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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mahabharata merupakan kisah kepahlawan yang terbagi menjadi 

delapan belas kitab sehingga dinamakan Astadasaparwa (asta = delapan, dasa = 

sepuluh, dan parwa = kitab). Rangkaian kitab menceritakan kronologi peristiwa 

yang dimulai dari kisah para leluhur Pandawa dan Kurawa (Yayati, Yadu, Puru, 

Kuru, Duswanta, Sakuntala, Bharata) sampai diterimanya Pandawa di Surga 

setelah kematiannya (Kaelola, 2010: 3-4).  

Berdasarkan catatan sejarah buku-buku sastra di Nusantara, Mahabharata 

pada mulanya ditulis dengan bahasa Sanskerta oleh Begawan Byasa atau Vyasa 

atau Wyasa Kresna Dipaya dari India. Lalu, pada awal abad Masehi cerita ini 

sampai di Nusantara dalam keadaan sudah mengalami penggubahan dari versi asli 

India. Mahabharata ditulis dalam bentuk prosa berbahasa Jawa Kuno. Endraswara 

(2017: 6) mengatakan bahwa para pujangga dan empu menceritakan kembali 

Mahabharata dengan memasukkan falsafah Jawa di dalamnya. Gubahan ini 

mungkin terjadi lantaran penyesuaian budaya di Nusantara. 

Selanjutnya, pada masa-masa kemudian terjadi penggubahan kembali 

dalam bentuk kakawin, yakni puisi lawas dengan metrum India berbahasa Jawa 

Kuno. Beberapa yang terkenal adalah kakawin Arjunawiwaha gubahan Mpu 

Kanwa dan kakawin Bharatayudha gubahan Mpu Sedah yang kemudian 

dilanjutkan oleh Mpu Panuluh. Menurut Zoetmulder dalam Kaelola (2010: 2-3), 
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penulisan kakawin Arjunawiwaha dipersembahkan kepada raja Airlangga dari 

Kerajaan Medang Kamulan dan penulisan kakawin Bharatayudha 

dipersembahkan untuk Prabu Jayabhaya. Beberapa kakawin turunan Mahabharata 

yang lain di antaranya adalah Kŗşņāyana karya Mpu Triguna, Bhomāntaka karya 

pengarang tak dikenal, dan Pārtayajña karya Mpu Tanakung. 

Di samping itu, cerita pewayangan Mahabharata masih terus ditulis 

ulang oleh pengarang-pengarang. Berbagai cerita Mahabharata bermunculan di 

Indonesia, baik dalam bentuk novel, komik, maupun bentuk karya sastra tulis 

yang lain. Beberapa contohnya, seperti: Mahabarata karya M. Saleh (1949), 

Mahabharata karya Nyoman S. Pendit (1970), Sembadra Larung karya Sunardi 

D. M. (1977), Barata Yudha karya Sunandi D. M. (1978), Srikandi Belajar 

Memanah karya Sunardi D. M. (1978), Mahabharata karya R. A. Kosasih (2000-

2002), Anugerah Dewabrata karya Herjaka HS (2005), Dendam Dewi Gendari 

karya Herjaka HS (2005), Kesetiaan Dewabrata karya Herjaka HS (2005), Pandu 

Dewanata karya Herjaka HS (2005), Seratus Bayi Tumpuan Dendam karya 

Herjaka HS (2005), Bhisma: Junjungan Wangsa Bharata karya Siddha Malilang 

(2006), Drupadi karya Apriastuti Rahayu (2006), Srikandi: Kesatria Putri yang 

Perkasa karya Siddha Malilang (2006), Antareja-Antasena: Jalan Kematian Para 

Ksatria karya Pitoyo Amrih (2007), Ksatria Pembela Kurawa: Narasoma karya 

Pitoyo Amrih (2008), Arjuna Sang Pembunuh karya Ardian Kresna (2009), 

Gatotkaca Tanding karya Ardian Kresna (2009), Pahlawan Pilihan Kreshna 

karya Ardian Kresna (2009), Pertempuran 2 Pemanah Arjuna-Karna karya Pitoyo 

Amrih (2009), The Darkness of Gatotkaca karya Pitoyo Amrih (2009), 
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Kalimataya karya Ardian Kresna (2010), Perjalanan Sunyi Bisma Dewabrata 

karya Pitoyo Amrih (2010), Resi Durna: Sang Guru Sejati karya Pitoyo Amrih 

(2010), Memburu Kurawa karya Pitoyo Amrih (2011), Panah Srikandi karya 

Ardian Kresna (2011), Amuk Wisanggeni: Kesatria Sejati dari Kawah 

Candradimuka karya Suwito Sarjono (2012), Bima Sejati karya Ardian Kresna 

(2012), Pandawa Tu7uh karya Pitoyo Amrih (2012), Drupadi: Jangan Lecehkan 

Kehormatan Wanita karya Ardian Kresna (2013), Musnahnya Sengkuni: Lidah 

Ular Penyulut Bharatayuda! karya Suwito Sarjono (2013), Wisanggeni 

Membakar Api karya Pitoyo Amrih (2013), Srikandi Ngedan karya Guskar 

Suryatmojo (2014), Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno (2016), Drupadi karya 

Seno Gumira Ajidarma (2017), Srikandi karya Heru HS (2017), Dr Upadi karya 

Sujiwo Tejo (2018), dan masih banyak lagi. 

Adanya teks-teks tersebut sebagai hasil gubahan dari teks yang pernah 

diciptakan sebelumnya berarti pula bahwa karya sastra tidak pernah hadir sebagai 

teks tunggal yang benar-benar orisinal. Kelenturan konstruksi-konstruksi yang 

dimiliki sastra memudahkan segala aspek kehidupan masuk seiring 

berkembangnya zaman. Tidak dipungkiri bahwa karya sastra selalu mengalami 

persentuhan dengan karya sastra lain. Persentuhan antarkarya sastra merupakan 

fenomena yang lazim sebagai suatu perkembangan. Endraswara (2014: 12) 

mengatakan bahwa persentuhan bukan dianggap sebagai “kotoran atau virus” 

yang perlu dicaci maki. Sesungguhnya, di dalam persentuhan itu karya sastra tetap 

memiliki suatu kreativitas yang layak untuk direnungkan. Persinggungan antaride, 

kata, gaya, dan aliran justru memunculkan keunikan yang lain dalam karya sastra.  
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Karya-karya Mahabharata yang muncul tersebut bukanlah suatu 

penyalinan utuh terhadap versi awal, India. Penggubahan cerita dilakukan lantaran 

adanya penyesuaian budaya dan kreativitas para pengarang. Beberapa pengarang 

ada yang menggubah versi awal, India, ke versi kedua, Jawa atau meramu dari 

berbagai versi, yakni versi awal, India, dan versi kedua, Jawa. Terlepas dari 

identifikasi versi dari masing-masing teks Mahabharata yang bermunculan, tidak 

semua pengarang melakukan penggubahan cerita secara lengkap. Beberapa 

pengarang ada yang memilih fokus terhadap salah satu tokoh Mahabharata 

sehingga hanya menghadirkan peristiwa-peristiwa yang memunculkan tokoh 

tersebut, seperti Srikandi Belajar Memanah karya Sunardi D. M. (1978) dan 

Srikandi karya Heru HS (2017) yang hanya menghadirkan peristiwa-peristiwa 

yang memunculkan tokoh Srikandi serta Drupadi: Jangan Lecehkan Kehormatan 

Wanita karya Ardian Kresna (2013) dan Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma 

(2017) yang hanya menghadirkan peristiwa-peristiwa yang memunculkan tokoh 

Drupadi. Beberapa pengarang juga ada yang menggubah Mahabharata secara 

lengkap, seperti: Mahabarata karya M. Saleh (1949), Mahabharata karya 

Nyoman S. Pendit (1970), Mahabharata karya R. A. Kosasih (2000-2002), dan 

Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno (2016). 

Satu di antara beberapa gubahan Mahabarata yang digubah oleh 

pengarang secara tidak lengkap dengan memfokuskan terhadap salah satu tokoh 

Mahabharata, Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma menarik untuk dikaji lebih 

jauh sebab Seno Gumira Ajidarma menceritakan tokoh Drupadi tidak sesuai 

pakem Mahabharata pada umumnya, misalnya cerita pertolongan Krishna yang 
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membuat Drupadi gagal ditelanjangi oleh Dursasana dan gagal diperkosa oleh 

Kurawa. Seno Gumira Ajidarma menggeser pakem tersebut dengan menceritakan 

keberhasilan Drupadi ditelanjangi oleh Dursasana dan diperkosa oleh Kurawa. 

Adapun Seno Gumira Ajidarma memberikan alasan dalam keberhasilan Drupadi 

ditelanjangi oleh Dursasana dan diperkosa oleh Kurawa, yakni Kresna sedang 

mengarahkan perhatiannya kepada kepentingan lain sebagai manusia sehingga 

luput memberikan pertolongan kepada Drupadi.  

Selain Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma, Mahabarata Jawa karya 

N. Riantiarno juga menarik untuk dikaji lebih jauh sebab N. Riantiarno menulis 

Mahabharata secara runut dan rinci mulai terjadinya alam semesta hingga 

Pandawa moksa di puncak Gunung Mahameru mengingat tak banyak pengarang 

yang menulis Mahabharata secara runut dan rinci, seperti: Mahabarata karya M. 

Saleh (1949), Mahabharata karya Nyoman S. Pendit (1970), dan Mahabharata 

karya R. A. Kosasih (2000-2002). Tiga karya gubahan Mahabharata tersebut 

merupakan perwakilan contoh yang menunjukkan bahwa sebagian besar 

Mahabharata hanya diawali dengan penceritaan nenek moyang Pandawa hingga 

kematian Pandawa moksa di Gunung Mahameru. Dikutip dari prakata N. 

Riantiarno pada Mahabarata Jawa (2017: ix), kerunutan dan kerincian N. 

Riantiarno dalam menulis Mahabharata diperoleh dari raupan berbagai sumber 

yang terkumpul sejak 1970-an, seperti Mahabharata versi India dan versi Jawa 

serta Mahabharata dari bahan tulisan, syair tembang, transkripsi carangan, 

sempalan lisan, cerita bergambar, dan wawancara dari para pakar yang sebagian 

besar dari Vyasa, KGPA Mangkoe Negara VII, dan R. Ng. Ranggawarsita III. 
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Jika Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma dijajarkan dengan 

Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno, maka terlihat perbedaan-perbedaan yang 

kontras pada penceritaan tokoh Drupadi. Drupadi merupakan salah satu tokoh 

wanita dalam Mahabharata. Menurut ensiklopedi wayang Indonesia, Drupadi 

adalah putri dari Drupada, raja negeri Panchala atau Cempalaradya. Drupadi juga 

dikenal dengan nama Dewi Krisna, Dewi Yadjnaseni, dan Dewi Pancali. Secara 

fisik, Drupadi berkulit hitam dan berwajah cantik. Secara nonfisik, Drupadi 

memiliki budi yang luhur, bijaksana, sabar, teliti, setia, dan berbakti kepada 

suaminya. Dalam Mahabharata versi India, Drupadi berkedudukan sebagai istri 

kelima Pandawa semuanya sehingga mendapatkan julukan sebagai perempuan 

poliandris. Sedangkan, dalam Mahabharata versi Jawa, yakni dalam dunia 

pedalangan Wayang Kulit Purwa dan Wayang Orang, Drupadi hanya 

berkedudukan sebagai istri salah satu dari Pandawa, yakni Yudhistira/Puntadewa. 

Berdasarkan Mahabharata tulisan pertama, yakni karangan Begawan 

Byasa atau Vyasa atau Wyasa Kresna Dipaya dari India, tokoh Drupadi muncul 

pada parwa ke-1 atau Adiparwa hingga parwa ke-18 atau Swargarohanaparwa. 

Adiparwa menceritakan awal kemunculan tokoh Drupadi, yakni kisah 

kelahirannya hingga kisah Arjuna yang memenangkannya dalam sayembara. 

Swargarohanaparwa menceritakan akhir kemunculan tokoh Drupadi, yakni 

peristiwa moksa bersama kelima Pandawa di Gunung Himalaya hingga 

kematiannya. 

Tokoh Drupadi diceritakan berbeda dalam novel Drupadi karya Seno 

Gumira Ajidarma dan Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno. Misalnya, dalam 
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novel Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma tokoh Drupadi diceritakan sebagai 

putri Drupada yang lahir dari sekuntum bunga. Sebaliknya, dalam Mahabarata 

Jawa karya N. Riantiarno tokoh Drupadi diceritakan sebagai putri Drupada yang 

lahir dari bara api. Contoh lain, seperti jumlah suami Drupadi, dua teks tersebut 

menunjukkan perbedaan pula dalam menceritakan tokoh Drupadi. Novel Drupadi 

karya Seno Gumira Ajidarma menceritakan tokoh Drupadi sebagai wanita 

poliandri karena memiliki lima suami, yakni: Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, 

dan Sadewa. Sebaliknya, Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno menceritakan 

tokoh Drupadi sebagai wanita monogami karena hanya memiliki satu suami, 

yakni Yudistira. Contoh lain lagi, novel Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma 

menceritakan tokoh Drupadi sebagai wanita yang telah diperkosa oleh Kurawa, 

sedangkan Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno menceritakan tokoh Drupadi 

sebagai wanita yang sekadar terancam diperkosa oleh Kurawa sebab Kurawa 

mengalami kegagalan memperkosa Drupadi. 

Kondisi-kondisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa novel Drupadi 

karya Seno Gumira Ajidarma dan Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno 

memiliki keserupaan motif, yakni posisi sosial tokoh Drupadi. Beberapa hal yang 

membuat dua teks ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, yakni: (1) adanya 

penceritaan tokoh Drupadi yang berbeda dalam bingkai kisah yang sama, yakni 

Mahabharata, (2) adanya penggubahan teks Mahabharata dalam penceritaan yang 

berbeda, yakni penceritaan Mahabharata dalam Drupadi karya Seno Gumira 

Ajidarma yang menggubah pakem dan penceritaan Mahabharata dalam 

Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno yang lebih lengkap dari Mahabharata pada 
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umumnya sebab tak banyak pengarang yang menulis Mahabarata secara runut dan 

rinci mulai terjadinya alam semesta hingga Pandawa moksa di puncak Gunung 

Mahameru, (3) adanya penggubahan teks Mahabharata dalam porsi penceritaan 

yang berbeda, yakni penceritaan Mahabharata dalam Drupadi karya Seno Gumira 

Ajidarma hanya menceritakan peristiwa yang memunculkan tokoh Drupadi dan 

penceritaan Mahabharata dalam Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno 

menceritakan keseluruhan peristiwa mulai terjadinya alam semesta hingga 

Pandawa dan Drupadi moksa di puncak Gunung Mahameru. Ketiga alasan 

tersebut membuat dua teks ini dikaji lebih lanjut menggunakan kajian sastra 

bandingan dengan memanfaatkan teori struktur yang dikembangkan oleh Jan van 

Luxemburg sebagai bantuan dalam menganalisis pemaknaan dua teks tersebut 

melalui perbandingan tokoh Drupadi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, perlu 

dirumuskan permasalahan untuk memudahkan dalam sistematika penulisan, 

pembahasan, dan penyajiannya. 

Rumusan masalah dari penelitian ini berfokus pada: 

1. Bagaimanakah perbandingan tokoh Drupadi dalam novel Drupadi karya Seno 

Gumira Ajidarma dan Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno? 

2. Bagaimanakah pemaknaan posisi sosial tokoh Drupadi dalam novel Drupadi 

karya Seno Gumira Ajidarma dan Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk beberapa hal yang dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Menunjukkan perbandingan tokoh Drupadi dalam novel Drupadi karya Seno 

Gumira Ajidarma dan Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno. 

2. Mengungkapkan pemaknaan posisi sosial tokoh Drupadi dalam novel Drupadi 

karya Seno Gumira Ajidarma dan Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Terungkapnya pemaknaan posisi sosial tokoh Drupadi dalam dua teks 

Mahabharata melalui perbandingan tokoh Drupadi antarteks, diharapkan dapat 

memperkaya khasanah intelektual. Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana 

suatu teks benar-benar tidak ada yang tunggal dan orisinal. 

Manfaat yang tidak kalah pentingnya dari penelitian ini adalah 

menambah sumbangsih perkembangan sastra Indonesia, sastra India, dan sastra 

Jawa pada penelitian karya-karya bernuasa pewayangan menggunakan kajian 

sastra bandingan dengan bantuan teori struktur. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Peneliti sejauh ini telah melakukan penelusuran pada satu perpustakaan 

perguruan tinggi, yakni: Universitas Airlangga; empat perpustakaan online 

perguruan tinggi, yakni: Universitas Pasundan, Universitas Muhammadiyah 
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Malang, Universitas Negeri Malang, dan STKIP PGRI Sumatera Barat; serta 

delapan jurnal online, yakni: Bapala, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sapala, 

Caraka, Asas, Simki Pedagogia, Prosiding Senasbasa, dan jurnal tanpa nama dari 

Universitas Negeri Makassar 

Dari satu perpustakaan perguruan tinggi, empat perpustakaan online 

perguruan tinggi, dan delapan jurnal online, didapatkan empat belas dokumen 

yang mengangkat novel Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma atau Mahabarata 

Jawa karya N. Riantiarno sebagai objek. Keempat belas dokumen tersebut telah 

dikelompokkan berdasarkan perspektif dalam tabel berikut: 

 

Tabel 1.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu 
 

Perspektif Penulis Judul Temuan 

Feminis 
dalam teks 

Denena 

“Analisis Wacana 
Feminisme pada Novel 
Drupadi Karya Seno 
Gumira Ajidarma” 

Posisi subjek ada pada 
perempuan, sedangkan posisi 
objek ada pada tokoh 
perempuan feminis. 

Endah 
Permata 
Megawati 

“Feminisme dalam Novel 
Drupadi Karya Seno 
Gumira Ajidarma: Kajian 
Wacana Kritis” 

Posisi subjek ditempati oleh 
perempuan dan posisi objek 
ditempati oleh laki-laki. 

Riza 
Roudatul 
Masito 

“Mitos Kecantikan dalam 
Novel Drupadi Karya Seno 
Gumira Ajidarma” 

Kecantikan fisik Drupadi 
menjadi keutamaan daripada 
kecantikan nonfisik. 

Aditiya 
Riska 
Nandasari 

“Sikap Kebebasan Tokoh 
Utama dalam Novel 
Drupadi  Karya Seno 
Gumira Ajidarma: Kajian 
Feminisme Liberal” 

Bentuk sikap kebebasan 
Drupadi dan faktor yang 
mempengaruhi sikap 
kebebasan Drupadi. 

Adrian 
Ekasaputra 

“Drupadi sebagai Simbol 
Perlawanan terhadap Kuasa 
Patriarki dalam Novel 
Drupadi: Perempuan 
Poliandris Karya Seno 
Gumira Ajidarma” 

Perlawanan Drupadi terhadap 
kuasa patriarki ditemukan 
dalam bentuk wacana 
tandingan yang disampaikan 
secara verbal dan nonverbal. 

Sofwatul 
Ardiana Putri 

“Perlawanan Tokoh Drupadi 
terhadap Ketidakadilan 
Gender dalam Novel 
Drupadi Karya Seno 
Gumira Ajidarma” 

Bentuk-bentuk ketidakadilan 
gender yang dialami Drupadi 
dan bentuk-bentuk perlawanan 
Drupadi yang digambarkan 
melalui citra diri dan aksi. 
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Perspektif Penulis Judul Temuan 

Feminis 
dalam teks 

Putri 
Ambarwati 

“Bentuk Ketidakadilan dan 
Perjuangan Tokoh 
Perempuan melalui Refleksi 
Novel Drupadi Karya Seno 
Gumira Ajidarma (Kajian 
Feminisme)” 

Bentuk-bentuk ketidakadilan 
gender yang dialami oleh 
Drupadi dan bentuk-bentuk 
perjuangan Drupadi yang 
dilakukan dengan 
menyampaikan aspirasi serta 
meluapkan isi hati untuk 
menuntut haknya kembali. 

Dekonstruksi 
dalam teks 

Agus, 
Anshari, dan 
Juanda 

“Hierarki Tokoh dalam 
Novel Drupadi Karya Seno 
Gumira Ajidarma (Suatu 
Kajian Dekonstruksi 
Jacques Derrida)” 

Pengarang menggambarkan 
tokoh utama menjadi tokoh 
sekunder dan tokoh sekunder 
menjadi tokoh utama. 

Marina 
Larasati 

“Membongkar Dominasi 
Laki-Laki terhadap 
Perempuan dalam Novel 
Drupadi Karya Seno 
Gumira Ajidarma (Kajian 
Dekonstruksi Derrida)” 

Deskriminasi gender tidak 
hanya sebatas perempuan yang 
menjadi korban, tetapi laki-
laki juga menjadi korban. 

Keterkaitan 
antarteks 

Muhammad 
Agung 
Wibisono 
dan 
Widowati 

“Unsur Pewayangan Cerita 
Mahabarata Versi Nano 
Riantiarno dalam Novel 
Wisanggeni Sang Buronan 
Karya Seno Gumira 
Ajidarma: Kajian 
Intertekstual” 

Tokoh Wisanggeni dalam 
Wisanggeni Sang Buronan 
karya Seno Gumira Ajidarma 
memiliki hubungan 
intertekstual dengan tokoh 
Wisanggeni dalam 
Mahabarata versi Nano 
Riantiarno. 

Sosial dalam 
teks 

Hanan 
Nabila 

“Kejahatan Asusila dalam 
Novel Drupadi Karya Seno 
Gumira Ajidarma” 

Bentuk-bentuk tindak 
kejahatan asusila yang 
diterima Drupadi, faktor-faktor 
penyebab Drupadi mengalami 
tindak kejahatan asusila, serta 
kaitan antara tindak kejahatan 
asusila dengan pendidikan dan 
pengembangan karakter. 

Dewita Tri 
“Konflik Sosial dalam 
Novel Drupadi Karya Seno 
Gumira Ajidarma” 

Bentuk konflik sosial dan 
faktor penyebab konflik sosial. 

Psikologi 
dalam teks 

Ahmad Aga 
Afif Fauzi 

“Konflik Batin Tokoh 
Utama dalam Novel 
Drupadi Karya Seno 
Gumira Ajidarma dan 
Implementasinya dalam 
Pembelajaran Sastra di 
Sekolah Menengah Atas” 

Konflik batin Drupadi dan  
kelayakan novel Drupadi 
karya Seno Gumira Ajidarma 
dijadikan bahan ajar. 

 

Uraian lanjutan mengenai keempat belas dokumen tersebut akan 

dijabarkan, sebagai berikut: 
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1.5.1 Feminis dalam Teks 

Denena (2018) dalam skripsi berjudul “Analisis Wacana Feminisme 

pada Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma” membahas teks Mahabharata 

dalam perspektif feminis. Denena mengkaji wacana feminisme dalam Drupadi 

karya Seno Gumira Ajidarma. Dalam penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa 

posisi subjek ada pada perempuan, sedangkan posisi objek ada pada tokoh 

perempuan feminis. Posisi penulis, Seno Gumira Ajidarma, menciptakan tokoh 

Drupadi sebagai tokoh yang tidak bisa menceritakan dirinya sendiri sehinggga 

diceritakan oleh orang lain, sedangkan posisi pembaca menyimpulkan bahwa 

Drupadi adalah objek. 

Sejalan dengan kajian dan teks Mahabharata yang sama, Endah Permata 

Megawati (2018) dalam skripsi berjudul “Feminisme dalam Novel Drupadi Karya 

Seno Gumira Ajidarma: Kajian Wacana Kritis” juga mengkaji wacana feminisme 

dalam novel Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma. Apabila dibandingkan 

dengan Denena yang hanya berhasil menunjukkan posisi subjek-objek dan posisi 

penulis-pembaca, Endah Permata Megawati lebih kompleks menunjukkan temuan 

lain selain temuan posisi subjek yang ditempati oleh perempuan dan posisi objek 

yang ditempati oleh laki-laki. Adapun hasil yang lain, yakni ditemukan adanya 

sebuah penawaran alternatif konsep baru tentang upaya pengentasan wacana 

feminisme yang diungkapkan penulis melalui novel dan diketahui bahwa 

representasi kehidupan perempuan Jawa pada masa lampau, khususnya 

perempuan yang hidup dalam lingkungan kerajaan, digambarkan sebagai 
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perempuan yang masih menjadi masyarakat kelas dua dalam berbagai hal serta 

tatanan hidup masyarakat sosial. 

Masih dalam penelitian dengan perspektif yang sama, Riza Roudatul 

Masito (2018) dalam artikel berjudul “Mitos Kecantikan dalam Novel Drupadi 

Karya Seno Gumira Ajidarma” mengkaji mitos kecantikan yang terdapat dalam 

novel Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma. Perbandingan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Denena dan Endah Permata Megawati, Riza Roudatul Masito 

lebih berfokus pada fisik Drupadi. Dalam penelitian ini diketahui bahwa 

kecantikan fisik Drupadi menjadi keutamaan daripada kecantikan nonfisik. 

Drupadi memiliki paras cantik, tubuh bagus, serta status sosial sebagai putri raja 

sehingga membuat Drupadi diperebutkan oleh laki-laki.  

Berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan Riza Roudatul Masito, 

yang berfokus pada fisik Drupadi, Aditiya Riska Nandasari (2019) dalam skripsi 

yang berjudul “Sikap Kebebasan Tokoh Utama dalam Novel Drupadi Karya Seno 

Gumira Ajidarma: Kajian Feminisme Liberal” mengkaji sikap kebebasan Drupadi 

dalam novel Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma. Aditiya Riska Nandasari 

melalui penelitiannya dapat menemukan dua hal. Pertama, bentuk sikap 

kebebasan tokoh Drupadi, yakni kebebasan berpikir yang ditandai kemampuan 

berpikir secara individu, rasional, serta memiliki pilihan dan kebebasan 

berperilaku atau bertindak yang ditandai dengan tindakan yang konsisten dengan 

keyakinan. Kedua, faktor yang mempengaruhi sikap kebebasan tokoh Drupadi, 

yakni: faktor budaya yang meliputi budaya patriarki, faktor psikologis dalam 
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bentuk self esteem (harga diri), dan faktor kekuasaan yang dapat mempengaruhi 

sikap seseorang untuk mendapatkan kekuasaan. 

Dalam perspektif yang masih sama, namun dengan kajian lain datang 

dari Adrian Ekasaputra (2018) dalam artikel berjudul “Drupadi sebagai Simbol 

Perlawanan terhadap Kuasa Patriarki dalam Novel Drupadi: Perempuan 

Poliandris Karya Seno Gumira Ajidarma”, Sofwatul Ardiana Putri (2018) dalam 

skripsi berjudul “Perlawanan Tokoh Drupadi terhadap Ketidakadilan Gender 

dalam Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma”, dan Putri Ambarwati 

(2018) dalam artikel berjudul “Bentuk Ketidakadilan dan Perjuangan Tokoh 

Perempuan melalui Refleksi Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma 

(Kajian Feminisme)”. Ketiganya sama-sama mengkaji bentuk perlawanan tokoh 

Drupadi. Hanya saja, Adrian Ekasaputra terlebih dahulu mengkaji gambaran 

tokoh Drupadi lalu bentuk kuasa patriarki agar dapat mengetahui bentuk 

perlawanan tokoh Drupadi. Sementara, Sofwatul Ardiana Putri dan Putri 

Ambarwati hanya mengkaji bentuk ketidakadilan gender saja sebelumnya agar 

dapat mengetahui bentuk perlawanan atau perjuangan tokoh Drupadi. 

Penelitian Adrian Ekasaputra menunjukkan tiga hasil. Pertama, tokoh 

Drupadi digambarkan dalam tiga dimensi, yakni: secara fisiologis Drupadi 

digambarkan sebagai peremppuan yang cantik, secara sosiologis Drupadi 

digambarkan anak raja dan istri Pandawa, dan secara psikologis Drupadi 

digambarkan sebagai perempuan pemberani; teguh sikap; cerdas; dan religius. 

Kedua, kuasa patriarki ditemukan dalam empat bentuk relasi gender, yaitu: 

kekerasan, marginalisasi, stereotip, dan subordinasi. Ketiga, perlawanan Drupadi 
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terhadap kuasa patriarki ditemukan dalam bentuk wacana tandingan yang 

disampaikan secara verbal dan nonverbal. Penelitian Sofwatul Ardiana Putri 

menunjukkan dua hasil. Pertama, bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang 

dialami oleh tokoh Drupadi, yakni: marginalisasi sebagai bentuk pemisahan dan 

pembatasan hak terhadap perempuan, subordinasi sebagai bentuk penempatan 

perempuan dalam posisi inferior, dan kekerasan perempuan berupa kekerasan 

fisik; psikis; dan seksual. Kedua, bentuk-bentuk perlawanan tokoh Drupadi 

digambarkan melalui citra diri dan aksi. Penelitian Putri Ambarwati menunjukkan 

dua hasil. Pertama, bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh 

Drupadi, yakni: perempuan diperlakukan sebagai objek atau benda, perempuan 

tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan, kekerasan perempuan, 

dan perempuan kehilangan kehormatannya. Kedua, bentuk perjuangan yang 

dilakukan oleh Drupadi dengan menyampaikan aspirasi atau pendapatnya secara 

terang-terangan serta meluapkan isi hatinya untuk menuntut hak-hak keadilan 

yang telah hilang dari dalam dirinya. Penelitian Sofwatul Ardiana Putri dan Putri 

Ambarwati hampir memiliki kesamaan utuh. Hanya saja, Sofwatul Ardiana Putri 

lebih menekankan pada tindakan perlawanan yang dilakukan oleh tokoh Drupadi 

terhadap tindakan tidak menyenangkan yang menimpanya. Sementara, Putri 

Ambarwati lebih menekankan pada usaha perjuangan yang dilakukan oleh tokoh 

Drupadi dalam mengambil kembali haknya yang telah dirampas oleh tokoh lain. 

Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Denena, Endah Permata 

Megawati, Riza Roudatul Masito, Aditiya Riska Nandasari, Adrian Ekasaputra, 

Sofwatul Ardiana Putri, dan Putri Ambarwati mengangkat tokoh perempuan yang 
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sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun ketujuh peneliti 

tersebut menggunakan teori/kajian yang berbeda dengan peneliti. Dalam 

mengangkat tokoh perempuan, ketujuh peneliti tersebut memanfaatkan teori 

feminisme, sementara peneliti memanfaatkan teori struktur sebagai bantuan dalam 

kajian sastra bandingan. Denena dan Endah Permata Megawati mengkaji wacana 

feminisme yang menghasilkan temuan posisi subjek-objek, posisi penulis-

pembaca, penawaran alternatif konsep baru tentang upaya pengentasan wacana 

feminisme, dan representasi kehidupan perempuan Jawa masa lampau yang hidup 

dalam lingkungan kerajaan. Riza Roudatul Masito mengkaji mitos kecantikan 

yang berhasil mengungkapkan bahwa kecantikan fisik Drupadi menjadi 

keutamaan daripada kecantikan nonfisik. Aditiya Riska Nandasari mengkaji sikap 

kebebasan tokoh Drupadi yang akhirnya menemukan bentuk sikap kebebasan 

tokoh Drupadi dan faktor yang mempengaruhi sikap kebebasan tokoh Drupadi. 

Adrian Ekasaputra, Sofwatul Ardiana Putri, dan Putri Ambarwati mengkaji 

bentuk perlawanan atau perjuangan tokoh Drupadi yang berakhir dengan temuan 

gambaran tokoh Drupadi dalam tiga dimensi, bentuk kuasa patriarki, bentuk 

ketidakadilan gender, bentuk perlawanan, dan bentuk perjuangan tokoh Drupadi. 

Sementara, peneliti mengkaji pemaknaan posisi sosial tokoh Drupadi yang 

dihadirkan oleh dua teks dengan pengarang yang berbeda. 

1.5.2 Dekonstruksi dalam Teks 

Penelitian lain dengan perspektif dekonstruksi, yakni Agus, Anshari, dan 

Juanda (2019) dalam artikel berjudul “Hierarki Tokoh dalam Novel Drupadi 

Karya Seno Gumira Ajidarma (Suatu Kajian Dekonstruksi Jacques Derrida)”. 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
17 

SKRIPSI POSISI SOSIAL TOKOH… RENITA AULIA FIRDAUS D. 
 

Agus, Anshari, dan Juanda mengkaji kebenaran dan peruntuhan hierarki 

penokohan Drupadi (tokoh utama) dan Yudhistira (tokoh sekunder) dalam novel 

Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma. Dalam penelitian tersebut, dapat diketahui 

bahwa Seno Gumira Ajidarma menggambarkan tokoh utama menjadi tokoh 

sekunder dan tokoh sekunder menjadi tokoh utama. 

Dalam perspektif yang sama pula, Marina Larasati (2019) dalam artikel 

berjudul “Membongkar Dominasi Laki-Laki terhadap Perempuan dalam Novel 

Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma (Kajian Dekonstruksi Derrida)” mengkaji 

tindak dominasi antargender. Dalam penelitian tersebut, Marina Larasati 

menemukan fakta bahwa deskriminasi gender dalam novel Drupadi karya Seno 

Gumira Ajidarma tidak hanya sebatas perempuan yang menjadi korban, tetapi 

laki-laki juga menjadi korban. 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Agus, Anshari, dan Juanda 

dengan Marina Larasati terletak pada kajiannya. Agus, Anshari, dan Juanda 

mengarah pada hierarki penokohan, sementara Marina Larasati mengarah pada 

tindak dominasi antargender pada tokoh. Jika keduanya dibandingkan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka perbedaan terletak pada perspektif 

dan kajian. Peneliti mengarah pada perbandingan posisi sosial salah satu tokoh 

(Drupadi) dalam dua teks Mahabharata, sementara dua penelitian tersebut 

mengarah pada dekonstruksi tokoh Drupadi dan beberapa tokoh laki-laki dalam 

satu teks Mahabharata. 
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1.5.3 Keterkaitan Antarteks 

Penelitian dengan perspektif keterkaitan antarteks datang dari 

Muhammad Agung Wibisono dan Widowati (2018) dan Fatichul Muflich (2019). 

Dua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam mencari hubungan salah satu 

tokoh dalam teks pertama dengan salah satu tokoh yang serupa dalam teks kedua. 

Dalam artikel berjudul “Unsur Pewayangan Cerita Mahabarata Versi Nano 

Riantiarno dalam Novel Wisanggeni Sang Buronan Karya Seno Gumira 

Ajidarma: Kajian Intertekstual”, Muhammad Agung Wibisono dan Widowati 

mencari hubungan tokoh Wisanggeni dalam Wisanggeni Sang Buronan karya 

Seno Gumira Ajidarma dengan tokoh Wisanggeni dalam Mahabarata versi Nano 

Riantiarno. Sementara, Fatichul Muflich dalam skripsi berjudul “Kajian 

Intertekstual Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma dengan Mahabharata 

Karya C. Rajagopalachari” mencari hubungan tokoh Drupadi dalam Novel 

Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma dengan tokoh Drupadi dalam 

Mahabharata karya C. Rajagopalachari. Melalui penelitiannya, Muhammad 

Agung Wibisono dan Widowati menemukan bahwa tokoh Wisanggeni dalam 

Wisanggeni Sang Buronan karya Seno Gumira Ajidarma memiliki hubungan 

intertekstual dengan tokoh Wisanggeni dalam Mahabarata versi Nano Riantiarno 

ditinjau dari struktur. Begitu pun dengan Fatichul Muflich juga menemukan 

bahwa tokoh Drupadi dalam novel Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma 

memiliki hubungan dengan tokoh Drupadi dalam Mahabharata karya C. 

Rajagopalachari. 
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Baik Muhammad Agung Wibisono dan Widowati maupun Fatichul 

Muflich, keduanya sama-sama menggunakan salah satu objek yang digunakan 

oleh peneliti. Muhammad Agung Wibisono dan Widowati menjajarkan 

Mahabarata karya Nano Riantiarno dengan Wisanggeni Sang Buronan karya 

Seno Gumira Ajidarma untuk mencari hubungan tokoh Wisanggeni di dalam dua 

teks tersebut, sementara peneliti menjajarkan Mahabarata karya Nano Riantiarno 

dengan Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma untuk mencari perbandingan posisi 

sosial tokoh Drupadi di dalam dua teks tersebut. Begitu pun Fatichul Muflich 

menjajarkan Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma dengan Mahabharata karya 

C. Rajagopalachari untuk mencari hubungan tokoh Drupadi di dalam dua teks 

tersebut, sebaliknya peneliti menjajarkan Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma 

dengan Mahabarata karya Nano Riantiarno untuk mencari perbandingan posisi 

sosial tokoh Drupadi di dalam dua teks tersebut. Meskipun tokoh yang dibahas 

oleh Fatichul Muflich sama dengan tokoh yang dibahas oleh peneliti, namun 

perbedaannya terletak pada perlakuan terhadap tokoh tersebut. Tokoh Drupadi 

dalam teks pertama dicari hubungannya dengan tokoh Drupadi dalam teks kedua 

oleh Fatichul Muflich. Sedangkan, tokoh Drupadi dalam teks pertama dicari 

perbandingan posisi sosialnya dengan tokoh Drupadi dalam teks kedua oleh 

peneliti. 

1.5.4 Sosial dalam Teks 

Penelitian dalam perspektif sosial datang dari Hanan Nabila (2018) 

dalam artikel berjudul “Kejahatan Asusila dalam Novel Drupadi Karya Seno 

Gumira Ajidarma” mengkaji bentuk-bentuk tindak kejahatan asusila beserta 
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faktor-faktor penyebabnya dalam novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma 

serta keterkaitan pendidikan dan pengembangan karakter dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia melalui kearifan lokal. Dalam penelitian tersebut, ditemukan 

bahwa bentuk-bentuk tindak kejahatan asusila yang diterima tokoh Drupadi 

adalah pemerkosaan dan pelecehan seksual. Adapun faktor-faktor penyebab tokoh 

Drupadi mengalami tindak kejahatan asusila, yakni: faktor kekuasaan yang 

menyebabkan Yudhistira mempertaruhkan harta; kekuasaan; negara; dan istrinya 

di perjudian, faktor lingkungan yang menyebabkan Drupadi tidak lagi bersikap 

bebas dan berani melainkan setia dan patuh kepada suami yang telah memiliki hak 

atas dirinya sesuai dengan perjanjian ayahnya ketika sayembara; faktor pergaulan 

yang terjadi karena meniru perilaku orang di sekitarnya; faktor psikologi yang 

disebabkan karena depresi yang dialami Yudhistira atas kekalahan yang terus-

menerus dalam perjudian sehingga membuatnya bertindak apa pun; dan faktor 

rendahnya moralitas yang membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsunya. 

Selain itu, pengaitan antara kejahatan asusila dengan pendidikan dan 

pengembangan karakter kepada masyarakat dapat mengurangi terjadinya 

kejahatan asusila di masyarakat. 

Dalam perspektif yang sama pula, Dewita Tri (2018) melalui skripsi 

berjudul “Konflik Sosial dalam Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma” 

mengkaji bentuk-bentuk konflik sosial beserta faktor-faktor penyebabnya dalam 

novel Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma. Dalam penelitiannya, Dewita Tri 

menemukan enam bentuk konflik sosial dan tiga faktor penyebab konflik sosial. 

Enam bentuk konflik sosial, yakni: (1) konflik gender yang terjadi antara tokoh 
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Drupadi dengan Pandawa, (2) konflik antargolongan yang terjadi pada tokoh 

Kurawa dari Hastina yang ingin merebut Wirata, (3) konflik kepentingan pada 

tokoh Arjuna yang bekerjasama dengan negara Wirata dan negara Pancala untuk 

merebut kembali Indraprastha dari tangan Kurawa, (4) konflik antarpribadi antara 

tokoh Drupadi dengan Pandawa, Kresna, Dursasana, dan Kurawa lainnya, (5) 

konflik antarkelas sosial yang terjadi antara tokoh Karna dengan tokoh Drupadi, 

(6) konflik antarnegara/antarbangsa terjadi pada tokoh Kurawa dari Hastina yang 

menginginkan kekuasaan di wilayah Wirata. Sementara, tiga faktor penyebab 

konflik sosial tersebut, yakni: (1) perbedaan antarindividu yang disebabkan oleh 

tokoh Drupadi yang berbeda pendapat dan keinginan dengan Pandawa dan 

Kresna, (2) benturan antarkepentingan yang terjadi antara tokoh Pandawa dengan 

tokoh Kurawa dalam perjudian, (3) perubahan sosial disebabkan oleh tokoh 

Pandawa yang tidak ingin melampiaskan dendam Drupadi. 

Penelitian Hanan Nabila dan Dewita Tri memiliki persamaan dalam 

mengkaji bentuk-bentuk tindakan beserta faktor-faktor penyebab terjadinya. Hal 

yang membedakan adalah Hanan Nabila menyoroti tindak kejahatan asusila 

dengan mengaitkan pada pendidikan dan pengembangan karakter, sementara 

Dewita Tri menyoroti konflik sosial tanpa mengaitkan dengan apa pun. Jika 

keduanya dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka 

perbedaannya terletak pada perspektif dan kajian. Dua penelitian tersebut 

mengarah pada perspektif sosial dengan memfokuskan pada lebih dari satu tokoh 

yang terlibat tindakan tertentu dalam satu teks Mahabharata, sementara peneliti 
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mengarah pada perspektif keterkaitan antarteks dengan memfokuskan pada salah 

satu tokoh (Drupadi) dalam dua teks Mahabharata. 

1.5.5 Psikologi dalam Teks 

Penelitian lain dengan perspektif psikologi dilakukan oleh Ahmad Aga 

Afif Fauzi (2019) dalam skripsi berjudul “Konflik Batin Tokoh Utama dalam 

Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma dan Implementasinya dalam 

Pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas”. Ahmad Aga Afif Fauzi 

mengkaji konflik batin tokoh utama (Drupadi) beserta implementasinya sebagai 

bahan ajar di Sekolah Menengah Atas. Dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa 

konflik batin tokoh utama (Drupadi) adalah ketidakberdayaan, kebimbangan, dan 

harapan yang tidak sesuai. Selain itu, apabila didasarkan pada kesesuaian dengan 

kurikulum, kesesuaian materi dengan kondisi kognisi siswa, kesesuaian materi 

dengan tuntunan pendidikan karakter, dan kesesuaian materi dengan aspek, novel 

Drupadi layak untuk dijadikan bahan ajar karena mengandung nilai keilmuan di 

bidang seni; budaya; dan humaniora, unsur edukatif dan muatan karakter, nilai 

pendidikan karakter, tidak mengandung unsur negatif, dan menggunakan bahasa 

Indonesia yang benar dan sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswa. 

Meskipun tokoh Drupadi sama-sama difokuskan oleh Ahmad Aga Afif 

Fauzi dan peneliti, namun perspektif dan kajian keduanya berbeda. Peneliti 

mengarah pada perspektif keterkaitan antarteks dalam dua teks Mahabharata, 

sementara penelitian Ahmad Aga Afif Fauzi mengarah pada psikologis dalam satu 

teks Mahabharata. 
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1.6 Landasan Teori 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalahnya, penelitian ini 

dikaji menggunakan teori struktur yang dikembangkan oleh Jav van Luxemburg. 

Jan van Luxemburg dalam buku Over Literatuur yang telah diterjemahkan oleh 

Akhadiati Ikram dengan judul Tentang Sastra, mengemukakan tiga pokok yang 

harus diperhatikan dalam menghadapi teks naratif, yakni: pencerita-pembaca, 

sudut pandang, dan bangun cerita. Dalam bangun cerita, dikenal dua unsur, yaitu 

kisah dan citra tokoh. Dua unsur tersebut dibutuhkan untuk kajian sastra 

bandingan guna membandingkan tokoh Drupadi. 

1.6.1 Kisah 

Kisah sebagai salah satu unsur yang membangun dunia dalam cerita 

diperlukan untuk pengkajian dunia cerita teks naratif. Jan van Luxemburg dalam 

buku Over Literatuur yang telah diterjemahkan oleh Akhadiati Ikram dengan 

judul Tentang Sastra, menderetkan tiga ciri khas kisah sebagai cara untuk 

menganalisis kisah. Ciri khas pertama, kisah merupakan rentetan peristiwa yang 

mendugakan urutan waktu. Ciri khas kedua, kisah bukan hanya penyebutan 

sejumlah gejala lepas sebab peristiwa-peristiwa dalam kisah saling berkaitan. Ciri 

khas ketiga, peristiwa dalam kisah disebabkan atau dialami oleh tokoh yang 

mempunyai tujuan.  

1.6.2 Citra Tokoh 

Citra tokoh sebagai salah satu unsur yang membangun dunia dalam 

cerita diperlukan untuk pengkajian dunia cerita teks naratif. Luxemburg Jan van 

Luxemburg dalam buku Over Literatuur yang telah diterjemahkan oleh Akhadiati 
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Ikram dengan judul Tentang Sastra, citra tokoh dapat dideskripsikan sebagai 

suatu kesatuan dengan menderetkan ciri-ciri tokoh; mengamati tokoh dalam 

hubungannya dengan tokoh lain; dan melihat tokoh dalam kaitannya dengan 

peristiwa. Cara-cara tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua, yakni 

deskripsi tokoh secara tersendiri dan deskripsi tokoh secara sistematis. Jika tokoh-

tokoh dideskripsikan secara tersendiri, maka akan diperoleh informasi mengenai 

segi penampilan, masa lalu, kelakuan, sifat, umur, dan perasaan yang disajikan 

oleh teks. Jika tokoh-tokoh dideskripsikan secara sistematis, maka akan diperoleh 

informasi tokoh dalam hubungannya dengan tokoh lain dan peristiwa yang 

menyertainya. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

membaca, memahami, dan menerapkan kajian sastra bandingan yang 

dikembangkan oleh Endraswara dan teori struktur yang dikembangkan oleh Jan 

van Luxemburg. Metode ini sengaja dipilih karena peneliti membandingkan dua 

objek penelitian melalui analisis struktur. Adapun jenis penelitian yang digunakan 

dengan metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Jenis penelitian 

dipilih karena dalam pembahasannya peneliti menggunakan buku-buku dan 

pustaka lain sebagai bahan studi pustaka. Selanjutnya, langkah kerja dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Tahap Penentuan dan Pemahaman Objek 

Penelitian ini menggunakan objek dua teks karya sastra Indonesia yang 

sama-sama mengangkat kisah kepahlawanan Mahabharata. Teks pertama adalah 

novel Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma dan teks kedua adalah Mahabarata 

Jawa karya N. Riantiarno. Dua teks tersebut hadir pada waktu penerbitan yang 

berbeda satu tahun. Keterangan lebih lanjut mengenai dua teks yang telah dipilih 

sebagai objek adalah sebagai berikut: 

1. Novel Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma yang diterbitkan pertama pada 

tahun 2016 oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta. Teks ini 

merupakan kumpulan dari teks-teks yang sebelumnya diterbitkan pertama 

sejak tahun 1984 hingga 2001. Adapun riwayat penerbitan teks-teks tersebut 

sebagai berikut: Bab 1 hingga Bab 4 dimuat bersambung dalam Majalah 

Mingguan Zaman edisi 14 Januari hingga 11 Februari 1984, Bab 5 dimuat 

dalam Majalah Mingguan Zaman edisi 22 Desember 1984, Bab 6 dimuat 

dalam Harian Suara Pembaruan pada 16 Mei 2004, Bab 7 dimuat dalam 

Harian Media Indonesia pada 9 Mei 2004, Bab 8 dimuat dalam Harian 

Republika pada 2 Mei 2004, Bab 9 dimuat dalam Harian Suara Merdeka pada 

24 Desember 2006, dan Bab 10 dimuat dalam Harian Kompas pada 7 Januari 

2001. Keseluruhan teks-teks tersebut digabungkan oleh Seno Gumira 

Ajidarma menjadi kesatuan teks utuh novel Drupadi dengan tebal isi yang 

dibagi menjadi dua, yaitu halaman i-v yang diisi dengan halaman sampul; hak 

cipta; deskripsi buku; dan daftar isi serta halaman 1-149 yang diisi dengan isi 

cerita; catatan akhir; dan biografi penulis. Sampul depan terdapat judul, nama 
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pengarang, dan penerbit. Sampul memiliki warna dominan ungu, baik sampul 

depan maupun sampul belakang. Pada sampul depan terdapat gambar Drupadi 

berwujud manusia berwajah putih dan berkulit cokelat pada leher dan dada. 

Sedangkan pada sampul belakang terdapat prakata yang ditulis ringkas, 

identitas penerbit, barcode, serta ISBN. Teks ini merupakan kumpulan dari 

teks-teks yang sebelumnya diterbitkan sejak tahun 1984 hingga 2001. Seno 

Gumira Ajidarma menggabungkan teks-teks tersebut menjadi kesatuan teks 

utuh Drupadi. 

2. Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno cetakan pertama yang diterbitkan pada 

tahun 2017 oleh PT Grasindo, Jakarta. Tebal isi dibagi menjadi dua, yaitu 

halaman i-xxii yang diisi dengan halaman sampul; identitas buku beserta hak 

cipta; halaman persembahan; ucapan terimakasih; daftar isi; prakata; urutan 

lakon; dan tokoh-tokoh lakon pada serta halaman 1-506 yang diisi dengan isi 

cerita; daftar pustaka; dan biografi penulis. Pada isi cerita terbagi menjadi dua 

bagian, yakni halaman 1-250 menceritakan secara runut dan terperinci sejak 

terjadinya alam semesta hingga Pandawa moksa di Gunung Mahameru dan 

halaman 251-496 menceritakan berbagai versi tentang Sang Hyang serta 

kehidupan Antaga; Ismaya; Manikmaya; dan Manan sejak kelahiran hingga 

setelah perkelahian keempatnya. Sampul depan terdapat judul, nama 

pengarang, serta logo penerbit. Sampul depan dan belakang berwarna 

dominan kuning. Pada sampul depan terdapat ilustrasi wayang kulit purwa 

lakon Bima yang hanya terlihat muka, leher, dan beberapa bagian badannya. 
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Pada sampul belakang terdapat identitas penerbit, barcode, ISBN, serta 

prakata yang ditulis ringkas dalam bagian yang berwarna hitam.  

2. Tahap Pengumpulan dan Pemahaman Data 

Pertama, peneliti adalah melakukan pembacaan berulang-ulang pada 

dua karya sastra yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data yang 

akurat. Kedua, merelevansikan temuan data antarkarya dengan langkah-langkah, 

sebagai berikut: (1) menjajarkan unsur kata yang memiliki kemiripan tulisan, (2) 

menjajarkan unsur yang memiliki kemiripan makna, (3) menjajarkan unsur yang 

memiliki kesamaan konteks. Ketiga, memisahkan lalu menggolongkan temuan 

unsur. 

3. Tahap Analisis 

Peneliti akan menganalisis novel Drupadi karya Seno Gumira Ajidarma 

dan Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno dengan kajian sastra bandingan yang 

memanfaatkan teori struktur yang dikembangkan oleh Jan van Luxemburg 

sebagai bantuan. Adapun tahapan-tahapan analisis, sebagai berikut: 

(1) Menganalisis struktur teks pertama dan teks kedua. 

a. Menganalisis kisah pada teks pertama dan teks kedua. 

b. Menganalisis citra tokoh Drupadi pada teks pertama dan teks kedua. 

(2) Mencermati perbedaan dan persamaan struktur teks pertama dan teks kedua. 

a. Mencermati perbedaan dan persamaan kisah pada teks pertama dan teks 

kedua. 

b. Mencermati perbedaan dan persamaan citra tokoh Drupadi pada teks 

pertama dan teks kedua. 
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(3) Menganalisis perbedaan dan persamaan tokoh Drupadi melalui perbedaan dan 

persamaan struktur teks pertama dan teks kedua. 

(4) Menganalisis pemaknaan posisi sosial tokoh Drupadi melalui perbedaan dan 

persamaan tokoh Drupadi. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini tersusun atas empat bab yang secara garis besar disusun 

sebagai berikut:  

Bab I  merupakan pendahuluan. Adapun isi Bab II, meliputi: (1.1) Latar 

Belakang Masalah, (1.2) Rumusan Masalah, (1.3) Tujuan Penelitian, 

(1.4) Manfaat Penelitian, (1.5) Penelitian Terdahulu, (1.6) Landasan 

Teori, (1.7) Metode Penelitian, dan (1.8) Sistematika Penulisan. 

Bab II  merupakan perbandingan tokoh Drupadi dalam novel Drupadi karya 

Seno Gumira Ajidarma dan Mahabarata Jawa karya N. Riantiarno 

melalui struktur. Adapun isi Bab II, meliputi: (2.1) Kisah, (2.1.1) Kisah 

Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma, (2.1.2) Kisah 

Mahabarata Jawa Karya N. Riantiarno, (2.1.3) Perbandingan Kisah 

Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma dan Mahabarata Jawa 

Karya N. Riantiarno (2.2) Citra Tokoh Drupadi, (2.2.1) Citra Tokoh 

Drupadi dalam Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma, (2.2.2) 

Citra Tokoh Drupadi dalam Mahabarata Jawa Karya N. Riantiarno, dan 

(2.2.3) Perbandingan Citra Tokoh Drupadi dalam Novel Drupadi Karya 

Seno Gumira Ajidarma dan Mahabarata Jawa Karya N. Riantiarno. 
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Bab III merupakan pemaknaan posisi sosial tokoh Drupadi dalam novel Drupadi 

karya Seno Gumira Ajidarma dan Mahabarata Jawa karya N. 

Riantiarno. Adapun isi Bab III, meliputi: (3.1) “Manusia” dan “Bayang-

Bayang Manusia”, (3.2) Keindahan Wanita, (3.3) Putri Sulung, (3.4) 

Status Sosial Wanita: Kelas Dua, (3.5) Hak Wanita dan Laki-Laki dalam 

Perkawinan, (3.6) Hak atas Kuasa Tubuh Wanita, (3.7) Sikap Pasif 

Wanita, (3.8) Laki-Laki Pembela Wanita, (3.9) Sifat Hetero-Sentris 

Wanita, (3.10) Emosi Ekspresif Wanita, (3.11) Satu Cinta Utuh Wanita, 

dan (3.12) Kekuatan Tersembunyi Wanita. 

Bab IV merupakan penutup. Adapun isi Bab IV, meliputi: (4.1) Simpulan dan 

(4.2) Saran. 

 


