu Sendok dapat dikategorikan sebagai karya yang 

merepresentasikan tentang TKW di Hong Kong seperti layaknya media-media 

yang menginformasikan secara realita. Oleh karena kedekatan tersebut, penelitian 

tidak hanya dilakukan pada teks kumpulan cerpen saja, namun juga mendapatkan 

informasi lain yang diberitakan oleh media online yang masih berkaitan dengan 

kisah dalam kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok. 

Penelitian ini menitikberatkan pada representasi yang terdapat dalam 

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok terhadap realita kehidupan masyarakat 

pada umumnya. Representasi tersebut diteliti berdasarkan kesamaan cerita dalam 

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok dengan realita kehidupan TKW Hong 

Kong yang diberitakan oleh media khususnya media online. Representasi lain 

juga didasarkan atas pengalaman empiris atau kedekatan beberapa tokoh 

masyarakat dengan kehidupan TKW di Hong Kong melalui media wawancara. 

Representasi dalam kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok terhadap realita 

masyarakat pada umumnya dianalisis dengan memanfaatkan representasi yang 

dikembangkan oleh Stuart Hall. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, didapatlah rumusan 

masalah yaitu bagaimanakah representasi TKW di Hong Kong dalam cerpen-

cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok  karya Denok K. 

Rokhmatika? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, penelitian pada 

skripsi ini bertujuan untuk mengetahui representasi TKW di Hong Kong dalam 

cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok karya Denok K. 

Rokhmatika. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sumbangan keilmuan kepada masyarakat dan pembaca berupa teori 

representasi yang dimanfaatkan dalam penelitian ini. Serta memberikan 

gambaran seperti apa dan bagaimana kehidupan TKW di Hong Kong yang 

terdapat dalam kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok, selain dari yang 

diberitakan dan diinformasikan oleh media. 

2. Bagi kalangan akademik dan peneliti, dapat memberikan informasi ilmu 

penunjang dalam penelitian dan pembelajaran yang berkaitan dengan TKW 

atau penelitian yang memiliki kemiripan tema dan permasalahan. 

3. Bagi peneliti secara pribadi, penelitian ini sebagai transformasi ilmu 

bermanfaat dalam pembelajaran mengenai sastra TKW dan kehidupan sosial 

dari TKW khususnya yang bekerja di Hong Kong. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Penelitian Sebelumnya 

Kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok ini merupakan karya kedua 

Denok K. Rokhmatika yang terbit di tahun 2006, setelah kumpulan cerpen 
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pertamanya yang berjudul Hong Kong Negeri Elok nan Keras di Mana Kami 

Berjuang terbit di tahun 2002. Peneliti belum menemukan penelitian terhadap 

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok, namun ada beberapa tulisan yang 

didapatkan dari media internet berkaitan dengan testimoni terhadap karya tersebut 

di antaranya artikel yang ditulis Bono A.J. Ia menulis bahwa karya sastra TKW 

seperti karya-karya Denok. K. Rokhmatika merupakan sastra kontekstual dan 

dokumen sosial yang layak dibaca khalayak khususnya pejabat dan birokrat yang 

mendapat amanat untuk melindungi rakyat.2 

Tentang penilaian terhadap keseluruhan karya kumpulan cerpen 

Majikanku Empu Sendok serta hubungan dengan TKW di Hong Kong yang 

menjadi tema besar dalam kumpulan cerpen tersebut, diungkapkan oleh Ratna 

Indraswari Ibrahim pada endorsement kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok. 

Di sana ia menilai bahwa sudah selayaknya para TKW ini menjadi bagian dari 

sejarah Indonesia. Layaknya sejarah dimana yang melakoni akan menjadi 

pahlawan, tokoh yang selalu dikenang, baik usaha atau pun karyanya. 

Ada pula tulisan Kuswinarto pada www.lampungpost.com yang berjudul 

“Nasionalisme TKW Hong Kong dalam Cerpen”.3 Dalam tulisannya tersebut, ia 

mengomentari salah satu adegan dalam cerpen yang berjudul “Aku Bukan Lapis 

Legit”, ketika sang majikan membuang ke tong sampah lapis legit yang masih tiga 

perempat tepat dihadapan asisten rumah tangganya yang seorang TKW. 

                                                             
2 Bono A.J., “Sastra tapi Ndak Usai Pakai „Babu‟” diakses dari sastra_tki@yahoogroups.com, pada 
20 Maret 2012 (Sastra TKI merupakan  komunitas grup Jaringan Taman Baca Indonesia bagi para 
TKI). 

3Kuswinarto, “Nasionalisme TKW Hong Kong dalam Cerpen” diakses dari 
.http://lampungpost.com/news/nasionalisme-tkw-hong-kong-dalam-cerpen/, pada 20 Maret 2012. 
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Kuswinarto menilai lewat tokoh Aku dalam cerpen tersebut mengungkapkan rasa 

terhinanya karena kue asli Indonesia dilecehkan bangsa lain, padahal dia bangga 

kue itu terkenal di luar negeri. 

Penelitian lain tentang sastra TKW di Hong Kong pernah dikaji oleh Shiho 

Sawai seorang mahasiswa Tokyo University yang dalam penelitiannya berjudul 

“Urbanitas dan Sastra: dari Perspektif Kasus Buruh Migran Perempuan di Hong 

Kong”4. Shiho meneliti dua cerita pendek Hatiku Kapalan dan Meretas Asa, 

dimana kedua cerita pendek tersebut menurut Shiho mengangkat persoalan 

identitas Buruh Migran Perempuan Indonesia di Hong Kong (BMP-HK) melalui 

hubungan gender dalam urbanitas Hong Kong. 

 

1.5.2. Landasan Teori Representasi 

Dalam penelitian representasi TKW di Hong Kong dalam cerpen-cerpen 

pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok, peneliti menggunakan landasan 

teori representasi Stuart Hall. Stuart Hall berargumentasi bahwa representasi harus 

dipahami dari peran aktif dan kreatif orang memaknai dunia. Hall menunjukkan 

bahwa sebuah imajinasi akan mempunyai makna yang berbeda dan tidak ada 

garansi bahwa imajinasi akan berfungsi atau bekerja sebagaimana mereka dikreasi 

atau dicipta. Hall menyebutkan “representasi sebagai konstitutif”. Representasi 

tidak hadir sampai setelah selesai direpresentasikan, representasi terjadi setelah 

                                                             
4 Himpunan Sastra-Kesusastraan Indonesia (HISKI), Sastra dan Budaya Urban dalam Kajian 
Lintas Media (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2010) hlm. 587-595. 
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sebuah kejadian. Representasi adalah kontitutif dari sebuah kejadian. Representasi 

adalah bagian dari objek itu sendiri, ia adalah konstitutif darinya.5 

Adapun sistem representasi ini menurut Stuart Hall terdiri dari dua 

komponen penting. Pertama, representasi mental, yaitu konsep tentang “sesuatu” 

yang ada di kepala kita masing-masing (peta konseptual). Representasi mental ini 

masih berbentuk sesuatu yang abstrak dan memungkinkan kita untuk memaknai 

sesuatu sesuai dengan peta konsep pemikiran kita. Kedua, “bahasa” yang berperan 

penting dalam proses konstruksi makna . Konsep abstrak yang ada dalam kepala 

kita harus diterjemahkan dalam “bahasa” yang lazim, supaya kita dapat 

menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang sesuatu dengan tanda dan 

simbol-simbol tertentu.6 

Kedua konsep tersebut saling berelasi. Konsep dari sesuatu hal yang kita 

miliki dalam pikiran kita, membuat kita mengetahui makna dari hal tersebut. 

Namun, makna tidak akan dapat dikomunikasikan tanpa bahasa. Sebagai contoh 

sederhana, kita mengenal konsep „gelas‟ dan mengetahui maknanya. Kita tidak 

akan dapat mengkomunikasikan makna dari „gelas‟ (misalnya, benda yang 

digunakan orang untuk minum) jika kita tidak dapat mengungkapkannya dalam 

bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. 

Oleh karena itu, yang terpenting dalam sistem representasi ini pun adalah 

bahwa kelompok yang dapat berproduksi dan bertukar makna dengan baik adalah 
                                                             
5 Kajian Pustaka, “Representasi Iklan untuk Anak-Anak Usia 5-6 Tahun” (bersumber dari buku 
Representation: Cultural Representation and Signifying Practices oleh Stuart Hall), diakses dari 
www.academia.edu, pada tanggal 1 Mei 2012. 

6 Vegitya Ramadani Putri, “Representasi, Negosiasi Makna, dan Subjektivitas Etnografi”, diakses 
dari  http://vegitya.unsri.ac.id/index.php/posting/23, pada tanggal 1 Mei 2012. 
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kelompok tertentu yang memiliki suatu latar belakang pengetahuan yang sama 

sehingga dapat menciptakan suatu pemahaman yang (hampir) sama. Berpikir dan 

merasa menurut Hall juga merupakan sistem representasi. Sebagai sistem 

representasi berarti berpikir dan merasa juga berfungsi untuk memaknai sesuatu. 

Oleh karena itu, untuk dapat melakukan hal tersebut, diperlukan latar belakang 

pemahaman yang sama terhadap konsep, gambar, dan ide (cultural codes).7 

Pemaknaan terhadap sesuatu dapat sangat berbeda dalam budaya atau 

kelompok masyarakat yang berlainan karena pada masing-masing budaya atau 

kelompok masyarakat tersebut ada cara-cara tersendiri dalam memaknai sesuatu. 

Kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang pemahaman yang tidak sama 

terhadap kode-kode budaya tertentu tidak akan dapat memahami makna yang 

diproduksi oleh kelompok masyarakat lain. 

Hall mengatakan bahwa dengan melakukan representasi terhadap sesuatu 

berarti kita dituntut untuk “melihat” sesuatu dari sudut pandang yang baru.8 

Ketika kita melakukan representasi terhadap stereotype, secara tidak langsung kita 

dituntut untuk menemukan suatu kebaruan. Hal ini bisa terjadi karena konsep 

representasi tidak tetap dan berubah. Dalam melakukan representasi selalu ada 

bentuk makna yang sudah ada. Makna baru tersebut hadir dalam representasi 

karena makna sendiri tidak pernah tetap dan selalu berada dalam proses negosiasi 

sesuai dengan situasi yang baru pula (Ismatunikmah, 2007:22; Hall, 1997:27). 

                                                             
7 Nurzakia Ahmad, “Representasi Maskulinitas pada Iklan Produk Kosmetik Pria” (pdf), diakses 
dari http://lontar.ui.ac.id/jurnal/Representasi Maskulinitas pada Iklan Produk Kosmetik Pria.pdf, 
diakses pada 1 Mei 2012.   
 
8
 Ibid. 
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1.6 Metode Penelitian 

Skripsi ini memanfaatkan metode kualitatif. Tahap pertama yang 

dilakukan adalah menentukan objek material yang akan diteliti. Pada tahap ini, 

peneliti memilih kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok karya Denok K. 

Rokhmatika yang diterbitkan oleh Alfina Primatama Surabaya dengan cetakan 

pertamanya tahun 2006. Dalam kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok 

tersebut memuat 26 cerita pendek (cerpen) dengan tebal 131 halaman. 

Tahap yang kedua yang dilakukan adalah pemahaman data. Terdapat tiga 

langkah pemahaman data terhadap objek material yang akan diteliti: pertama, 

pembacaan seksama terhadap cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku 

Empu Sendok. Visi dari pembacaan tersebut diantaranya: memilah cerpen yang 

hanya bertemakan tentang TKW di Hong Kong, kemudian menyaring cerpen-

cerpen tersebut yang memiliki kesamaan tema kisah ataupun penceritaan, dan 

mengklasifikasikan cerpen-cerpen tersaring dalam beberapa kelompok yang 

dijadikan penelitian. Dari keseluruhan langkah yang dilakukan terhadap visi 

tersebut, di dapatlah dua belas cerpen, antara lain: “Aku Bukan Lapis Legit”, 

“Cewek Pembangunan”, “Diskotik Abunawas”, “Empu Sendok”, “Fresh Air, 

Fresh Mind”, “Jangan Tutup Jalan-Nya”, “Mahasiswa Elit Khusus”, “Mengais 

Rezeki”, “Pentas”, “Proposal”, “Star Ferry pada Suatu Hari Minggu”, dan 

“Suramadur Bridge”. Terdapat dua tema kisah dari keduabelas cerpen tersebut, 

yaitu tentang kehidupan TKW di Hong Kong, dan kritik sosial yang dilakukan 

oleh TKW di Hong Kong. Pada tema tentang kehidupan TKW di Hong Kong 

terdapat dua kelompok penjabaran, yaitu pengalaman dengan majikan dan sisi lain 
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kehidupan TKW di Hong Kong. Cerpen-cerpen yang berkisah tentang 

pengalaman dengan majikan, diantanya: “Aku Bukan Lapis Legit”, dan “Empu 

Sendok”. Sedangkan cerpen-cerpen yang berkisah tentang sisi lain kehidupan 

TKW di Hong Kong, diantaranya: “Diskotik Abunawas”, “Fresh Air, Fresh 

Mind”, “Jangan Tutup Jalan-Nya”, “Mengais Rezeki”, “Pentas”, dan “Star Ferry 

pada Suatu Hari Minggu”. Dan cerpen-cerpen tentang kririk sosial yang dilakukan 

oleh TKW di Hong Kong, diantaranya: “Cewek Pembangunan”, “Mahasiswa Elit 

Khusus”, “Proposal”, dan “Suramadur Bridge”. 

Kedua, menentukan teori penelitian. Setelah cerpen-cerpen tersebut 

tersaring dan terkelompokkan, langkah pemahaman selanjutnya adalah 

menentukan teori penelitian. Berdasarkan langkah sebelumnya, di dapatlah 

kesimpulan bahwa keduabelas cerpen tersebut dapat diketegorikan sebagai 

dokumentasi lain atau suatu bentuk perwakilan kehidupan lain TKW di Hong 

Kong selain yang diinformasikan oleh media. Oleh karena pemahaman tersebut, 

teori representasi yang dikembangkan oleh Stuart Hall dipilih sebagai teori dalam 

penelitian yang dilakukan. 

Ketiga, menentukan objek lainnya sebagai objek penunjang dan 

penyempurna. Cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok 

yang mewakili kehidupan TKW di Hong Kong merupakan objek material yang 

menjadi objek inti penelitian pada skripsi ini. Peran media terutama media berita 

yang menjadikan stereotype masyarakat terhadap TKW di Hong Kong selama ini 

perlu dimanfaatkan sebagai objek penunjang. Media berita yang dipilih adalah 

media berita online. Media berita online dipilih karena lebih mudah 
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menjangkaunnya, dan lebih efisiensi tenaga ataupun waktu. Cerpen-cerpen pada 

kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok adalah karya sastra fiksi yang belum 

tentu menginformasikan kebenaran. Media berita online juga belum tentu 

memberitakan kebenaran karena banyak media yang menginformasikan berita 

karena adanya kepentingan. Maka dari itu, perlu dihadirkan beberapa tokoh yang 

memiliki pengalaman empiris terhadap kehidupan TKW di Hong Kong, yang 

tujuannya sebagai objek penyempurna dan informasi akurat data analisis nantinya. 

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Data-data yang digunakan 

adalah data baik yang bersumber dari buku, artikel, atau online mencangkup 

tulisan dan penelitian tentang TKW di Hong Kong, serta data yang berkaitan 

dengan teori representasi Stuart Hall. Selain itu juga memanfaatkan media berita 

online yang menginformasikan tentang pengalaman dengan majikan, sisi lain 

kehidupan TKW di Hong Kong, dan kritik sosial yang dilakukan oleh TKW di 

Hong Kong. Kritik sosial merupakan bentuk pembelaan TKW atas perlakukan 

majikan maupun pihak penyelenggara. Kritik sosial yang terdapat dalam cerpen-

cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok sebagai data awal untuk 

mencari informasi pada media yang berkaitan dengan pembelaan-pembelaan 

TKW, termasuk di dalamnya protes dan sindiran. 

Media berita online terpilih adalah yang menginformasikan tentang TKW 

di Hong Kong antara tahun 2006, sesuai dengan tahun terbit kumpulan cerpen 

Majikanku Empu Sendok, sampai dengan tahun 2013. Serta data wawancara 

kepada beberapa tokoh yang memiliki pengalaman empiris terhadap TKW di 

Hong Kong. Tokoh-tokoh tersebut adalah: Bonari Nabonenar, yang dekat dengan 
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para TKW penulis, dan seringkali memberikan masukan terhadap karya-karya 

mereka. Kemudian Saiful Jazil, sebagai salah satu tim pemberdaya TKW yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang tiap tahunnya 

memberikan kegiatan ramadan kepada para TKW khususnya di Hong Kong. 

Terakhir adalah Maria Bo Niok, seorang mantan TKW juga sebagai penulis yang 

karya-karyanya bertemakan tentang TKW. 

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya melakukan analisis data. 

Terdapat dua langkah yang dilakukan dalam penyempurnaan tahap ini: pertama, 

analisis identifikasi terhadap tokoh Aku, sebagai tokoh utama dalam cerpen-

cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok sebagai representasi 

karakteristik seorang TKW di Hong Kong. Kedua, analisis representasi TKW di 

Hong Kong dalam cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu 

Sendok. Tidak hanya memanfaatkan cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen 

Majikanku Empu Sendok saja sebagai objek material inti untuk dianalisis, namun 

juga memanfaatkan sumber media berita online dan hasil wawancara beberapa 

tokoh sebagai objek penunjang dan penyempurna. 

 

1.7 Sistematik Penyajian 

Bentuk penyajian dalam skripsi ini terdiri atas empat bab, secara garis 

besar disusun sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, dan sistematik penyajian. 
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Bab II berisi analisis identifikasi terhadap karakteristik tokoh-tokoh Aku 

dalam cerpen-cerpen pada kumcer Majikanku Empu Sendok. 

Bab III merupakan analisis representasi TKW di Hong Kong dalam 

cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Majikanku Empu Sendok. 

Bab IV berupa penutup yang meliputi simpulan dan saran terhadap 

penelitan pada skripsi. 
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