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A. Latar Belakang
Pendangkalan nilai kerohanian masyarakat modern semakin terasa dan cenderung menuju
pembiaran tersingkirkannya nilai nilai tradisi, sehingga menggeser bahkan menyingkirkan
paradigma lama manusia sebagai mahluk sosial yang sangat santun dalam berinteraksi satu
dengan yang lain. Nilai nilai sosial kebersamaan secara terus menerus mengalami penghancuran
menjadi sebuah paradigma baru manusia sebagai mahluk individualis. Tata krama tradisional
sebagai bagian dari pranata sosial menjadi sangat rapuh perannya dalam interaksi rivalitas
manusia modern. Pelepasan hawa nafsu dan egoisme sebagai sikap batin manusia menjadi tak
terkendali, menjadi semakin liar dalam irama degradasi moral yang dahulu menjadi kebanggaan
manusia Jawa.Rasa. Toleransi sebagai manusia beradab diabaikan atas desakan desakan ekonomi
politik yang melatar-belakanginya. Bahkan sangat ekstrim bisa dikatakan manusia menjadi
lebih buas dari binatang buas.
Kemampuan masyarakat tradisional dalam mempertahankan eksistensinya menjadi sebuah
perjuangan yang sangat berat. Nilai nilai kearifan lokal yang terangkum dalam sastra tutur
keseharian menjadi semakin langka. Banyak masyarakat Jawa modern (dan mungkin berlaku
pula untuk seluruh masyarakat tradisional di Nusantara) mengedepankan sikap realistis,
meninggalkan ajaran tradisi yang ditanamkan oleh para tetua adat mereka. Kecenderungan
mendangkalkan nilai tradisi menjadi lebih meluas ketika lingkungan memberikan dukungan.
Sistem sistem tradisi sebagai ciri spesik dari sebuah pranata adat tidak lagi menjadi acuan dasar
dalam berperilaku. Ketidak berdayaan masyarakat adat dalam mempertahankan eksistensinya
merupakan ancaman yang serius untuk estafet nilai tradisi selanjutnya.

B. Kearifan Budaya Jawa
Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, dalam konteks ini tidak perlu diperdebatkan
secara serius tentang denisi masyarakat Jawa, karena akan memakan waktu lama untuk
mempertemukan bebarapa pendapat. Ciri khas kebudayan Jawa terletak pada kemampuan yang
luar biasa kebudayaannya diterjang oleh budaya lain tetapi tetap bertahan dalam keasliannya
(Franz Magnis Suseno, 1983:1).
Kebudayaan Jawa sebagai salah satu kebudayaan lokal di Nusantara mampu menjadi
salah satu pilar kebudayaan nasional yang sampai sekarang belum jelas formulasinya. Kearifan
budaya lokal yang tersebar di seluruh Nusantara secara nyata mampu menciptakan perilaku
masyarakatnya lebih bermoral dan mempunyai kesantunan yang tinggi, sehingga rasa hormat
terhadap sesama menjadi sebuah tingkat kepatuhan utama. Dalam interaksi sosial, masyarakat
adat yang sudah berabad-abad mempunyai tatanan tradisi lokal, mampu berperan dalam sebuah
keselarasan kehidupan.
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Kerangka normatif dalam menentukan bentuk kongkret interaksi manusia Jawa adalah
prinsip keselarasan hidup, baik mikrokosmos maupun dalam kapasistas sebagai bagian dari
makrokosmos. Tanda-tanda ketegangan dalam interaksi sosial dalam masyarakat Jawa yang
mulai nampak akan segera dihilangkan dengan prinsip kerukunan untuk mencapai sebuah
keselarasan. ( Franz Magnis Suseno, 1988).
Sikap batin dalam menjaga keselarasan interaksi sosial, selalu dijaga dalam parameter
yang bersifat ajeg, tidak ada gejolak, selalu mengedepankan kedamaian atau lebih dikenal
dengan harmoni sosial. Hal itu dapat berjalan karena manusia Jawa merasa bahwa individu
dengan segala kepentingannya merupakan bagian integral dari sebuah komunitas.
Terpeliharanya keseimbangan antara manusia dan alam pada titik normal akan menciptakan
lingkungan yang selaras. Manusia akan secara sadar mengetahui tempatnya, sehingga akan
secara sadar pula dalam melakukan interaksi dengan sesama dan alam lingkungan. Sikap batin
inilah yang mampu menciptakan harmonisasi kehidupan manusia dalam menjaga keutuhan
alam. Manusia akan selalu merasa sebagai bagian dari rangkaian tata kehidupan yang saling
bersimbiosa, saling membutuhkan, sehingga dalam memperlakukan sesama atau lingkungan
akan sangat berhati-hati dan santun .Perilaku demikian sudah dikondisikan turun temurun
sedemikian rupa untuk tidak merusak siklus keteraturan yang sudah berlaku, sehingga nyaris
tidak terjadi konik baik horizontal maupun vertikal.
Kultur dari luar akan dengan mudah diterima bila dikemas dalam kultur Jawa yang asli
sehingga terjadi sinkretisme yang justru sangat bisa diterima di masyarakat. Islam dalam
syiarnya akan dengan mudah masuk dalam kehidupan Jawa ketika beberapa Wali menggunakan
media budaya Jawa. Gamelan, wayang kulit dikemas menjadi syiar yang menarik, bukan secara
frontal tetapi secara halus sesuai dengan nilai nilai budaya Jawa. Hal ini juga untuk bisa masuk
ke kalangan Jawa santri. Demikian pula dengan Jawa abangan yang akan menolak secara tegas
bila sistem tata nila tradisi mereka diberangus.
Kearifan adalah sebuah kemauan untuk menerima pranata yang ada (Pitoyo Amrih,
2008:24). Dalam sistem pranata sosial masyarakat Jawa, kearifan sudah berlaku sejak jaman
Hindhu.
Masyarakat Jawa mempunyai pandangan bahwa pusat kebudayaan Jawa adalah keraton,
Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta sebagai keturunan dinasti Mataram.
Masyarakat Jawa yang sudah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara baik melalui pola
transmigrasi maupun kesadaran sendiri, masih mempunyai ikatan batin yang kuat terhadap
budayanya, sehingga interaksi sosial tetap dalam sikap yang nJawani, walaupun tidak
terekspresikan dalam budaya yang utuh. Namun paling tidak ada pernik pernik budaya Jawa
yang masih melekat erat. Maka dalam komunitas Jawa tradisi , losonya akan bermuara pada
sikap tepa slira, sehingga percikan percikan perbedaan pendapat akan relatif mudah diredam.
Kecenderungan relativisme Jawa dipahami sebagai sebuah penerimaan orang lain ketika
memasuki komunitas keJawaan. Kelapangan teologis yang dimiliki masyarakat Jawa mampu
memposisikan antar individu berjalan beriringan walau terdapat perbedaan konsep religius.
Disini nilai nilai tradisi Jawa dominan dalam persenyawaan antar religi ataupun etnis.
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C. Keraton sebagai simpul sosiokultural
Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai penerus kerajaan Mataram didirikan oleh Paku
Buwono II pada tahun 1745 Masehi ( tahun Jawa Je 1670 ), merupakan perpindahan dari
Keraton Kartasura yang rusak ( baca Babad Pecina ). Disamping sebagai pusat politik dan
kekuasaan keraton juga merupakan pusat kebudayaan yang merupakan sumber kekuatan
kosmis. Implementasi dalam kehidupan beragama, Karaton Surakarta walaupun sebagai
sebuah kerajaan Islam, tetapi tetap menjadi pengayom dari semua golongan dan agama dan
kepercayaan. Nilai-nilai hakiki manusia yang terangkum di semua ajaran agama, secara jelas
termanifestasikan dalam upacara-upacara adat yang ada di Karaton Surakarta, yang bermuara
pada keseimbangan, keselarasan makrokosmos (jagad gumelar) dan mikrokosmos. (jagad
gumulung).
Dalam bentuk naskah, Karaton Surakarta mempunyai nilai ajaran leluhur yang sangat
tinggi. Tembang dan tembung dalam setiap naskah mempunyai makna yang tersirat. Tentu
saja memerlukan ketajaman hati dalam mengungkap substansi yang dimaksud.
1.

Konsep Hamemayu Hayuning Bawana.
Kesadaran kosmis sebagai tatanan yang sudah selaras, dijadikan konsep dasar
dalam menjalankan pemerintahan pada masa pemerintahan raja-raja Jawa. Pada masa
pemerintahan Sultan Agung, raja besar Mataram, konsep keselarasan dirangkum menjadi
3 buah pedoman yang disebut Tri Prasetya: Mamayu Hayuning Bawana, Mangasah
Mingising Budi , Mamasuh Malaning Bumi.
Idiom lokal Jawa yang mengatakan Mamayu Hayuning Bawana, menjadi sebuah
landasan yang sangat penting dalam tataran ekologis maupun aspek lainnya.
Hayu dalam konteks ke-Jawa-an, berdimensi pengolahan rasa, membutuhkan
ketajaman spiritual dalam menimplementasikan kesadaran itu.
Hayu dalam leksikologi Jawa memang berarti indah. Dalam loso jawa, hayu
berdimensi spiritual. Perpaduan rasa, cipta dan karsa dalam tataran kehidupan manusia
Jawa sangat dipengaruhi oleh olahing rasa, yang menjadi dasar perilaku dalam menentukan
sikap.
Mamayu secara leksikal memang mempunyai makna menjaga, tetapi secara lebih
mendalam dalam, tataran loso Jawa, mempunyai makna yang lebih bersifat batiniah.
Mamayu tidak mengubah tatanan yang sudah ada, tidak mengganggu keselarasan yang
sudah ada, tidak menimbulkan konik baru terhadap tatanan yang sudah berlaku baik.
Hamemayu bukan sekedar menjaga, tetapi lebih berdimensi kestabilan aura positif
sebagai sebuah ciptaan. Menjaga kestabilan sekaligus mempertahankan keindahan yang
ada .Mamayu hayuning bawana merupakan sebuah kesadaran kontemplatif akan begitu
pentingnya keselarasan makrokosmos dan mikrokosmos. Konsep ini berkaitan dengan
tatanan kehidupan yang bertujuan untuk memperoleh keselarasan batin. Manusia akan
bersikap hormat pada dogma leluhur yang ditabamkan lewat ajaran sinandhi. Manusia Jawa
diajarkan untuk selalu bersikap prasaja, sikap jujur yang didasari pada keberlangsungan
tatanan. Pembelokan pada tatanan dianggap tabu, menyalahi paugeran, yang secara taat
diajarkan secara tutur dari generasi ke generasi berikutnya. Keteraturan siklus kehidupan
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manusia dalam interaksi sosial masyarakat tidak dapat dilepaskan dari beberapa elemen
yang ikut menentukan parameternya.
Hamemayu hayuning bawana adalah menjaga harmoni / keselarasan jagad cilik dan
jagad gedhe. Dalam interaksi keseharian masyarakat dijabarkan menjadi lebih simpel
yaitu: Tepa Salira (tenggang rasa).
Mangasah mingising budi, butir kedua dari Tri Prasetya secara singkat merupakan
perilaku yang didasarkan pada keluhuran budi yang dalam implikasinya dengan selalu
mengedepankan kautaman.
Mamasuh malaning bumi, merupakan sikap pro aktif dalam menjaga harmoni /
keselarasan bumi yang sudah terinteraksi elemen satu dengan yang lainnya
Sultan Agung yang mencoba menerapkan prinsip-prinsip keselarasan hidup dalam
kaitannya ikut memayu hayuning bawana, banyak mencipta paugeran yang ternyata sampai
sekarang masih mampu dijadikan pola kepemimpinan yang berlandaskan keselarasan
kosmis.
Serat Sastra Gendhing , salah satu karya sastra masa Sultan Agung, menciptakan
angger-angger yang sarat dengan tuntunan sikap hidup , ajaran untuk menjadi pemimpin
yang baik, pemimpin yang mempunyai ketegasan dan tidak bersikap ragu serta adil
sehingga dapat menciptakan negara yang tata tentrem kerta raharja.
Dalam serat ini banyak diungkap tentang kapabilitas raja / pemimpin dalam
membentuk karakter masyarakatnya. Raja / pemimpin harus terlebih dahulu dapat
memposisikan dirinya sebagai panutan
Sultan Agung sebagai raja besar pada kerajaan Mataram II, mampu mencanangkan
angger-angger yang dapat diterima oleh masyarakat bukan sebagai sebuah beban, tetapi
merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Tipologi masyarakat menjadi lebih
pada rasa penghayatan, akan sebuah kewajiban dalam mengekspresikan langkah menuju
ma´rifat, tanpa meninggalkan norma adat yang sudah mapan. Pengungkapan kepentingan
dengan perilaku pemaksaan menjadi salah satu pemicu inharmonis keselarasan tersebut.
Keraton Surakarta sebagai penerus dinasti Mataram, tak lepas dari visi dan misi
yang pernah dicanangkan oleh Sultan Agung. Kearifan lokal dalam menciptakan konsep
Mamayu Hayuning Bawana terlihat dalam kebijaksanaan raja dalam aturan-aturan yang
dibuat, baik legal formal maupun dalam bentuk naskah / serat.
2.

Aktualisasi
Masyarakat Indonesia yang pluralis dengan segala keberagaman budaya lokal,
justru menghasilkan sebuah wahana budaya yang sangat indah. Kearifan budaya lokal
yang dimiliki masyarakat adat mampu memancarkan sinar keindahan bagi bangsa lain.
Paternalisasi yang sudah ditanamkan oleh leluhur yang sarat dengan kesantunan sebagai
orang Timur, sekarang dalam posisi yang mengkhawatirkan. Etika kerelaan sebagai
manifestasi kepasrahan jangka panjang, sudah terkontaminasi kepentingan otoritas
komunitas tertentu. Masyarakat sudah tercerabut dari akar budayanya sendiri. . Jati diri
bangsa terjual hanya untuk kepentingan tertentu yang bila dibiarkan akan memporakporandakan keteraturan keselarasan budaya lokal.
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Berpijak pada hal-hal tersebut, sudah saatnya bangsa ini berkaca pada rekaman sejarah
masa lalu, betapa adi luhungnya budaya bangsa ini. Walau terdiri dari pelbagai keragaman
budaya mampu disatukan dalam wadah nusantara.
Hamemayu hayuning bawana dalam konteks kebangsaan masih sangat relevan, masih
mampu menjadi pedoman hidup bangsa ini untuk melangkah dalam koridor nurani yang
bermoral.
Melestarikan budaya substansinya adalah memperkokoh fundamental budaya local
sebagai pilar budaya nasional. Meneropong budaya harus dipandang secara obyektif,
dengan nurani yang jernih, bahwa sebenarnya kebudayaan yang bersumber dari keraton
adalah justru kebudayaan asli, yang tergali dari nilai-nilai adi luhung moral bangsa, yang
selalu mengedepankan tepa-salira, saling hormat, selalu menjaga keselarasan.
Karaton Surakarta sebagai sumber dan punjering budaya Jawa, secara loso sudah
mengemas ajaran tersebut dalam wujud bangunan Karaton mulai dari Gapura Gladag
sampai Alun-alun Selatan. Perjalanan hidup manusia digambarkan dalam simbolisasi
bangunan.
a.

Gapura Gladag
Dahulu tempat menambatkan hewan buruan. Makna yang terkandung: pengendalian
hawa nafsu.

b.

Gapura Pamurakan
Dahulu digunakan untuk membagi hewan buruan dimana jumlah yang diterima
tidak sama . maknanya adalah narima ing pandum (menerima akan rejeki dari Tuhan
seberapapun besarnya)

c.

Alun-alun Utara
Siang terasa panas malam terasa dingin, menandakan kehidupan manusia di dunia
ada malam-siang, suka-duka,kaya-miskin (kontradiktif)

d.

Pohon beringin
Merupakan lambang kejayaan seorang raja. Juga bermakna pengayoman, keadilan
dan kewibawaan.

e.

Sasana Sumewa / pagelaran
Berbentuk tridenta (tiga bangunan)Dahulu tempat untuk mendengarkan pengumuman
undang-undang Negara, jadi merupakan lambang peraturan.. Disini terdapat bangsal
pangrawit dari Kartasura.

f.

Kori Wijill
Terdapat Batu lempeng yang disebut Sela Pamecat. Wijil berarti keluar, maknanya
dalam mengucapkan kata-kata jangan menyinggung perasaan orang lain.

g.

Sitihinggil terdiri dari
1) Bangsal Sewayana
Dahulu digunakan pisowanan saat garebeg
2) Bangsal Manguntur Tangkil
Tempat duduk raja saat dihadap para Sentana dan Abdidalem
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3)

Bangsal Witana
Digunakan untuk tempat pisownan abdidalem Estri, Bedhaya, Emban, Cethi.
4) Tempat Meriam Nyai Setomi.
5) Kori Mangu, artinya ragu
Secara umum Sitihinggil merupakan penggambaran kehidupan manusia secara lahir
dalam keduniawian. Tetapi belum mencapai akhir gegayuhan / tujuan.
h.

Kori Brajanala
Berbentuk Semar tinandhu. Braja=tajam, nala=hati. Artinya untuk mencapai
kesempurnaan orang harus tajam hatinya.

i.

Madherata / Balerata
Sebagai tempat pemberhentian kereta kuda.

j.

Kori Kamandungan.
Bentuk bangunan Semar tinandhu, Mandung = berhenti. Secara lahir untuk menata
diri sebelum masuk keratin, maknanya: mawas diri/berkaca, melihat kekurangan diri
sendiri sebelum melihat kekurangan orang lain.

k.

Bangsal Smarakata.
Tempat memberikan ganjaran pangkat kepada Abdidalem. Dulu untuk tempat
pisowanan abdidalem bupati nglebet.

l.

Bangsal Marcukundha.
Dulu untuk tempat pisowanan opsir, prajurit, untuk menjatuhkan hukuman.

m. Bangsal Sri manganti
Sri= raja, manganti=menanti. Tempat menanti tamu raja.
n.

Panggung Sangga Buwana
Lengkapnya: Panggung Luhur Sinangga Buwana, menunjukkan candra sengkala
(angka tahun jawa)=1708 J. Di puncaknya terdapat naga bersayap membentangkan
gendewa (angka tahun 1708 J).

o.

Pelataran
Ditumbuhi banyak pohon sawo kecik (kecik=baik), artinya dalam kedewasaan harus
selalu berbuat kebaikan.

p.

Sasana Sewaka
Tempat untuk pisowanan saat Tingalandalem Jumenengan, dipentaskan tarian Bedhaya
Ketawang.

q.

Parasdya

r.

Dalem Ageng Prabasuyasa

s.

Sasana Handrawina
Tempat untuk menjamu tamu kerajaan.

t.

Alun-alun Selatan
Tidak ada bangunan, melambangkan alam awang-uwung.
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D. Konklusi / Simpulan
Dari sedikit paparan diatas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa budaya local harus
direkonstruksi kembali ke bentuk asli atau tidak dipaksakan untuk di kristalisasi dengan budaya
lokal lainnya sebagai budaya nasional.
Konsep Hamemayu hayuning bawana yang menjadi praksis dasar masyarakat Jawa menjadi
sangat relevan untuk diimplementasikan dalam kehidupan bernegara..
Tuntutan keselarasan yang merupakan nilai-nilai dasar perilaku masyarakat Jawa sebagai
sebuah penghayatan komunal bersifat terbuka dan menjadi wahana sikap dasar masyarakat
untuk mencapai pencerahan hidup. Mamayu hayuning bawana adalah cerminan perilaku
masyarakat Jawa dalam menyelaraskan tatanan yang berdasar pada konsep makrokosmos dan
mikrokosmos, harmonisasi jagad gumelar dan jagad gumulung.
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MENGUKUHKAN PEMBELAJARAN BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA
DAERAH SEBAGAI MUATAN LOKAL
Oleh
Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.
Universitas Negeri Yogyakarta
Ketua IKADBUDI Pusat
Abstrak
Pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya daerah kini sedang dalam keadaan yang kurang
menguntungkan sehingga menimbulkan keserahan di kalangan guru dan masyarakat pendukung
bahasa, sastra, dan budaya daerah. Hal ini disebabkan oleh Kurikulum Tahun 2013 yang
menggabungkan muatan lokal dengan seni budaya, bahkan di kalangan tertentu, muatan lokal dan
seni budaya hanya dimaknai mata pelajaran seni budaya saja dengan meniadakan bahasa, sastra,
dan budaya daerah. Pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya daerah pada Kurikulum 2013 hanya
bertumpu pada tanda bintang, yang menyebutkan bahwa muatan lokal bisa bahasa daerah.
Berdasarkan tinjauan peraturan perundanagan-undangan beserta peraturan-peraturan
turunannya, bahasa sastra dan budaya daerah memiliki hak hidup dan berkembang di bumi Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dengan slogan negara Bhineka Tunggal Ika ini. Secara substansial
pun tidak diragukan lagi bahwa dalam bahasa, sastra, dan budaya daerah mengandung tata nilai,
norma, keyakinan, kebiasaan, konsepsi, dan simbol-simbol yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat daerah. Bahasa, sastra, dan budaya daerahmerupakan sumber pendidikan karakter,
karena dalam bahasa dan sastra daerah di Indonesia syarat akan pendidikan nilai yang merupakan
substansi utama dari pendidikan karakter. Oleh karena itu, perlu dikukuhkan kembali pembelajaran
bahasa, sastra, dan budaya daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal yang mandiri.

A. Latar Belakang
Dalam sejarah pengajaran bahasa daerah, seperti survei tahun 1999 (Rusyana dalam
Rosidi ‘ed.’, 1999: 72-75), bahasa daerah diajarkan di lima belas propinsi, yaitu Aceh, Sumatra
Utara, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
dan Bali, serta propinsi lain menyusul mengajarkan, yaitu Sumatra Barat, Sumatra Selatan,
Jakarta, Iirian Jaya, dan Nusa Tenggara Timur. Bahasa daerah yang diajarkan adalah bahasa
Aceh, Gayo, Batak Mandaliling, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Melayu,
Rejang, Lampung, Sunda, Cirebon, Madura, Dayak Simpang, Dayak Kanayatan, Banjar, Kutai,
Tombulu, Tonsawang, Mongondow, Bugis, Makasar, Mandar, Toraja, Tolaki. Muna, Wolio, dan
Bali. Bahasa-bahasa daerah itu diajarkan di semua SD dan SLTP.Untuk tingkat SLTA, seperti
bahasa Jawa baru diajarkan di sekolah guru dan SMU Bahasa. Untuk Propinsi Bali, bahasa
Bali diajarkan sampai tingkat SMA. Demikian juga di Jawa Barat, pengajaran bahasa Sunda
juga diajarkan sampai SMA.
Untuk pengajaran bahasa Jawa, dari berbagai dokumen yang ada, pengajaran bahasa
Jawa telah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Dalam perjalanannya
mengalami pasang surut. Pada era sebelum kemerdekaan, bahasa Jawa dijadikan bahasa
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pengantar pendidikan dan sebagai mata pelajaran. Setelah kemerdekaan RI 17 Agustus 1945
bahasa pengantar pendidikan adalah bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa dapat dijadikan
bahasa pengantar di sekolah dasar pada kelas permulaan. Sebagai mata pelajaran, bahasa
Jawa diajarkan di SD dan SLTP. Dari dokumen yang ada, sejak awal bahasa Jawa memang
baru menjadi mata pelajaran di SD dan SLTP.Di tingkat menengah, bahasa Jawa menjadi mata
pelajaran di Sekolah Pendidikan Guru dan SMA Jurusan Bahasa. Di Perguruan Tinggi, bahasa
Jawa berdiri sendiri sebagai program studi dan mata kuliah mandiri pada jurusan terkait.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang merupakan implementasi dari kurikulum
berbasis kompetensi, memberikan secerah harapan untuk pembelajarn bahasa daerah, karena
dalam kurikulum itu memberi peluang pengajaran bahasa daerah sebagai salah satu muatan
lokal. Pada periode sebelumnya, pembelajaran bahasa daerah belum mendapat tempat yang
pasti, sehingga daerah satu dan daerah yang lain berbeda-beda perlakuannya, tergantung kepada
kebijakan pemerintah daerah.
Pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang merupakan implementasi
dari kurikulum berbasis kompetensi, memberikan secerah harapan untuk pembelajarn bahasa
daerah, karena dalam kurikulum itu memberi peluang pengajaran bahasa daerah sebagai salah
satu muatan lokal. Pada semua jenjang dan jenis pendidikan (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan
SMK), struktur kurikulumnya terdapat muatan lokal.Seperti dijelaskan dalam KTSP (Depdiknas,
2006) muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang
disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya
tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan
lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan
muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang
tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih
meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini
sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum
muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional.Lingkup isi/jenis muatan lokal,
dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan
daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta
hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.
Perkembangan terakhir, pada Kurikulum 2013 membawa dampak yang kurang
menguntungkan bagi pembelajaran bahasa daerah, karena pembelajaran bahasa daerah tergusur
dari mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai muatan lokal. Muatan lokal yang sebelumnya
berdiri sendiri, kini digabung dengan seni budaya. Alokasi jam pelajaran pun hanya dua jam
pelajaran yang harus diisi dengan muatan lokal dan seni budaya. Berbagai upaya telah ditempuh
melalui berbagai jalur, baik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dewan
Perwakilan Rakyat.Hasil perjuangan itu hanya berhasil memunculkan tanda bintang pada
penyempurnaan kurikulm 2013, dengan keterangan “Muatan Lokal dapat diisi dengan Bahasa
Daerah”. Suasana yang tidak menguntungkan ini berakibat pada implementasi kurikulum dei
sekolah yang beraneka ragam dan tentu menimbulkan keresahan di kalangan guru bahasa
daerah dan masyarakat daerah pendukung bahasa dan sastra daerah..Karena itu, perlu dicari
usaha-usaha untuk mengukuhkan kembali pembalajaran bahasa dan sastra daerah mulai dari
SD sampai tingkat SMA sederajat.
9

B. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Pembelajaran Bahasa Daerah
Secara kronologis dapat dilihat Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan
turunannya pembelajaran bahasa daerah, seperti dideskripsikan sebagai berikut:
1. Sumpah Pemuda butir yang ketiga berbunyi “Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa
Indonesia”, dengan kata “menjunjung tinggi” dan bukan “mengakui” sebagaimana butir
pertama dan kedua Sumpah Pemuda, yang berarti mengisyaratkan bahwa “Bahasa
dan Sastra Daerah” yang merupakan kekayaan budaya bangsa tetap dipelihara dan
dikembangkan oleh negara.
2. UUD 1945 Bab XIII Pasal 32 (2) dinyatakan bahwa Negara menghormati dan memelihara
bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
3. Negara telah mewajibkan untuk menanamkan empat pilar kebangsaaan, yakni (1) Pancasila,
(2) UUD 1945, (3) Bhinneka Tunggal Ika, dan (4) NKRI. Bhinneka Tunggal Ika memiliki
esensi nilai-nilai keetnisan yang menjadi entitas bangsa Indonesia.
4. UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 33 ayat (2) bahwa bahasa daerah dapat digunakan
sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam
penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Dalam penjelasan ayat tersebut
pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan
dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan. Tahap awal
pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar.
5. UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 37 ayat (1) Kurikulum pendidikan dasar dan
menengah wajib memuat (a) mata pelajaran bahasa dan (b) muatan lokal. Dalam penjelasan
pasal 37 ayat (1) bahwa bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah,
dan bahasa asing.
6. Kurikukum Tingkat Satuan Pendidikan diamanatkan oleh UU No 20 tahun 2003 dan
Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa
di Kurikulum KTSP secara tegas dinyatakan salah satu mata pelajaran adalah Muatan
Lokal dan di daerah telah dilaksanakan dengan baik dengan mengajarkan Bahasa dan Sastra
Daerah sebagai Muatan Lokal yang telah memiliki dampak positif terhadap pelestarian
dan pengembangan bahasa dan sastra daerah dan telah memberikan sumbangan nyata
pada pembentukan kepribadian bangsa.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
Bab XIA tentang Kurikulum, Pasal 77B ayat (7) Struktur Kurikulum untuk Pendidikan
Menengah terdiri atas muatan umum, muatan peminatan akademik, muatan peminatan
kejuruan, dan muatan pilihan lintas minat/ pendalaman minat. Muatan Umum terdiri atas
muatan nasional untuk satuan pendidikan dan muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai
dengan potensi dan keunikan lokal. Pada Pasal 77I disebutkan struktur kurikulum SD/MI,
SDLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan: pendidikan agama, pendidikan
kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial,
seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/ kejuruan, dan muatan
lokal. Pada Pasal 77J, struktur kurikulum SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang
sederajat terdiri atas muatan: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa,
matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social, seni dan budaya, pendidikan
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8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

jasmani dan olah raga, keterampilan/ kejuruan, dan muatan lokal. Pasal 77K ayat (2) tentang
kurikulum pendidikan menengah, muatan umum terdiri atas: pendidikan agama, pendidikan
kewarganegaraanm bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social,
seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/ kejuruan, dan muatan
lokal. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 77N bahwa (1) muatan lokal untuki setiap satuan
pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal,
(2) muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan, dan (3)
ketentuan lebih lanjut mengnai muatan local diatur dengan Keoutusan Menteri.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 tahun 2012 bahwa Bahasa, Sastra, dan
Aksara Jawa terus dikajikembangkan dan dilestarikan.
Perturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2003 tentang pemeliharaan Bahasa,
Sastra, dan Aksara Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 1992 tentang Pembinaan Bahasa, Sastra, dan
Aksara Bali.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 423.5/5/2010 tentang Kurikulum Mata
Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/
SMPLB/MTs negeri dan swasta Provinsi Jawa Tengah.
Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata
Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) untuk Jenjang Pendidikan SMA/SMALB/SMK/
MA negeri dan swasta Provinsi Jawa Tengah.
Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 188/188/KPTS/013/2005 tentang
pembelajaran bahasa Jawa di SD, SMP, SMA, dan SMK.
Keputusan dan Amanat Kongres Bahasa Jawa:
a.
b.
c.
d.
e.

15.
16.
17.
18.
19.

Kongres Bahasa Jawa I, 15-21 Juli 1991 di Semarang
Kongres Bahasa Jawa II, 22-26 Oktober 1996 di Malang
Kongres Bahasa Jawa III, 15-21 Juli 2001 di Jogjakarta
Kongres Bahasa Jawa IV, 10-14 September 2006 di Semarang
Kongres Bahasa Jawa V tahun 2011 di Surabaya

Selalu memutuskan bahwa diwajibkannya pengajaran Bahasa Jawa dari Sekolah Dasar
sampai Sekolah Menengah Atas sederajat di tiga Propinsi pemrakarsa kongres Bahasa
Jawa (Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur).
Kongres Basa Sunda I – IX (1967 – 2012) memutuskan bahwa diwajibkan Basa Sunda
daiajarkan dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
Kongres Bahasa Bali I – VI (tahun 1959 – 2011) merekomendasikan bahwa Bahasa Bali
wajib diajarkan di SD, SMP, SMA, dan SMK.
Kongres Sastra Jawa I, II, III (tahun 2003, 2007, 2011) merekomendasikan bahasa Jawa
diajarkan dari SD, SMP, SMA, dan SMK.
Konferensi Internasional Budaya Sunda I dan II merekomendasikan Basa Sunda diajarkan
dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
Konferensi IKADBUDI (Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia) merekomendasikan
bahwa bahasa daerah hendaknya dibelajarkan dari SD, SMP, SMA, dan SMK.
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C. Arah Pembelajaran Bahasa Daerah
Dalam Politik Bahasa Nasional tentang kedudukan dan fungsi bahasa daerah dinyatakan
bahwa di dalam hubungannya dengan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa seperti Bali,
Batak, Bugis, Jawa, Madura, Makasar, dan Sunda, yang terdapat di wilayah Republik Indonesia,
berkedudukan sebagai bahasa daerah. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasabahasa seperti Bali, Batak, Bugis, Jawa, Madura, Makasar, dan Sunda berfungsi sebagai (1)
lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam
keluarga dan masyarakat daerah (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1977:13).
Nababan (1984) menyatakan ada empat fungsi bahasa, yaitu fungsi kebudayaan,
kemasyarakatan, perorangan, dan pendidikan. Fungsi kebudayaan meliputi tiga hal, pelestarian
kebudayaan, pengembangan kebudayaan, dan inventarisasi ciri-ciri kebudayaan. Fungsi
kemasyarakatan meliputi ruang lingkup dan bidang pemakaian. Fungsi perorangan meliputi
fungsi instrumental, kepribadian, pemecahan masalah, khayalan, dan informatif. Fungsi
pendidikan meliputi fungsi integratif, instrumental, kultural, dan penalaran.
Anton Moeliono (1981: 38-39) menyatakan bahasa memiliki lima fungsi pokok, yaitu (1)
fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan atau kedaerahan, (2) fungsi sebagai bahasa perhubungan
luas pada taraf subnasional, nasional, atau internasional, (3) fungsi sebagai bahasa untuk tujuan
khusus, (4) fungsi sebagai bahasa dalam sistem pendidikan sebagai pengantar dan objek studi,
dan (5) fungsi sebagai bahasa kebudayaan di bidang seni, ilmu, dan teknologi.
Berdasarkan politik bahasa nasional dan kajian fungsi bahasa tersebut, pengajaran bahasa
daerah setidaknya harus diarahkan pada tiga fungsi pokok, yaitu (1) alat komunikasi, (2)
edukatif, dan (3) kultural. Fungsi alat komunikasi diarahkan agar siswa dapat menggunakan
bahasa daerah secara baik dan benar untuk keperluan alat perhubungan dalam keluarga dan
masyarakat. Fungsi edukatif diarahkan agar siswa dapat memperoleh nilai-nilai budaya daerah
untuk keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Fungsi kultural agar dapat
digali dan ditanamkan kembali nilai-nilai budaya daerah sebagai upaya untuk membangun
identitas dan menanamkan lter dalam menyeleksi pengaruh budaya luar.
Pada fungsi pertama, bahasa sebagai alat komunikasi yang diarahkan agar siswa dapat
berbahasa daerah dengan baik dan benar, mengandung nilai kearifan lokal hormat atau sopan
santun. Seperti diketahui bahwa dalam bahasa daerah (bahasa Jawa) berlaku penggunaan bahasa
Jawa sesuai dengan unggah-ungguh, dan dalam unggah-ungguh itu terkandung nilai-nilai
hormat di antara para pembicara, yaitu orang yang berbicara (O1) orang yang diajak berbicara
(O2), dan orang yang dibicarakan (O3). Sebagai contoh, untuk menyatakan keadaan sedang
makan, jika yang berbicara (O1) anak dan yang dibicarakan (O3) bapak, menggunakan kalimat
“Bapak, nembe dhahar” (Bapak baru makan), jika yang sedang makan orang yang berbicara
(O1) anak, menggunakan kalimat “Kula saweg nedha” (Saya sedang makan). Penggunaan kata
dhahar (makan)merupakan realisasi dari rasa hormat kepada orang tua.
Fungsi edukatif diarahkan agar siswa dapat memperoleh nilai-nilai budaya daerah untuk
keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Pengajaran unggah-ungguh
bahasa Jawa seperti diuraikan di depan, selain untuk keperluan alat komunikasi juga dapat
mengembangkan fungsi edukatif. Melalui unggah-ungguh basa, siswa dapat ditanamkan
nilai-nilai sopan santun.Dalam sastra Jawa, seperti yang terkandung dalam sastra wayang
misalnya, selain berfungsi sebagai tontonan (pertunjukan) juga berfungsi sebagai tuntunan
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(pendidikan). Melalui sastra wayang, para siswa dapat ditanamkan nilai-nilai etika, estetika,
sekaligus logika. Ungkapan tradisonal Jawa juga banyak mengandung nilai-nilai lokal Jawa
untuk kepentingan pendidikan. Semboyan pendidikan nasional kita “Ing ngarso sung tuladha,
Ing madya mangun karsa, dan Tutwuri Handayani” juga berasal dari ungkapan tradisional Jawa.
Pendek kata, dalam khasanah bahasa dan sastra daerah banyak mengandung nilai-nilai lokal
yang dapat berfungsi untuk mengembangkan fungsi edukatif, yaitu fungsi untuk pembentukan
kepribadian.
Terkait dengan nilai edukatif, bahasa dan sastra daerah merupakan sumber pendidikan
karakter, karena dalam bahasa dan sastra daerah di Indopnesia syarat akan pendidikan nilai
yang merupakan substansi utama dari pendidikan karakter. Dalam bahasa dan sastra daerah
terkandung tata nilai kehidupan masyarakat seperti norma, keyakinan, kebiasaan, konsepsi,
dan simbol-simbol yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, toleransi, kasih sayang,
gotong royong, andhap asor, kemanusiaan, nilai hormat, tahu berterima kasih, dan lainnya.
Pendidikan karakter sebagai pilar pendidikan budi pekerti bangsa, dewasa ini menjadi sangat
penting, karena pendidikan karakter sangat menentukan kemajuan peradaban bangsa, yang
tak hanya unggul, tetapi juga bangsa yang cerdas. Pendidikan karakter pada dasarnya adalah
pendidikan budi pekerti dengan cara menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik.
Nilai moral terdiri dari ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan,
kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus
hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Melalui pembelajaran Bahasa dan
Sastra Daerah dapat ditanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur sebagai realisasi dari pendidikan
karakter.
Fungsi kultural diarahkan untuk menggali dan menanamkan kembali nilai-nilai budaya
daerah sebagai upaya untuk membangun identitas dan menanamkan lter dalam menyeleksi
pengaruh budaya luar. Jika fungsi sebagai alat komunikasi dan edukatif telah terlaksana dengan
baik, sebenarnya fungsi kultural akan dapat tercapai, karena fungsi kultural sesungguhnya terkait
langsung dengan kedua fungsi itu. Melalui fungsi alat komunikasi dan edukatif, diharapkan
telah ditanamkan nilai-nilai budaya daerah. Jika penanaman nilai-nilai budaya daerah telah
berhasil, maka akan terbangun identitas budaya yang kuat, dan pada akhirnya akan dapat
membendung dan memlter pengaruh budaya luar.

D. Membuat Pembelajaran Bahasa Daerah Bermakna dan Menarik
Pembelajaran bahasa daerah hendaknya berlangsung tidak sekedar meaning getting,
tetapi berupa proses meaning making, sehingga akan terjadi internalisasi nilai-nilai dalam diri
siswa. Dengan pola itu, siswa tidak dijejali dengan seperangkat kaidah untuk dimengerti secara
kognitif, tetapi diarahkan untuk pengembangan aspek afektif, sesuai dengan sifat bahasa
daerah pada umumnya yang memiliki karakteristik sama, yaitu penuh akan muatan afektif.
Pendidikan afektif seperti dikemukakan oleh Good dan Brophy (1990) meliputi berbagai
aspek, antara lain: emosi, nilai, kepercayaan, dan sikap. Istilah yang digunakan untuk indikator
aspek afektif antara lain apresiasi, keinginan, kepuasan, minat, morivasi, dan kecintaan. Belajar
dari pelaksanaan pembelajaran muatan lokal kurikulum 1994, seperti dalam kesimpulan
penelitian Suharsimi Arikunta (1996), guru sebagai pelaksana kurang memahami apa yang
ditulis dalam GBPP, dan tanpa keyakinan yang penuh mereka melaksanakan saja sesuai dengan
kemampuan menangkap apa yang dimaksud. Dengan apa yang tertera dalam GBPP, sesuai
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dengan kebiasaan mengajar sehari-hari, kebanyakan guru hanya menjelaskan saja—bukan
memahami mengarah pada mencintai (salah satu aspek afektif), tetapi hanya mengetahui teori
yang verbalisrtik (aspek kognitif saja). Tentu keadaan ini harus menjadi pengalaman yang
berharga untuk pembelajaran bahasa daerah ke depan. Apalagi kurikulum yang berlaku sekarang
Kurikulum KTSP, yang merupakan implementasi dari kurikulum berbasis kompetensi di mana
guru memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan silabus berdasarkan standar
isi dan standar kelulusan.
Pola pembelajaran dengan KBK didasarkan atas pendekatan kontekstual atau CTL
(contextual teaching and learning). Pembelajarn kontekstual sebagai dijelaskan dalam KTSP
(Depdiknas, 2006) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang
diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan
antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka seharihari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme
(constructivism), bertanya (questioning), menemukan (inquiri), masyarakat belajar (learning
community), pemodelan (modeling), dan penilaian sebenarnya (authentic assessment). Dengan
konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran
berlansung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer
pengetahuan dari guru ke siswa.
Untuk pelaksanaan pembelajaran, dapat digunakan apa yang pernah diusulkan oleh “Tim
Konsultan Kurikulum Muatan Lokal” agar pengajaran muatan lokal mengarah ke pendidikan
afektif. Dalam mengajarkan muatan lokal sebaiknya digunakan pendekatan “penyatukaitan
diri dengan yang dipelajari” (immerison, mencelupkan diri ke dalamnya). Implementasi dari
pendekatan ini, dalam pembelajaran bahasa daerah, siswa harus dibawa secara langsung
dengan cara mencelupkan diri ke dalamnya secara utuh. Siswa diajak menggunakan bahasa
daerah secara langsung untuk menulis atau mengarang, berbicara, membaca, dan menyimak.
Kebiasaan guru berceramah secara panjang lebar tentang bahasa daerah perlu dihindari,
yang diperlukan hanyalah penjelasan seperlunya untuk menggunakan bahasa daerah. Ketika
pembelajaran berbicara misalnya, siswa secara langsung belajar berbicara (berkomunikasi
dengan orang lain, berpidato, bercerita, dan sebaginya), guru tinggal membetulkan jika ada
kesalahan penggunaan. Pembelajaran menulis juga demikian, siswa diajak menulis atau
mengarang secara langsung (mengarang puisi, cerita pendek, cerita bebas, atau lainnya).Kita
dapat mencontoh anak-anak keturunan Jawa di Suriname belajar bahasa Jawa dengan lagulagu Jawa.Pengalaman penulis mengamati anak-anak muda di Suriname, ternyata mereka
tertarik belajar bahasa Jawa melalui lagu-lagu Jawa seperti campur sari, lagu-lagu pop Jawa,
panembrama, dan karawitan. Festival lagu-lagu Jawa di Suriname mampu membangkitkan
minat generasi muda keturunan Jawa di Suriname untuk belajar bahasa Jawa.
Penelitian yang pernah penulis lakukan di SMP 8 Yogyakarta pada tahun 1999,
pembelajaran sastra wayang dengan mengembangkan aspek-aspek apresiatif siswa dapat
meningkatkan penanaman nilai-nilai pendidikan budi pekerti. Pendekatan pembelajaran
yang digunakan adalah pendekatan “penyatukaitan diri dengan yang dipelajari”. Siswa secara
langsung diajak mencelupkan diri dalam pembelajaran sastra wayang. Siswa diajak menonton
pertunjukan wayang melalui rekaman audio-visual, rekaman audio, bacaan, dan menghadirkan
tokoh-tokoh wayang serta mendiskusikannya.
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E. Simpulan
Berdasarkan tinjauan peraturan perundanagan-undangan beserta peraturan-peraturan
turunannya, bahasa sastra dan budaya daerah memiliki hak hidup dan berkembang di bumi
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan slogan negara Bhineka Tunggal Ika. Secara
substansial pun tidak diragukan lagi bahwa dalam bahasa, sastra, dan budaya daerah
mengandung tata nilai, norma, keyakinan, kebiasaan, konsepsi, dan simbol-simbol yang hidup
dan berkembang dalam masyarakat daerah. Karena itu, bahasa, sastra, dan budaya daerah
dapat digunakan sebagai sumber pendidikan karakter, karena dalam bahasa dan sastra daerah
di Indonesia syarat akan pendidikan nilai yang merupakan substansi utama dari pendidikan
karakter. Oleh karena itu, perlu dikukuhkan kembali pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya
daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal yang mandiri.
Pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya daerah harus diusahakan bermakna. Salah
satu pola pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan
“penyatukaitan diri dengan yang dipelajari”. Siswa harus dibawa secara langsung menggunakan
bahasa daerah.Sesuai dengn karakteristik KTSP, pembelajaran secara kontekstual atau CTL
(contextual teaching and learning) menjadi salah satu alternatif untuk dilaksanakan. Melalui
pembelajaran kontektual, guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia
nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapannya dalam kehidupan.
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ABSTRAK
Folklor suatu ketika dianggap sebagai bahan lapok atau ketinggalan zaman. Tanggapan begini
menghukum folklor tidak lagi relevan dalam kehidupan zaman sekarang. Zaman sekarang dipacu
dengan teknologi maju bertulangbelakangkan alat komputer. Padahal umumnya, folklor berfungsi
sebagai alat menghibur dan pencerminan budaya sesuatu masyarakat atau komuniti. Bascom (1965),
malah mengemukakan fungsi folklor itu pada umumnya memiliki empat fungsi. Apakah fungsi
folklor ini turut terbenam bersama tanggapan masa kini yang tidak relevan dengan cara kehidupan
yang serba maju. Di sebaliknya, kesemua fungsi ini sekiranya diperkembangkan dan diaplikasikan
kesesuaiannya masa kini tentu tanggapan awal tadi memaksa untuk menilai kembali. Oleh yang
demikian, makalah ini akan membincangkan fungsi umum folklore dapat berperanan sesuai dengan
kehendak kehidupan sekarang sekaligus menolak tanggapan bahawa folklore adalah bahan yang
lapok dinyenyah zaman. Perbincangan ini berfokus kepadaf olklor Brunei dan dihubungkaitkan
dengan industri pelancongan yang salah satu jenisnya adalah budaya-ekopelancongan. Perbincangan
ini juga sandarannya kepada pendekatan fungsional iaitu berteraskan teori fungsional Bascom dalam
bidang folklor. Penelitian ini menengahkan lokasi Sungai Brunei sebagai sampel perbincangan
sebuah lokasi atau destinasi pelancongan yang dapat dihubungkan dengan peranan folklornya.
Berdasarkan penelitian ini, pelancongan bukan hanya sekadar berada di sesuatu lokasi atau destinasi.
Pelancongan memerlukan kepuasan visual dan audio. Sekiranya dihubungkan kedua-dua aspek ini
dengan folklore ternyata folklore dapat memenuhi kedua-duanya. Sebagai contoh, Batu Gasing
Awang Semaun di Sungai Brunei yang Nampak dilihat melalui indera mata (visual). Pada masa
yang sama, cerita di sebalik batu ini secara penyampaian lisan (audio) melengkapi kepuasan visual.
Pada dasarnya juga, folklore dalam pelancongan dapat menghibur (entertain) dan memberi rasa
keseronokan sesuai dengan kehendak dan salah satu matlamat melancong yang ingin berhibur.
Secara tidak langsung folklor Brunei mencerminkan tingkah laku yang diwarisi dan diamalkan
daripada generasinya terdahulu. Pada masa yang sama, memperlihatkan jati diri masyarakat Brunei
kepadapelancong.
ABSTRACT
Folklore once considered obsolete or outdated material. This notion dene folklore is no longer
relevant in present day.Today, living in this world depends on advanced technology (computer
equipment basis). Generally,the function of folklore a side of entertaining it is also as a cultural
reection of particular community or society. To Bascom (1965) there are four functions of folklore
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in general. With the current notion of irrelevant way of life today, but do the functions of folklore
also not practical? What if the denition of these functions developed and applied to current daily
life? Of course perception earlier forced to be reevaluated. Therefore, this paper will discuss the
general function of folklore that could play the important roles in today’slife and dismissed the notion
that the material of folklore is outdated. This discussion focuses on Brunei folklore and associated
with the tourism industry. This discussion is also underlying the functional approach which is based
on functional theory of Bascom. This study analyzes the Brunei River as a discussion sample can
be linked with the role of folklore. Based on this study, tourism is not just to be in a location or
destination. Tourism requires visual and audio pleasure. In order to fulll both aspects folklore
appears to meet both. Batu Gasing Awang Semaun (AwangSemaun’s Spinning Rock) at Brunei
River is an example. This location visually can be seen.Of course, there is also a story behind this
rock presented orally (audio). This will complete visual satisfaction. In principle, folklore in relate
to tourism willalso to entertainand give a sense of excitement in accordance with the requirements
and one of the goals of traveling.On the other hands,Brunei folklore indirectly reects inherited
behavior and practice of the old generation. In addition, Brunei folklore demonstrates community
pride (Brunei) to tourists.

A. PENDAHULUAN
Sandaran kestabilan bangsa dan negara juga tertumpu kepada kemajuan dan perkembangan
ekonominya. Perkara ini diangkat menjadi agenda utama secara global. Negara Brunei
Darussalam turut memandang serius mengenai agenda ini. Sungguhpun Negara Brunei memiliki
sumber asli (minyak dan gas) yang selama ini menjamin pertumbuhan dan pembangunan
negara namun kewajaran untuk mempelbagaikan sumber ekonomi negara tetap diungkayahkan
secara berterusan. Justeru itu, usaha-usaha dan perancangan serta pelaksanaan berterusan
dengan melibatkan agensi kerajaan dan bukan kerajaan atau swasta. Semua pihak harus terlibat
sama dan berperanan ke arah matlamat wawasan 2035 Negara Brunei Darussalam. Industri
pelancongan dianggap berpotensi untuk mengisi ruang usaha mempelbagaikan sumber ekonomi
negara. Negara Brunei Darussalam yang masih menyimpan hutan tropikanya lebih kurang
75%, kesejahteraan, adat dan budayanya yang masih dipraktikkan dan sebagainya menjamin
kejayaan industri pelancongan.
Dalam makalah ini, aspek ekonomi bukan menjadi tumpuan perbincangan. Senario
mempelbagaikan ekonomi negara khususnya di Negara Brunei Darussalam menjadi sasaran
untuk membuka ruangnya bagi folklor Brunei dapat berperanan. Peranan folklor itu akan
memperlihatkan kepentingannya dalam sama-sama mencapai atau mengekalkan kestabilan
bangsa dan negara. Justeru itu, melihat kepada industri pelancongan melalui destinasi Sungai
Brunei secara tidak sedar folklor Brunei amat berfungsi dan masih relevan dalam kehidupan
masakini. Folklor selama ini, adanya tanggapan meminggirkan fungsinya di persada masakini
lebih-lebih lagi dalam zaman era komunikasi canggih. Teori fungsional Bascom (1954 & 1965)
seolah-olah mati pada penghujung abad ke-20. Akan tetapi apabila diteliti fungsi folklor yang
dikemukakan Bascom ini secara melebar ternyata masih mampu menyatakan folklor tetap
berperanan.
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B. FOLKLOR DAN FUNGSI UMUMNYA
Terdapat banyak denisi folklor. Denisi folklor tertakluk kepada sudut pandang masingmasing. Salah satu denisi folklor ialah ‘Folklore is artistic communication in small groups’
(Ben-Amos 1971: 131). Folklor kadang disebut sebagai tradisi lisan. Dalam makalah ini akan
menggunakan istilah folklor. Folklor memiliki pelbagai bentuk dan paling mudah pembahagian
yang dikemukakan Brunvand (1986), folklor berbentuk lisan; folklor berbentuk separa lisan;
dan material. Bagi perbincangan makalah ini bentuk folklor yang menjadi tumpuan adalah
folklor berbentuk lisan iaitu prosa naratif yang dikenali sebagai cerita rakyat.
Menurut Bascom (1954 & 1965), fungsi folklor umumnya ada empat, iaitu sebagai alat
hiburan, alat pendidikan, cerminan masyarakat, dan pengabsahan jati diri. Sejak akhir-akhir ini
fungsi folklor meragukan dalam kehidupan sekarang yang ditulangbelakangi oleh komputer.
Teknologi yang serba maju memudahkan kehidupan zaman sekarang. Alat hiburan wujud
dalam bentuk yang menakjubkan malah cara berkomunikasi pula menjimatkan ruang dan
masa. Sungguhpun begitu kebimbingan tetap menghantui manusia sejagat untuk hidup bersifat
kemanusiaan. Mengejar kemajuan ditakuti tercicirnya bangsa yang bermaruah (dignity) dan
hilang jati diri terutama kepada masyarakat timur. Keseimbangan (balance) dalam semua aspek
perlu diambil kira. Oleh sebab itu, hasrat bagi memajukan dan mempelbagaikan ekonomi negara
wajar dianggap penting dan yang setentunya nanti memberi implikasi kepada bangsa dan negara.
Keseimbangan itu dapat dilihat melalui perkembangan fungsi folklor dalam menyesuaikan
peranannya dalam industri pelancongan sebagai salah satu usaha ke arah mempelbagaikan
sumber ekonomi. Industri pelancongan akan gagal sekiranya kehendak para pelancong tidak
dipenuhi dan tidak memberi kepuasan terhadap timbal balik perbelanjaan mereka untuk
melancong.
Industri pelancongan memang menyediakan hiburan. Hiburan dalam konteks ini adalah
keseronokan dan kepuasan para pelancong. Bagi mengisi kehendak pelancong ini sesebuah
tempat itu perlulah saling melengkapi iaitu menyediakan kepuasan dan keseronokan keberadaan
mereka, umpamanya kelapangan dan ketenangan berada di kawasan tertentu. Para pelancong
akan tidak melepas peluang terutama menyaksikan hal-hal yang menarik ditambah dengan
keseronokan mendengar sesuatu yang menarik perhatian mereka. Dalam hal ini folklor bertindak
sebagai pemberi informasi yang didengar melalui indera telinga mereka agar mereka seronok
dan terlena seumpama bedtimes stories.
Pada masa yang sama fungsi folklor sebagai alat pendidikan berkembang menjadi alat
infromasi dan pengetahuan mengenai sesuatu tempat yang dikunjungi. Pengetahuan yang
diambil atau diterima adalah melalui penceritaan di sebalik tempat yang dikunjungi. Keadaan
ini akan menambah pengetahuan para pelancong yang pada dasarnya ingin melihat dan
mengalami dunia luar dari kawasan kehidupan mereka. Pendidikan begini sama prosesnya
dengan pendidikan tidak formal seperti folklor berperanan sebagai alat pendidikan dalam bentuk
tidak formal dalam kalangan masyarakat tradisional yang masih dalam kehidupan sederhana.
Sekurang-kurangnya para pelancong dapat menilai melalui informasi tersebut cara
kehidupan masyarakat yang memiliki kawasan tersebut. Mereka akan dapat mengenali akal budi
dan tingkah laku masyarakat setempat. Melalui infromasi yang berbentuk cerita itu memberi
pantulan atau gambaran kehidupan sebenar. Jauh daripada itu mereka yakni para pelancong
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dapat menilai dan membezakan kehidupan sejagat ini sebenarnya memiliki perbezaan-perbezaan
tertentu dan akhirnya mungkin membawa rasa hormat (respecting others).
Kesinambungan dari itu juga akan membawa kepada mengenali identiti atau jati diri
masyarakat setempat. Tingkah laku, cara berkir, pandangan dunianya, kesukaannya dan
sebagainya terpancar dalam folklor yang disampaikan. Inilah kehebatan dan keistimewaan
folklor kerana dalam folklor tersirat sentuhan jiwa, keluh kesah, gagasan harapan, suara hati
dan akal budi masyarakat penciptanya. Baik prosa mahupun puisi, segala ekspresi masyarakat
tergambar sesuai dengan tingkat keupayaan masyarakat yang penciptanya khususnya daripada
kalangan masyarakat bawahan yang merupakan ujaran dan hati nuraninya.

C. FOLKLOR SUNGAI BRUNEI
Lokasi Kampong Aying lebih mudah untuk dikunjungi. Kampong Aying terletak
berdekatan dengan pusat Bandar, Bandar Seri Begawan. Kunjungan ke Kampong Aying akan
lebih bermakna sekiranya menaiki perahu diteruskan dengan menyelusuri sungai Brunei.Para
pelancong diyakini akan lebih berpuas hati. Sepanjang Sungai Brunei terdapatnya tempattempat yang begitu signikan dengan penduduk Kampong Aying dan juga sejarah Brunei.
Sungai Brunei menyaksikan pelbagai peristiwa dan terakam dalam bentuk tinggalan-tinggalan
topogra, perkuburan, ristaan lisan dan sebagainya. Apabila berkunjung ke tapak-tapak yang
dimaksudkan itu para pelancong akan dapat menyaksikan sendiri dengan indera mata mereka.
Kadang menyaksikan tempat-tempat tertentu itu menggamit indera yang lain yang terdorong
dari rasa ingin lebih tahu. Pada lazimnya, setelah melihat kawasan tersebut indera telinga ingin
juga mendengar sesuatu yang berhubung dengan tempat-tempat yang disaksikan tersebut.
Senario ini tidak dapat juga dielakkan apabila berkunjung menyelusuri Sungai Brunei.
Bagi mengisi indera dengar itu, folklor memainkan peranannya. Folklor berbentuk prosa
naratif menjawab kehendak para pelancong apabila sampai ke satu destinasi yang disaksikannya.
Dalam konteks Sungai Brunei dan hubungannya dengan masyarakat Kampong Aying tentunya
memiliki folklornya tersendiri. Dalam jumlah yang tidak dapat ditentukan ini, bahan folklor
yang menjadi perbincangan akan dipilih mengikut kesesuaian aktiviti pelancongan dan limitasi
perbincangan. Perbincangan folklor Sungai Brunei akan bermula dari hilir menuju ke ulu
Sungai Brunei.
1.

Teluk Brunei dan Pangarah Hamba
Pendatang dari luar yang datang ke Brunei dulunya melalui jalan laut. Laluan atau
pintu masuk Brunei adalah melalui Teluk Brunei. Dari teluk ini akan menyusuri masuk
ke Sungai Brunei sehingga membawa ke pusat pentadbiran dan perdagangan Brunei di
Kampong Aying. Di samping para pelancong menyaksikan teluk ini tentunya membawa
persoalan yang bermacam-macam mungkin salah satunya tentang aspek keselamatan
terutama ancaman daripada luar. Dalam keadaan ini, folklor mampu untuk menjawabnya.
Salah satu ristaan lisan yang bertitidari satu generasi ke satu generasi sekarang ialah cerita
lisan ‘Pangarah Hamba’. Seorang jasawan yang berbakti menyelamatkan Brunei daripada
ancaman musuh, Angkatan Laut Suluk. Legenda ‘Pangarah Hamba’ ini menjadi kemegahan
waris puak Melayu Kedayan. ‘Pangarah’ adalah nama gelaran yang diberikan raja kepada
seseorang yang ditugaskan menjaga perairan atau laut Brunei terutama daripada ancaman
musuh. Jawatan dan gelaran ini bukan sewenang-wenangnya diberikan kepada seseorang.
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Orang itu haruslah memiliki keistimewaan tertentu seperti kehandalan dalam mempertahan
diri dan mempunyai ilmu kekebalan. Pengkisahan disampaikan oleh salah seorang warga
tua yang kebetulan waris keturunan daripada Pangarah Hamba.
Damong Sapar yang menjaga Muara Basar menerima perkhabaran daripada anak-anak
buahnya tentang Angkatan Laut Suluk berada berdekatan dengan perairan Brunei. Damong
Sapar dan anak-anak buahnya pun berada di pantai menyaksikan gerak-geri Angkatan
Laut Suluk. Beberapa orang Suluk berdayung dari kapal mereka menuju ke pantai Brunei.
Setibanya di pantai, mereka berjumpa dengan Damong Sapar untuk memberitakan tujuan
‘baik’ mereka sambil memberi pesambah untuk raja Brunei ketika itu. Kononnya, orang
Suluk ingin berniaga di Brunei kerana menurut perkhabaran, Brunei adalah negeri yang
makmur. Yang paling utama tujuan orang Suluk ini ialah ingin menjumpai raja Brunei.
Damong Sapar tidak dapat memberi keputusan dan meminta tempoh kepada rombongan
Suluk untuk beberapa hari. Damong Sapar pun menjumpai Pangarah Hamba untuk
memberitakan hajat rombongan Suluk ini. Pangarah Hamba lebih berkuasa mengenai
perkara ini berbanding dengan Damong Sapar maka dipesankannya supaya Damong Sapar
akan memberi perkhabaran bahawa masakini sultan Brunei masih lagi berada di luar negeri
jika rombongon Suluk datang menjumpainya. Setelah beberapa hari rombongan Suluk
datang kembali menjumpai Damong Sapar. Damong Sapar pun memberitakan seperti yang
dipesankan Pangarah Hamba. Damong Sapar memohon tempoh buat beberapa hari lagi
kerana raja Brunei perlu berehat setelah belayar sekian lama. Rombongan Suluk merasa
curiga namun mereka terpaksa menunggu beberapa hari lagi. Rombongan Suluk bimbang
rancangan mereka gagal. Pangarah Hamba memang dapat membaca gerak-geri dan
tujuan sebenar orang Suluk berlabuh di laut berdekatan dengan perairan Brunei. Pangarah
Hamba dan Damong Sapar serta orang-orangnya pun berada di pantai. Pangarah Hamba
mengeluarkan senjatanya dan melakukan baca-bacaannya (mantera) lalu membelah laut
perairan Brunei menggunakan senjatanya itu. Perlakuan Pangarah Hamba ini dikenali
dengan ’Guris Laksamana’. Gurisan ini bermula di Tanjong Pabarasan. Angkatan Suluk
tidak lagi dapat bertahan lalu cuba menyerang negeri Brunei. Kapal-kapalAngkatan Laut
Suluk pun membelok masuk ke pantai Brunei. Tiba-tiba kapal-kapal Angkatan Laut Suluk
tenggalam sewaktu cuba melintasi perairan Brunei yang telah dibelah dengan ‘gurisan
laksamana’. Keadaan ini mengejutkan kapal-kapal Angkatan Suluk yang lain. Angkatan
Laut Suluk berundur dan beredar meninggalkan Teluk Brunei.
Berdasarkan legenda di atas, Pangarah Hamba dapat mematahkan niat jahat yang
terselindung daripada pihak musuh. Kehandalan beliau yang mampu membaca gerak-geri
musuh dan bertindak secara tangkas dan bijaksana telah berjaya mengekalkan Brunei
sebagai negeri yang berdaulat. Di samping itu, Pangarah Hamba menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya sesuai dengan amanat yang diberikan Raja kepadanya di saping gelaran
yang dianugerahkan.
2.

Bukit Tampayan Pisang
Dari Teluk Brunei dan setibanya masuk ke Sungai Brunei para pelancong akan
terpandang sebuah bukit yang tinggi. Bukit ini dinamakan Bukit Tampayan Pisang. Menurut
orang tua-tua Brunei, Bukit Tampayan Pisang ini mengambil peranan penting bagi orang
Brunei yang berada di laut umpamanya pedagang yang hendak pulang ke tanah air atau
yang pulang dari menangkap ikan di laut. Puncak Bukit Tampayan Pisang menjadi tanda
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bagi hala tuju masuk ke Brunei. Puncak Bukit Tampayan Pisang ini dulunya dipercayai
amat tinggi tidak menyamai seperti sekarang. Keadaan ini menjadikan kemudahan bagi
mereka yang berada di laut ketika itu dan mengelakkan daripada tersesat di laut. Di
sebaliknya sebagai tanda hala tuju masuk ke Brunei. Bukit Tampayan Pisang sebenarnya
memiliki cerita lisannya tersendiri.
Dulunya bukit ini (Tampayan Pisang) tempat puteri-puteri kayangan turun bermainmain dengan tujuh biji kumala (batu geliga). Pada setiap bulan penuh mengambang bukit
ini kelihatan terang-menderang kerana ketujuh-tujuh biji kumala tersebut dilambunglambung (dibaling-baling) ke udara sewaktu puteri-puteri sedang bermain. Terjadilah satu
perbalahan di antara puteri-puteri kayangan dengan penghuni Gunung Kinabalu. Penghuni
Gunung Kinabalu berkotakan alu lasung (anak lesung) manakala puteri- puteri kayangan
berkotakan batang pisang yang disimpan dalam tempayan. Penghuni Gunung Kinabalu
telah berjaya merebut lima biji kumala milik puteri-puteri kayangan. Akhirnya, puteriputeri kayangan hanya menggunakan dua biji kumala untuk bermain pada setiap bulan
mengembang. Peristiwa puteri-puteri kayangan berkotakan batang pisang yang disimpan
dalam tempayan ketika pertarungan bukit ini diberi nama Bukit Tempayan Pisang.
Cerita asal usul ini mengisahkan bukit secara lazimnya tempat kesukaan orang
kayangan atau puteri-puteri kayangan. Istimewanya, Bukit Tampayan Pisang menjadi
pilihan puteri-puteri kayangan ini daripada bukit-bukit yang lain termasuklah Gunung
Kinabalu. Dalam hubungan ini, menurut orang tua-tua Brunei Bukit Tampayan Pisang dan
Gunung Kinabalu adalah adik beradik. Kedudukan kedua-duanya terletak berhampiran
sehinggalah berlaku peristiwa iri hati Gunung Kinabalu akibat geliga-geliga ketujuh-tujuh
puteri kayangan. Naga yang dimiliki Gunung Kinabalu telah menghancurkan kawasan
Bukit Tampayan Pisang terutama kawasan geliga yang disembunyikan dengan berkotakan
batang-batang pisang. Naga milik Bukit Tampayan Pisang tidak mampu mengalahkan
naga milik Gunung Kinabalu.
3.

Pulau Cermin
Pulau Cermin di tengah-tengah hilir Sungai Brunei menyimpan sejarah hitam negeri
Brunei. Sumber sejarah mencatatkan peristiwa perbelahan kerabat diRaja dan pada waktu
itu negeri Brunei mempunyai dua Sultan. Akan tetapi yang menarik perbincangan ialah
tentang peristiwa mahkota raja. Menurut cerita lisan, di Pulau Cermin inilah Sultan Brunei
ketika itu menembakkan sebiji meriam berisi mahkota ke laut sebelum tewas ke tangan
kerabat diRaja yang lain. Sejak daripada peristiwa itu mahkota tersebut menjadi sebuah
misteri yang menimbulkan pelbagai andaian. Berhubung dengan asal usul nama Pulau
Cermin pula, berdasarkan cerita orang tua-tua Brunei pulau ini pada suatu ketika dahulu
terpantul bayangan yang jernih pulau tersebut di permukaan air sungai Brunei. Air Sungai
Brunei yang meletakkan pulau itu seolah-olah cermin. Dari peristiwa ini disebutlah pulau
ini sebagai Pulau Cermin.

4.

Bukit Palambaian (waving) dan ‘Dang Umai’
Tidak jauh dari Pulau cermin para pelancong akan terpandang sebuah bukit lagi. Bukit
ini dikenali sebagai Bukit Palambaian dan kini di kaki bukit dan tebing Sungai Brunei
terdapatnya perkampungan dinamakan Kampong Palambaian. Nama bukit ini berasal
21

daripada perkataan ‘lambai’ (wave). Ceritanya mempunyai hubungan dengan sebuah cerita
lisan yang bersifat trajedi ala Romeo and Juliet. Kisah percintaan yang tidak kesampaian.
Cerita ini disampaikan oleh salah seorang warga tua dari Kampong Subok berdekatan
dengan Kampong Palambaian atau Bukit Palambaian.
Dulunya, terdapat sebuah kampung dikenali dengan nama Kampong Piasau di
kawasan Subok ini. Di Kampong Piasau ini terjadi sebuah trajedi kepada seorang gadis
yang cantik bernama Dang Umai. Dang Umai adalah anak kepada si Ribut. Kecantikan
yang dimiliki Dang Umai adalah asli dan tidak ada tolak bandingnya di kampung ini.
Kecantikan Dang Umai ini diumpamakan ‘kepala kapur’ di kampungnya. Kecantikannya
juga membawa kegilaan kepada pemuda-pemuda kampung sama ada yang teruna mahupun
yang sudah berumahtangga. Rumah Dang Umai menjadi tumpuan anak-anak muda
kampung pada waktu malam untuk melihat secara menyubuk dicelah dinding rumah Dang
Umai tentang kecantikannya. Perbuatan mereka menyubuk ini hanya dapat kelihatan di
bahagian belakang Dang Umai sahaja. Kedatangan anak-anak muda ke rumah Dang Umai
diumpamakan 40 orang yang balik dan 40 orang lagi yang datang untuk menyubuk Dang
Umai. Jalan menuju ke rumah Dang Umai yang becak dan ditutup dengan daun-daun
piasau cepat kering akibat dipijak anak-anak muda yang datang ke rumah Dang Umai.
Keadaan pohon dan daun piasau yang dipijak sehingga kering ini dijadikan sebuah nama
kepada kawasan tersebut dengan nama Kampong Piasau. Dalam keadaan ini, Ambun
seorang pemuda kampung itu, anak kepada si Ujang menaruh hati kepada Dang Umai.
Pada satu hari, Ambun meminta bapanya si Ujang meminang Dang Umai. Walaupun
keberatan si Ujang pergi juga ke rumah si Ribut. Malangnya, usaha untuk meminang
Dang Umai ditolak mentah-mentah oleh si Ribut malah si Ujang menerima penghinaan
dan sindirin. Dalam keadaan marah dengan penghinaan yang diterima daripada si Ribut
itu si Ujang terus meninggalkan si Ribut dan menaruh dendam kepada si Ribut. Si Ambun
pula menerima malu yang tiak dapat ditanggungnya lalu mengambil keputusan untuk
meninggalkan Kmapong Piasau menuju ke Pulau Labuan. Si Ujang pun meneruskan
dendamnya dengan menggunakan kepandaian yang ada pada dirinya. Si Ujang mengambil
biola yang ditangasnya lalu menggisiknya dengan lagu yang berisi jampian. Si Umai
tidak menentu tingkah lakunya dan sering mengingatkan si Ambun. Keadaan yang tidak
sedar ini si Ribut terpaksa mengikat tangan dan badannya dengan tali timbaran. Dang
Umai mengetahui akan kepergian si Ambun. Dang Umai meronta-ronta sekuat tenaganya
sehingga ikatan tali timbaran di badannya terlepas. Dang Umai melarikan diri untuk
mengejar si Ambun yang meninggalkan kampungnya. Dang Umai mendaki bukit dan cuba
melambai-lambai dan memanggil nama si Ambun. Si Ambun tidak mendengar tariakan
panggilan daripada Dang Umai. Si Ambun terus menaiki perahunya. Dang Umai tetap
mengejarnya. Si Ambun sudah berkayuh ke tengah sungai Brunei dan mula berlepas ke
laut tanpa menoleh ke belakang. Dang Umai di belakangnya memanggil namanya dan
terus mengejar tanpa menyedari badannnya sudah berada di dalam air. Si Ambun terus
berkayuh ke laut menuju Pulau Labuan. Malangnya, Dang Umai yang tidak menyedari
badannya sudah ditengglami air tetap mengejar si Ambun. Akhirnya, nyawa Dang Umai
berakhir di dalam sungai. Dang Umai ‘putus tali jantungnya’. Si Ribut amat menyesal
tentang berlakunya tragedi anaknya ini.
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5.

Batu Gasing Awang Semaun di Pulau Berambang dan Pulau Lumut Lunting
Kedua-dua topogra ini adalah kesan daripada peristiwa wira kebangsaan Brunei.
Letaknya kira-kira bertentangan dengan Bukit Palambaian. Wira legenda kebangsaan
yang dimaksudkan ialag Awang Semaun. Seorang jelama (manusia) yang memiliki
keistimewaan, kelebihan, kehandalan, superhero dan sebagainya. Segala yang terdapat
pada Hang Tuah wira Melayu dan Patih Gadjah Mada juga dimiliki Awang Semaun.
Begitulah sifat legenda kebangsaan. Kehandalan Awang Semaun juga terletak dalam
permainan umpamanya bermain gasing. Topogra batu yang menyerupai sebiji gasing
menjadi saksi seolah-olah menyokong kehandalan Awang Semaun untuk menjadi ristaan.
Para pelancong yang berkesempatan melihat rupa bentuk batu ini secara langsung
menggambarkan kemiripan bentuk sebiji gasing yang duduknya secara terbalik. Mungkin
yang anehnya dalam bentuk bersaiz besar! Walau bagaimanapun, certia di sebalik batu ini
akan menutup persoalan rasional tersebut yang bertukar kepada ‘menakjubkan’. Sumber
lisan mengisahkan batu yang mirip seperti gasing ini adalah milik Awang Semaun yang
pada awalnya bermain meluangkan masa bersama Awang Sinuai. Oleh sebab kekuatan
yang dimiliki Awang Semaun sendiri turut mempengaruhi dalam permainan gasing.
Awang Semaun terkenal dengan kegagahan dan keberaniannya. Awang Semaun juga
suka bermain gasing. Awang Semaun bermain gasing bersama Awang Sinuai. Mereka
bermain di kawasan lapang di bukit Patoi, Kampong Labu, Temburong. Gasing Awang
Semaun terpalanting (terhumban) jauh apabila terpalu gasing Awang Sinuai. Lontaran
Awang Semaun begitu kuat. Gasing Awang Semaun terbang ke Barunai (Brunei). Gasing
Awang Semaun runduk mencacah air sungai Brunei kemudian terbang lagi sehingga runduk
di Kampong Menunggol, Pulau Berambang di Sungai Brunei.Sekumpulan ayau (pengacau)
mencatuk lagi gasing Awang Semaun yang berputar ligat. Gasing Awang Semaun terbang
dan runduk di tebing pulau Berambang. Gasing Awang Semaun bertukar menjadi batu
dalam keadaan terbalik.
Dari peristiwa di atas, batu tersebut dikenali sebagai Batu Gasing Awang Semaun.
Bagi masyarakat Kampong Aying apabila hendak turun menangkap ikan di Sungai Brunei
batu ini menjadi tanda, iaitu tanda ukuran jauh untuk berada di Sungai Brunei. Sekurangkurangnya orang yang tinggal di rumah maklum kedudukan kawasan orang yang turun
menangkap ikan. Tidak jauh dari lokasi batu ini iaitu di antara Pulau Barambang dan
Pulau Si Bungor terdapat pulau kecil di tengah-tengahnya. Pulau ini mempunyai hubungan
dengan Awang Semaun pada zaman kekandanya menjadi raja Brunei pertama iaitu Awang
Alak Betatar dengan kerajaan Majapahit. Ketika itu Raja Majapahit, Raden Angsuka
Dewa memiliki seekor ayam sabungnya bernama Asmara. Awang Sinuai memiliki ayam
sabungnya bernama mutiara. Berlakulah perlawanan sabung ayan di antara Asmara dengan
Mutiara. Menurut sumber lisan lagi, persabungan kedua-dua ekor ayam tersebut sangat
hebat. Asmara tercedera lalu terbang ke laut dan cuba dikejar Mutiara. Asmara jatuh ke laut
menjadi sebuah pulau yang kini dikenali sebagai Pulau Pilong-Pilongan. Raja Majapahit
pula menyumpah Mutiara jatuh ke Sungai Brunei menjadi pulau yang dikenali sebagai
Pulau Lumut Lunting. Pulau Lumut Lunting ini sunggupun kecil tenggelam tidak mudah
berlaku sekalipun air Sungai Brunei pada paras pasang yang tinggi. Sebaliknya, apabila
didapati berlakunya pulau ini tenggelam kononnya kepercayaan (superstitious) petanda
adanya ahli keluarga diRaja yang terdekat akan mangkat malah kepada raja sendiri.
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6.

Kampong Saba Dan Cerita Lisannya
Salah sebuah kampung yang terdapat di Kampong Aying ialah Kampong Saba.
Kampong Saba ini ‘terbilang’ dari pelbagai sudut. Dari sudut kedudukan kampung ini
memperlihatkan sebuah lokasi yang amat penting setelah laluan masuk ke Brunei iaitu
Teluk Brunei. Keadaan Sungai Brunei yang membengkok (meandering) membentuk seperti
tanjung. Di sinilan letaknya perkampungan orang Saba. Menurut sumber lisan, kedudukan
Kampong Saba di sini sesuai dijadikan tempat pertahanan awal sebelum memasuki ke ulu
Sungai Brunei yang meletakkan istana Sultan. Orang Saba yang tinggal di kampung ini
menjadi pengawal hal ehwal bagi mereka yang keluar masuk. Kawasan ini yang dikenali
sebagai Kampong Saba ketika itu disebut sebagai ‘Ujung Kubu’. Menurut penceritaan
penduduk Kampong Saba, Tuan Haji Sahat Bin Idris (90thn) menceritakan asal mulanya
nama Kampong Saba,
Kampong Saba asalnya bernama Kampong Pabalat. Pabalat merujuk kepada pekerjaan
tradisi penduduk kampung ini iaitu menangkap ikan secara menggunakan balat (kilong) dan
peralatan menangkap ikan lain. Kampong Saba membawa maksud ‘kuala’ iaitu disesuaikan
dengan kedudukannya yang terletak di Kuala Sungai Brunei. Kampong Saba berasal
daripada keturunan ‘Sakai’ yang gagah dalam peperangan di laut. Mereka ini mula-mula
sekali menjumpai tapak negeri Brunei mengiringi Pateh Berbai. Dalam kalangan mereka
ada yang dianugerahkan gelaran Pateh, Damong, Panglima dan Pengarah yang dahulunya
diperuntukkan kepada orang-orang Kampong Saba sahaja.
Di samping kedudukan Kampong Saba, kampung ini juga melahirkan beberapa
orang yang terbilang terutama dalam hal ehwal mempertahankan kedudukan Brunei dan
kedaulatan rajanya. Hubungan di antara Raja Brunei dan orang Kampong Saba terungkap
dalam ibarat: ‘kalau raja tumbang ke kanan, maka orang Saba lakas-lakas tumbang ke
kiri’. Ibarat ini memperlihatkan orang Saba sebagai orang yang senantiasi mengimbangi
kedudukan raja dalam kedudukannya yang stabil. Justeru itu, lahirlah wira-wira seperti
Liau Badar dan Liau Haji Saman. Kedua-dua wira ini adalah adik beradik yang lahir
dan berasal dari Kampong Saba. Liau Badar terkenal dalam peristiwa mengembalikan
kedaulatan dan kekuasaan Sultan Brunei ketika Bendahari mengambil alih kuasa. Sumber
lisan diceritakan seperti berikut:
Pernah suatu ketika Bendahara merampas kuasa Raja Brunei. Raja Brunei terpaksa
berundur dari istananya ke ulu Junjungan. Bendahara juga ingin membunuh Raja Brunei.
Pengikut-pengikut raja yang setia berusaha mencari seorang pahlawan yang gagah
terbilang bernama Liau Badar. Liau Badar ini tinggal di Kampong Saba. Pengikut-pengikut
raja menceritakan kepada Liau Badar peristiwa yang berlaku. Liau Badar naik berang.
Liau Badar memanggil saudaranya Liau (Damong) Safar yang juga gagah berani untuk
sama-sama pergi ke istana. Liau Badar dan Liau Safar ditentang oleh pengikut-pengikut
Bendahara tersebut. Liau Safar dengan kehandalannya mampu menewaskan pengikutpengikut Bendahara manakala Liau Badar pula bertarung hebat dengan Bendahara.
Bendahara menentang berhabisan dengan Liau Badar. Berlakulah pergelutan dengan tikam
menikam di antara Liau Badar dan Bendahara. Bendahara dengan megah menetak Liau
Badar dengan senjatanya. Liau Badar terhumban tetapi badannya tidak lut dengan segala
jenis senjata. Liau Badar bangun kembali dan terus menentang Bendahara. Senjata Liau
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Badar menusuk perut Bendahari. Bendahara berhenti melawan. Senjata di tangannya jatuh
lalu meminta Liau Badar memberhentikan sarangan. Badan Bendahara menggigil dan
berlumuran darah. Bendahara meminta kain Jong Sarat untuk pengikat lukanya. Bendahara
melarikan diri ke Pulau Cermin dan mangkat di sana. Liau Badar berjaya mengambalikan
kuasa dan daulat Raja Brunei. Raja Brunei pun kembali ke istananya.
Kemudian, adik atau abang pula iaitu Liau Haji Saman dianggap sebagai musuh
utama kuasa Inggeris di rantau ini. Sewaktu Pulau Labuan diminta serahkan ke pihak
Inggeris dengan paksa Liau Haji Saman muncul untuk menentangnya. Dalam keadaan yang
serba kekurangan yakni dari aspek senjata namun semangat patriotism dan nasionalism
terhadap raja, bangsa, agama dan negeri membangkitkan perjuangannya. Beliau menjadi
ristaan orang Brunei khususnya bagi penduduk Kampong Aying malah sampai ke negeri
jiran, Sabah. Kemunculan Liau Haji Saman menyukarkankan niat pihak Inggeris untuk
mendapatkan Pulau Labuan.
Cerita yang diperolehi ini ada hubungannya dengan peristiwa penyerahan Pulau
Labuan kepada pihak Inggeris atau British. Desakan penyerahan pulau ini yang
dilakukan orang Inggeris ini membuat Haji Saman naik radang dan menentang secara
mati-matian. Menurut penceritaan lisan, Haji Saman merupakan orang kanan sultan dan
bertanggungjawab untuk memberi nasihat kepada sultan. Atas tanggungjawab sebagai
penasihat sultan ini, Haji Saman memberi nasihat kepada sultan supaya tidak akur kepada
permintaan pihak Inggeris. Haji Saman menentang keras kehadiran pihak Inggeris di
Brunei. Sewaktu orang Inggeris mengancam kedudukan raja dan negeri, Haji Saman dan
orang-orangnya bertindak membawa raja keluar dari Istana dan menyembunyikannya di
ulu sungai Brunei (Damuan). Apabila keadaan selamat barulah raja kembali ke istana tetapi
sultan masih berhadapan dengan desakan-desakan orang Inggeris yang berkepentingan
sendiri untuk mendapatkan pulau Labuan. Orang Inggeris tidak menyukai Haji Saman
dan menganggap beliau sebagai ‘batu penghalang’ rancangan mereka. Penentangan Haji
Saman terhadap mereka menimbulkan kemarahan pihak Inggeris dan membuat perhitungan
supaya Haji Saman ditangkap dan dibunuh. Haji Saman bukannya seorang yang mudah
ditangkap apatah lagi beliau mempunyai pengikut-pengikut yang setia. Pemburuan ke atas
Haji Saman tidak berhenti-henti dilakukan pihak orang Inggeris yang sentiasa menghidu
ke mana arah dan tempat persembunyian Haji Saman. Pernah suatu ketika pihak Inggeris
menyerang kubu pertahanan dan persembunyian Haji Saman di kawasan yang disebut
Damuan. Haji Saman dan pengikut-pengikutnya menentang kehadiran pihak lawan yang
bersenjatakan seperti senapang, pistol dan bedil yang dianggap peralatan peperangan
moden ketika itu. Berbanding dengan Haji Saman hanya bersenjatakan keris, lembing,
utap, parang yang bersifat tradisional. Sungguhpun begitu, Haji Saman tidak mudah untuk
dikalahkan dan senjata bukan menjadi alasan atau halangan untuk berjuang menentang
musuh. Pertarungan hebat berlaku di Damuan dan akhirnya Haji Saman mengarahkan
pengikut-pengikutnya untuk berundur. Pengikut-pengikutnya tidak mahu berganjak
dan ingin meneruskan melawan pihak Inggeris namun Haji Saman meyakinkan mereka
tindakan berundur ini bukan bermakna mereka menyerah kalah tetapi sebagai satu tindakan
untuk strategi mengelirukan pihak Inggeris. Haji Saman dan pengikut-pengikutnya menuju
ke Teluk Brunei sehingga sampai ke kawasan Mambakut, di Sabah. Di Mambakut Haji
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Saman membina lagi kubu pertahanannya dan melakar satu lagi rancangan menentang
pihak British. Kejadian di Damuan seolah-olah pihak Inggeris mendabik dada melihat
Haji Saman dan pengikut-pengikutnya berundur. Hakikatnya, Haji Saman masih hidup
dan terlepas malah mereka mampu membunuh sebilangan angkatan British. Pemburuan
ke atas Haji Saman tetap diteruskan selagi beliau masih hidup dan bebas rancangan orang
Inggeris terbantut. Setelah menerima maklumat daripada perisik yang mencari kedudukan
Haji Saman setelah meninggalkan Damuan, pihak British bersiap sedia untuk melakukan
serangan ke Mambakut, di Sabah. Haji Saman mempunyai strategi melakukan serangan
kali ini dengan menebang pokok-pokok Bakau. Setiap pohon atau batang diberi runcing
di hujungnya lalu ditanamkan merentangi sungai memasuki kubu Haji Saman. Tujuannya
untuk menghalang kapal-kapal atau perahu-perahu musuh mara memasuki kubu Haji
Saman. Sewaktu kapal atau perahu musuh itu terkena kayu-kayu Bakau ini dan kelalaian
atau kesibukan pihak musuh menangani kayu dan perahu mereka pada ketika itulah
pengikut-pengikut Haji Saman menyerang secara sembunyi. Pengikut-pengikut Haji
Saman memang sudah bersedia berada di tebing sungai, ada yang sudah berada di dalam
air, ada yang sudah berada dalam perahu menunggu masa untuk serang handap. Jangkaan
Haji Saman tepat apabila kapal dan perahu pihak Inggeris ‘tersadai’ terkena kayu-kayu
Bakau. Pengikut-pengikut Haji Saman terus melakukan serangan. Pihak Inggeris tidak
tentu arah dan tidak menjangkakan serangan seperti ini berlaku. Pertempuran sangat
hebat dan ramai juga pihak Inggeris yang dibunuh. Namun, memandangkan jenis senjata
yang digunapakai pihak Inggeris ketika itu dapat membantu bertahan malah melakukan
serangan balas. Akhirnya, Haji Saman mengarahkan pengikut-pengikutnya berundur lagi
setelah berjaya memperdayakan pihak Inggeris.
Lebih awal lagi dari zaman kedua-dua beradik Liau Badar dan Liau Haji Saman ini
terdapat seorang wira kelahiran Kampong Saba juga. Wira itu bernama Liau Damit. Kisah
Liau Damit ini juga menjadi ristaan besar kepada waris dan penduduk Kampong Saba.
Kegagahannya terkenal menentang seorang pahlawan dari Filipina atau Suluk. Penceritaaan
lisannya mengisahkan seperti di bawah ini,
Liau Damit berasal dari Kampong Saba (Kampong Pebalat). Orang kampung
biasanya mengambil air bersih di Subok. Mereka akan bergilir-gilir menakung air dari
aliran atau sebatang pancuran yang diperbuat daripada buluh. Beberapa orang pengawal
istana memintas jalan giliran mengambil air. Mereka berbohong kononnya atas perintah
istana. Liau Damit juga beratur menunggu giliran dengan sabar. Pada giliran beliau ini
menjadi mangsa pengawal-pengawal tersebut. Liau Damit tetap berkeras tidak mahu
melayan kehendak pengawal-pengawal tersebut. Pengawal-pengawal naik berang cuba
bertindak keras tetapi dengan pantas Liau Damit mengelak dan berlakulah perkelahian.
Akhirnya, salah seorang pengawal istana terbunuh di parang oleh Liau Damit manakala
yang lainnya lagi berlari ketakutan balik menuju ke istana untuk membuat aduan. Pembesar
istana memerintahkan beberapa orang pengawal untuk menangkap Liau Damit. Suruhan
ini pun berkayuh menuju ke rumah Liau Damit. Liau Damit sedang bersantai di pantaran
rumahnya dan sudah menjangkakan kedatangan mereka. Gubang suruhan istana ini
merapati tangga rumah Liau Damit. Mereka tidak berani naik. Liau Damit pun menurut
kehendak suruhan istana. Ketika Liau Damit turun tangga dan baru sebelah kaki kanannya
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diletakkanya di bibir gubang suruhan itu terasa oleh mereka gubang tersebut itu hendak
tenggelam. Suruhan istana ketakutan dan berkayuh balik ke istana. Peristiwa ini diadukan
ke istana. Pihak istana mengambil jalan penyelesaian untuk menghukum Liau Damit.
Kebetulan ketika itu, orang Filipina berkeras tidak mahu menghantar ufti ke Brunei dan
mereka memiliki seorang pahlawan yang gagah dan handal. Liau Damit diarahkan untuk ke
Filipina untuk mendapatkan ufti oleh pihak istana. Sebelum Liau Damit pergi ke Filipina,
beliau telah bertarak selama seminggu sehingga badannya tumbuh kurap. Kurap ini tidak
menyakiti dirinya dan beliau tidak merasa gatal dan sebagainya. Apabila Liau Damit berada
di Filipina, pertarungan berlaku antara beliau dengan pahlwan Filipina. Kedua-duanya
bertarung dengan hebat. Badan Liau Damit yang ditumbuhi kurap menjadikan badannya
licin dan sukar untuk pahlawan Filipina menewaskannya. Akhirnya, Liau Damit dapat
menewaskan pahlawan Filipina dan orang Filipina kembali menghantar ufti ke Brunei.
7.

Pekan Lama Sebuah Pusat ‘Komersial’ di Kampong Aying
Keadaan zikal Sungai Brunei mewujudkan bakut (pulau kecil). Bakut ini hasil
daripada proses pemandakan debris disebabkan keadaan sungai ini membengkok. Bakut ini
menjadi persinggahan pedagang Cina suatu ketika dahulu. Tujuan pedagang Cina singgah
di bakut ini adalah untuk berehat seketika. Persinggahan mereka ini membawa peristiwa
yang besar kepada kawasan ini. Menurut Ketua Kampong Pekan Lama, Pengiran Haji
Halus Bin Pengiran Haji Kadar menceritakan bakut yang terletak di kampung beliau ini
dikenali sebagai Bakut Cina.
Pedagang-pedagang Cina datang berniaga di Sungai Brunei. Mereka menjumpai
sebuah pulau kecil di Sungai Brunei. Pulau tersebut dijadikan tempat persinggahan
untuk berehat. Mereka mendirikan bangunan berukuran kecil yang dijadikan tempat
beristirehat. Mereka juga menjalankan urusniaga dengan pedagang-pedagang asing lain
di pulau kecil ini. Semenjak itu pulau tersebut berkembang maju kerana menjadi tumpuan
pedagang-pedagang asing terutama dari Cina. Pulau kecil itu pun dibesarkan atas usaha
penduduk kampung di sekitar pulau tersebut dengan mendapatkan tanah yang diambil
dari Sungai Tekuyong dan menimbuk pulau tersebut menjadi bakut. Bakut (timbunan
tanah yang dikelilingi oleh air) itu semakin berkembang maju. Ramai pedagang Cina
yang berlabuh dan menurunkan segala barang dagangan mereka untuk dipasarkan. Bakut
tersebut menjadi pusat komersial yang pertama di Brunei. Bakut tersebut menjadi sebuah
kampung dinamakan Kampong Bakut Cina. Semenjak itu ramai penduduknya bekerja di
institusi perkapalan Setiap kapal yang berlabuh, kaum lelaki di kampung itu akan bekerja
di kapal-kapal tersebut. Semenjak pusat komersial itu dipindah ke darat iaitu ke Bandar
Brunei, peniaga-peniaga berketurunan Cina itu ramai yang berpindah ke sana. Nama
kampung itupun ditukar dengan panggilan Kampong Pekan Lama. Pekan Lama adalah
merujuk tempat itu (kampung) pernah menjadi sebuah pekan dan apabila tidak berfungsi
lagi.
Bakut Cina yang kini dikenali sebagai Kampong Pekan Lama masih terdapat
tinggalan-tinggalan bekas tiang rumah yang didirikan ketika itu. Bekas tiang-tiang ini dapat
disaksikan kerana keadaan bakut ini yang semakin terhakis. Kini bakut yang terdapat di
Kampong Pekan Lama ini dijadikan kawasan riadah sosial dan aktiviti sukan. Penduduk
Kampong Pekan Lama dan sekitarnya dapat menggunakan gelanggang lapang yang
disediakan untuk bermain sepak raga atau badminton.
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8.

Kampong Tamoi
Mengahala ke ulu Sungai Brunei terdapat sebuah kampung dikenali sebagai Kampong
Tamoi. Kampong ini berdekatab dengan Istana Darul Hana. Kampong Tamoi sehingga kini
memang menjadi tumpuan destinasi pelancongan termasuk pembesar-pembesar negara
luar yang datang berkunjung ke Brunei. Kampong Tamoi menyediakan persembahan adat
dan budaya penduduk Kampong Aying bagi pelancong yang memilih pakej tertentu dari
agensi pelancongan. Walau bagaimanpun, yang menarik perhatian kampung ini ialah asal
mulanya nama Tamoi. Pada asalnya menurut sumber lisan nama Tamoi adalah perkataan
yang berlaku perubahan sebutan daripada perkataan ‘Tamamur’ yang membawa erti hebat.
Perkataan tamamur ini terungkap apabila berlakunya peristiwa pertarungan di antara Liau
haris dengan pemuda yang berasal dari Pulau Laut mengamuk dan mengacau kampung
ini.
Di hulu Sungai Brunei tinggal seorang lelaki bernama Liau Haris. Beliau memiliki
ilmu kependekaran dan ilmu kebatinan yang tinggi. Beliau rajin mengambil kayu di
hutan dan menangkap ikan. Pada suatu hari kampung beliau diserang oleh seorang
‘pengamuk’. Ramai penduduk kampung yang lari dan ada yang mati. Tidak seorang pun
yang berani melawannya. Liau Haris mengambil kayu di Lumadan. Seorang penduduk
kampung menjumpai beliau dan menceritakan peristiwa orang mengamuk. Liau Haris
segera pulang dan berhadapan dengan pengamuk itu. Pengamuk menyerang Liau Haris..
Liau Haris tangkas menepis serangannya. Pertarungan yang hebat berlaku di antara dua
pihak. Mereka kelihatan sama handal dan masing-masing dapat menengkis serangan.
Pertarungan berlarutan lama sehingga air sungai naik pasang paras ke punggung. Liau
Haris menikamkan kerisnya ke tanah dan semerta pengamuk itu rebah dan mati. Penduduk
kampung merasa kagum melihat kehandalan Liau Haris. Mereka pun mengatakan,
“Tamamur Liau Haris itu!” yang bermaksud sungguh gagah Liau Haris itu. Sempena
dengan perkataan ‘Tamamur’ itu maka kampong itu dinamakan Kampong Tamoi iaitu
Tamamur menjadi Tamoi.
Kampong Tamoi juga pernah berlaku satu trajedi kebakaran yang menjadi kenangan
pahit bagi yang menyaksikannya. Peristiwa terjadi sewaktu kediaman rumah Kampong
Aying masih lagi menggunakan bahan-bahan persekitaran umpamanya beratapkan dan
berdidndingkan kajang yang mudah terbakar. Kebakaran berlaku diakibatkan oleh bara
dari tempat pemanas selepas ibu bersalin memearkkan api ke dinding kajang. Peristiwa
ini terakam dalam sebuah pantun asli Brunei.
Berkayuh telangoi-langoi
Membawa ikan Belanak
Apa pasal angus Tamoi
Pasal diang kamas baranak

9.

Pulau Ujong Batu atau Jong Batu
Pulau Ujong Batu atau Jong Batu memang terkenal di Sungai Brunei. Pulau ini menjadi
saksi dan tanda seorang anak lelaki yang derhaka kepada ibu kandungnya. Cerita legenda
pendosa ini dikenali sebagai Nakhoda Manis. Seorang Pemuda bernama Manis yang
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berketurunan bangsawan. Manis mempunyai cita-cita seperti ayahnya sebagai pedagang
yang memiliki kapal merantau ke luar negeri. Niat si Manis pada awalnya tidak diizinkan
ibunya kerana bimbangnya berlaku seperti ayahnya yang meninggal dunia di rantau orang.
Apabila diberi keizinan si Manis lama berada di perantauan sehingga berkahwin dengan
seorang gadis cantik dari kalangan bangsawan juga. Ibunya yang selama ini ditinggalkan
si Manis jatuh miskin kerana setiap hari membantu dan bersedekah kepada orang yang
meminta bantuan. Tujuannya agar si Manis selamat dan cepat pulang. Apabila si Manis
pulang bersama isterinya, sebaliknya berlaku si MAnis malu mengaku ibunya yang daif.
Akhirnya, ibu si Manis berdoa diturunkan bala kepada anaknya si Manis. Kapal si Manis
dan kesemuanya mati menjadi batu.
Sungguhpun begitu, terdapat lagi versi yang lainmenceritakan tentang Pulau Ujong
Batu atau Jong Batu ini. Cerita ini mengisahkan seorang nakhoda yang bergelar Nakhoda
Siam. Sekalipun jalan ceritanya mendekati cerita Nakhoda Manis terutama motif yang
dibawa kedua-daua cerita iaitu motif derhaka namun Nakhoda Siam meninggalkan impak
yang lain terhadap Sungai Brunei. Sungai Brunei menjadi masin akibat tertumpah garam
yang dibawa kapal Nakhoda Siam. Dulunya dipercayai Sungai Brunei adalah tawar tetapi
sejak peristiwa Nakhoda Siam bertukar menjadi asin.
Pada zaman dahulu air sungai Brunei ini rasanya tawar. Seorang ibu (mama) yang
kaya mempunyai seorang anak lelaki. Keluarga ini memiliki harta, ulun dan hamba. Anak
lelakinya ini belayar merantau di negeri orang manaun (bertahun-tahun lamanya). Anak
lelakinya ini terkenal dengan sebutan Nakhoda Siam. Nakhoda Siam membawa barangan
sira (garam). Setiap negeri dan tempat persinggahan, Nakhoda Siam akan bercerita
tentang dirinya dari keluarga yang kaya raya. Mama Nakhoda Siam menanti perkahabaran
anaknya. Satu perkhabaran pun belum diterima Mama Nakhoda Siam. Mama Nakhoda
Siam membelanjakan hartanya bagi perbelanjaan sehariannya dan ulun serta hambanya.
Akibatnya, Mama Nakhoda Siam jatuh miskin. Perubuhan hidup berlaku kepada Mama
Nakhoda Siam. Nakhoda Siam pula berkahwin dengan anak perempuan saudagar kaya.
Nakhoda Siam menceritakan latar belakang keluarganya yang kaya raya. Nakhoda Siam dan
isterinya yang cantik datang ke kuala Sungai Brunei. Perkhabran orang kampungtentang
Nakhoda Siam sampai ke pengetahuan Mama Nakhoda Siam. Mama Nakhoda Siam amat
gembira dan terus menuju mendapatkan kapal Nakhoda Siam. Keadaan Mama Nakhoda
Siam jauh bebeza. Mama Nakhoda Siam berkayuh mendekati kapal Nakhoda Siam.
Perahunya yang buruk, pendayung yang sumpak, saraungnya carik dan pakaian bertampal
dan bertampung-tampung. Mama Nakhoda Siam cuba mendapatkan anaknya Nakhoda
Siam. Nakhoda Siam terkejut melihat perempuan tua yang miskin dan tidak memperakui
mamanya. Mama Nakhoda Siam cuba meyakinkan anaknya. Nakhoda Siam tetap menolak
kerana merasa malu. Nakhoda Siam menolak ibunya dengan bantal beberapa kali. Isteri
Nakhoda Siam dan semua yang ada merasa hairan. Mama Nakhoda Siam meninggalkan
Nakhoda Siam dengan amat kacewa dan geram. Mama Nakhoda Manis pun berkata, “Mari
susuku inda ku ijin inda ku ikalas! Mari susu ku kau minum lagi kau damit sampai putus!”.
Angin mula bertiup semakin kencang. Air sungai Brunei berombak. Mama Nakhoda Siam
berdiri melambai-lambaikan susunya sambil berkat-kata tidak mengizinkan kehidupan
Nakhoda Siam. Hari semakin gelap. Kapal Nakhoda Siam singit (tidak seimbang) hendak
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tenggalam. Anak-anak kapal Nakhoda Siam cuba mengimbangi. Kapal semakin karam dan
terpusing, yang caruk menjadi buritan dan sebaliknya. Kapal Nakhoda Siam tenggelam.
Air laut juga berpusing menuju ulu sungai Brunei manakala ulu sungai Brunei menjadi air
laut. Sira yang berguni-guni di dalam kapal Nakhoda Siam menjadikan ulu sungai Brunei
masin.

C. SIMPULAN
Folklor masih relevan dalam kehidupan manusia. Tanggapan yang mencicirkan fungsi
folklor dari kehidupan manusia adalah satu kesilapan. Fungsi folklor perlu diperkembangkan
atau dilihat secara meluas atau melebar. Kadang penelitian dan penemuan sesuatu itu
terkongkong kepada batasan pemikiran benda atau bahan folklor sudah lapok. Kemudian
terlarat untuk meletakkan fungsi folklor hanya sesuai sebagai mekanisme pada tahap masyarakat
itu hidup dalam kesederhanaan atau buta huruf. Seolah-olah folklor tidak boleh pergi jauh
meniti zaman atau evolusi pemikiran dan tradisi manusia yang kini berada di tahap dunia
siber. Hakikatnya, meneliti folklor mengikut paradigma sekarang membuka kemunculan
kehebatan folklor. Dengan mengambil agenda sejagat iaitu kemajuan ekonomi melalui industri
pelancongan folklor mampu untuk menyesuaikan peranannya dalam industri ini. Selama ini
mungkin terlepas pandang terhadap folklor. Justeru itu, memperkembangluaskan empat fungsi
umum yang dikemukakan Bascom memperlihatkan kewajaran daya fungsi folklor itu sendiri.
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ABSTRAK
Mulai tahun 2013 ini, pemerintah menerapkan Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan
dasar dan menengah. Karena Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum nasional (Kurnas), maka
bahasa daerah (termasuk bahasa Bali) tidak dicantumkan dalam struktur Kurikulum 2013 tersebut.
Oleh karena itu, Gubernur Bali melalui Pergub No. 20, Tahun 2013 memasukkan Bahasa Bali
sebagai mata pelajaran muatan lokal (Mulok) yang wajib dibelajarkan pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah. Kurikulum 2013 menampakkan perubahan pada 4 elemen, yakni: 1) standar
kompetensi lulusan, 2) standar isi, 3) standar proses, dan 4) standar penilaian. Perubahan-perubahan
ini hendaknya dapat diakomodasi dan dilaksanakan oleh guru-guru Bahasa Bali dengan bimbingan
dari dinas terkait, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten. Khusus yang terkait dengan
standar isi, para guru bahasa Bali harus dapat memilih dan mengembangkan materi ajar yang
cocok dengan isi dan bentuk wacana yang tetap berorientasi pada urgensi pembelajaran bahasa
Bali sebagai muatan lokal, dan nilai-nilai lokal (kearifan lokal) Bali. Makalah ini akan mencoba
menawarkan dan memaparkan bagaimana harusnya guru memilih dan mengembangkan materi ajar
yang cocok dengan isi dan bentuk wacana yang ada dalam bahasa Bali, dan yang tetap berorientasi
pada urgensi pembelajaran bahasa Bali sebagai muatan lokal, dan nilai-nilai lokal Bali.
ABSTRACT
DEVELOPING MATERIALS OF BALINESE WITH LOCAL VALUES (LOCAL
INDIGENOUS) OF BALI, ON TEACHING AND LEARNING OF BALINESE,
ACCORDING TO KURIKULUM 2013
In the year 2013, the government applied Kurikulum 2013 on elementary and middle level
of education. Caused by that the Kurikulum 2013 is a national curriculum (Kurnas), the regional
languages (and also Balinese) have not been included on those structure of Kurikulum 2013.
Therefor, the governor of Bali via Pergub No. 20 on the year 2013 to include the Balinese as a
subject matter, as one of local content (Mulok), in wich must be taught on the elementary and
middle level of education. The Kurikulum 2013 shows that the change for 4 elements, namely: 1)
standard of outcome competency, 2) standar of content, 3) standard of prosses, and 4) standard
of assessment. This changes could be accommodated and applied by the Balinese teachers, with
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guidance of ofcials in a level of province and regency. Particularly for the standard of content,
the Balinese teachers could be chose and develop materials to be accordingly with the content
and forms of discourse, that is oriented to urgence of teaching and learning of Balinese as a local
content and local values (local indigenous) of Bali . This article will to propose and to explain how
the teachers must to chose and develop materials to be accordingly with any content and forms
of discourse, there are on Balinese, and always oriented to the urgence of teaching and learning of
Balinese as a local content, and local values of Bali.

A. Kearifan Lokal (Local Indigenous)
Banyak paham, kibiasaan, tindakan yang dilakukan oleh manusia pada sebuah komunitas
menjadi paham, kibiasaan, tindakan yang memiliki kelebihan atau keunggulan karena
mengandung nilai kemuliaan (kebajikan, kelestarian, kejujuran, kesantunan, kesetiaan,
ketaatan, tanggung jawab, dll.). Nilai-nilai lokal semacam ini sering disebut dengan istilah
local indigenous.
Local indigenous adalah paham, kibiasaan, tindakan yang asli, yang secara alami bermula
dan tumbuh di daerah atau wilayah itu. (Hornby, 1987). Jadi “local indigenous” berarti sesuatu
yang asli yang berasal atau dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah. Yang asli yang berasal
dari suatu wilayah atau daerah dapat berupa: pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral,
kebiasaan, lembaga sosial, kepandaian, aktivitas, artifak, gagasan, ide-ide, peraturan, nilai-nilai,
norma-norma, kebiasaan, tradisi (Harsoyo, 1980). Semua ini merupakan warisan sosial (social
heritage) dan diwariskan secara bergenerasi. Karena warisal sosial ini merupakan paham, hasil
pemikiran dan karya manusia, maka dalam perspektif ini, social heritage ini dapat dimasukkan
ke dalam budaya atau kebudayaan (Kuncaraningrat, 1974). Oleh karena itu, jika kita berbicara
tentang: kearifan lokal, local genius, local indigenous, berbasis/pendekatan budaya, berarti
kita berbicara tentang budaya, karena memasuki kawasan budaya atau kebudayaan.

B. Perilaku Manusia dan Local Indigenous
Perilaku manusia diwarnai oleh perilaku kognitif, afektif, dan psikomotornya. Perilaku
kognitif melahirkan paham-paham, kepercayaan, pengetahuan, gagasan, ide, dll. Perilaku afektif
melahirkan tata nilai, norma, etika, estetika, aturan, dan lain-lain yang muncul dari kehidupan
“merasa”. Perilaku psikomotor melahirkan, tradisi, cara-cara, prosedur, langkah, kebiasaan,
hasil karya. Semua perilaku itu akan mengatur semua gerak langkah manusia dalam kehidupan
masyarakatnya. Perilaku tersebut juga dapat mengatur gerak langkah manusia pada masa lalu,
sekarang, dan nanti, yang berbeda dengan perilaku-perilaku komunitas yang lain. Manakala
sudah demikian, maka komunitas sudah dicirikan oleh local indigenus-nya yang memang
berakar (asli) dari komunitasnya sendiri. Jadi, local indigenous itu memang asli bermula “di
dan dalam” masyarakatnya, dan mencakupi perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor manusia/
masyarakat. Hal tersebut dapat dinyatakan dalam gambar berikut.
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Perilaku Manusia dan Local Indigenous

C. Local Indigenous sebagai Warisan Sosial (Social Heritage)
Local indigenous diwarisi oleh masyarakat yang memilikinya melalui dua cara, yakni: (1)
diwarisi tanpa kesadaran (acquired) dan 2) diwarisi dengan kesadaran (learning). Misalnya,
kita menguasai bahasa daerah (bahasa ibu) kita, waktu kita kecil, dengan tidak melalui
pembelajaran (acquired), sebaliknya kita mempelajari agama kita setelah kita masuk bangku
sekolah (learning), sehingga kita tahu tatwa/lsafat, etika, dan upacara/ritual agama kita. Setelah
kita mengajar ilmu pengetahuan di sekolah, ada kalanya ilmu pengetahuan yang kita pelajari
di bangku sekolah, bertalian sangat erat dengan apa yang kita miliki sebagai local indigenous.
Akibatnya muncul kesadaran kita untuk menjadikannya sebagai isi, strategi, model, cara/metode/
pendekatan, media, sarana, dan lain-lain dalam mengajarkan ilmu pengetahuan di sekolah. Hal
tersebut terus berlanjut, yang dilakukan oleh dosen atau guru yang kreatif. Melalui riset-riset
mereka mencoba mengkaji, menggalai, dan memanfaatkan local indigenous sebagai isi, strategi,
model, cara/metode/pendekatan, media, sarana, dan lain-lain guna mendapatkan pembelajaran
yang efektif, akseleratif, kontekstual, atau pembelajaran yang bermakna (meaningful learning).
Pengembangan materi pelajaran yang berbasis kearifan lokal(local indigenous) pada
KTSP (sebagai isi, strategi, model, cara/metode, media, sarana, dll.) dalam mengajarkan materi
pelajaran bidang studi (Mapel) di sekolah, dikaitkan oleh para dosen/guru sebagai berikut.
BIDANG STUDI(MAPEL)
YANG DIAJARKAN DI SEKOLAH
1.

Matematika

LOCAL

2.

Biologi

INDIGENOUS

3.

Sejarah

- Pengetahuan

4.

Geogra

- Kepercayaan

5.

Bahasa Inggris
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- Kesenian

6.

Bhs. Indonesia

- Nilai

7.

Bhs. Daerah

- Gagasan

8.

Fisika

- Lemb. masy

9.

Kimia

- Artefak

10. Ekomoni

- Norma

11. PPKn

- dll.

12. Kesenian
13. TIK
14. dll

LOCAL INDIGENOUS

MAPEL (BID. STUDI) YANG
- Isi/sumber

DIAJARKAN DI SEKOLAH

- Strategi
- Model
- Media
- Cara/metode/pendekatan
- Sarana
- dll.
Pengembangan Materi Local Indigenous dengan
Mata Pelajaran yang Diajarkan di Sekolah
Contoh pengembangan materi pelajaran yang berbasis kearifan lokal(local indigenous)
pada KTSP (sebagai isi, strategi, model, cara/metode, media, sarana, dll.) dalam mengajarkan
materi pelajaran bidang studi (Mapel) di sekolah, misalnya:
1.

Pembelajaran Demokrasi dengan menggunakan Paruman di Bali (sbg: model).

2.

Implementasi Geguritan Sebun Bangkung dalam Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat
Hindu di Bali (Ditinjau dari Aspek Pendidikan Budi Pekerti (sbg: isi).

3.

Permainan tradisional Bali untuk meningkatkan kemampuan gerak pada pembelajaran
Orkes di SD (sbg: media).

4.

Involusi dan Evolusi Konsep Subak sebagai Local Genious di dalam Buku Ajar Kuliah
Sistem Operasi (sbg: pendekatan).

5.

dll.
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D. Pembelajaran Bhs. Bali dalam Kurikulum 2013
1.

Kurikulum 2013
1.

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan loso: berbasis nilai budaya Indonesia,
berbasis kebutuhan siswa, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

2.

Kurikulum 2013 adalah Kurikulum Tingkat Nasional.

3.

Kurikulum Tingkat Sekolah atau disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
adalah sintesis dari Kurikulum Tingkat Nasional dengan Kurikulum Tingkat Daerah
Provinsi.
Kerangka Dasar Kurikulum 2013

Kur. Tkt. Nasional

Kur. Tkt Daerah Prov.

Kur. Tkt. Sekolah

Mata Pelajaran:
(kelompk: A, B, dan C)
Struktur & Muatan
Kurikulum
Mata Pelajaran:
(sesuai kebuth. daerah)

4.

5.

Terdapat ketentuan dalam pengelompokan mata pelajaran sbb.
a.

Mata pelajaran kelompok A (wajib) dan C (peminatan) adalah kelompok mata
pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat.

b.

Mata pelajaran kelompok B (wajib) adalah kelompok mata pelajaran yang
kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang
dikembangkan oleh pemerintah daerah (provinsi).

c.

Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan
kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan tersebut.

Ada penegasan tentang ketentuan jam belajar sbb.
Jam belajar yang ditetapkan dalam struktur kurikulum adalah jam belajar minimal.

6.

Mata pelajaran yang terpilih sesuai kebutuhan daerah (mis: bhs. Bali) menjadi kegiatan
kurikuler tersendiri atau mata pelajaran tersendiri.

7.

Dalam kurikulum tingkat nasional, tidak ada pemberian contoh bahwa, sebuah
mata pelajaran dibelajarkan dalam 1 (satu) jam pelajaran, tetapi paling sedikit 2 jam
pelajaran.

8.

Sesuai dengan prinsip pembelajaran, dengan 2 jam pelajaran, pembelajaran dapat
dilakukan dengan efektif dan bermakna.

Inti sari kebijakan pemerintah pusat tersebut di atas, untuk pembelajaran bahasa Bali
di Bali, ditindaklanjuti oleh gubernur Bali dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali
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No. 20 Tahun 2013, tentang “Bahasa, Aksara, dan Sastra Daerah Bali pada Pendidikan
Dasar dan Menengah”. Bab dan pasal penting terkait dengan ini adalah:
Bahasa, aksara dan sastra Bali wajib diajarkan pada semua jenjang pendidikan
dasar dan menengah sebagai mata pelajaran di provinsi Bali (Bab II, Pasal 2, ayat 1)
Bupati/walikota dapat mewajibkan satuan pendidikan untuk mengajarkan bahasa,
aksara dan sastra Bali minimal 2 jam pelajaran per minggu (Bab II, Pasal 4, ayat 1)
Melalui surat edaran gubernur kepada bupati/walikota dengan nomor: 421.3/9940/
Disdikpora, gubernur menyampaikan struktur kurikulum 2013 yang akan diimplementasikan
di Bali. Terkait pembelajaran bahasa Bali di jenjang SMP (sebagai contoh), struktur
kurikulum yang disampaikan gubernur sebagai berikut.
STRUKTUR KURIKULUM 2013 SMP/MTs
MATA PELAJARAN
Kelompok A:
1. Pendidikan Agama
2. Pend. Pancasila & Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Ilmu Pengetahuan Alam
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Bahasa Inggris
Kelompok B:
1.1 Seni Budaya
1.
1.2 Muatan Lokal (Bahasa Bali)
2. Penjas, Olah Raga dan Kesehatan
3. Prakarya (termasuk muatan lokal)
Jumlah Alokasi Waktu per Minggu
2.

KELAS
VII VIII IX
2
3
6
5
5
4
4

2
3
6
5
5
4
4

2
3
6
5
5
4
4

3
2
3
3
40

3
2
3
3
40

3
2
3
3
40

Yang Penting dalam Kurikulum 2013
1.

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi.

2.

Arah kompetensi pembelajaran (SKL-KI{4 KI}-KD) berbasis Sikap. Pengetahuan,
dan Keterapilan.

3.

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan Scientic (mengamati-menanyamenalar-mencoba-membentuk jaringan), dengan menggunakan 3 model pembelajaran
(model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran berbasis masalah, dan
model pembelajaran berbasis penemuan)

4.

Penilaian hasil belajar menggunakan penilaian autentik (performance, proses dan
hasil, portofolio, divergen).

5.

Pembelajaran berbasis teks.

6.

Karena bahasa Bali bisa menjadi mata pelajaran muatan lokal (kelompok B: wajib),
maka SKL-KI-KD harus disiapkan sendiri oleh daerah provinsi.
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Pada lampiran Pergub, kompetensi inti (KI) dan kompentensi dasar (KD) yang
harus dibelajarkan terkait bahasa Bali di SMP dari kelas VII s.d. kelas IX dibuat/disusun
berdasarkan analogi untuk pembelajaran bahasa Indonesia.
Pada kompetensi dasarnya sangat jelas tampak bahwa, bahasa (Bali) digunakan
sebagai sarana komunikasi reseptif dan produktif (untuk memahami dan mengungkap)
fakta atau nonfakta (ksi) dengan berbagai bentuk dan isi wacana, seperti:
1.

wacana budaya

2.

wacana sosial

3.

wacana prosedural linear

4.

wacana sosial pendek

5.

wacana tanggapan

6.

deskripsi

7.

eksposisi,

8.

ekplanasi

9.

cerita pendek

10. wacana nasihat/kebijakan
11. wacana interatif
12. cerita moral/fabel
13. ulasan
14. wacana nukilan positif
15. wacana tanggapan kritis
16. prosa ksi
Di Bali terdapat berbagai bentuk dan isi wacana yang dapat kita pakai untuk
pembelajaran bahasa Bali yang bermuatan nilai-nilai lokal Bali, seperti:
wacana budaya

Contoh di Bali:
Ngenenin orti/wacana: tari, gamelan, museum,
lukisan kamasan, goa gajah, muwah sane lianan.

wacana sosial

Contoh di Bali:
Ngenenin orti/wacana: kembar buncing, raja
Bedaulu, perang Jagaraga, sumpah cor, upacara
menek bajang, muwah sane lianan.

wacana prosedural linear

Contoh di Bali:
Ngenenin: caran lelipi makules, uled dados kupukupu, caran ngae gula bedet, indik stiti-utpati,
pralina.

wacana sosial pendek

Contoh di Bali:
Sesonggan, sesenggak
38

wacana tanggapan

Contoh di Bali:
Bladbadan, cacangkitan, cacimpedan

deskripsi

Contoh di Bali:
Nuturang indik kawiyaktian: buah tingkih, buah
pangi, sabuh mas, pusung gonjer, pusung tagel, lulut
mas, muwah sane lianan.

eksposisi

Contoh di Bali:
Ngaturang indik: mamadik, nganten ngrorod,
upacara kepus pungsed, muwah sane lianan.

ekplanasi

Contoh di Bali:
Nlatarang indik: ngae sunan malakar pandan, ngae
uyah di Bukti/Kusamba, kawentenan Pura Pulaki,
muwah sane lianan.

cerita pendek

Contoh di Bali:
Satua bawak (modern)

wacana nasihat/kebijakan

Contoh di Bali:
Wirama/kidung sekar alit, sekar madya

wacana interatif

Contoh di Bali:
Dharma wacana, dharma tula

cerita moral/fabel

Contoh di Bali:
Carita: Lubak lan Siap Selem, Kancil lan Kekua,
muwah sane lianan.

ulasan

Contoh di Bali:
Cacangkriman, wewangsalan

wacana nukilan positif

Contoh di Bali:
Sloka, sesana, sema, dresta, loka, cara

wacana tanggapan kritis

Contoh di Bali:
Raos mengempelin, cacimpedan

prosa ksi

Contoh di Bali:
Carita: Durma lan Ken Sulasih (Rajapala), Rare
Angon, I Lacur, I Belog, muwah sane lianan.

3.

Pembelajaran Bhs. Bali di SMP menurut Kurikulum 2013
Pembelajaran bahasa Bali di SMP haruslah tetap sesuai dengan Kurikulum 2013 yang
sudah ditentukan KI dan KD-nya dalam Kurikulum Muatan Lokal 2013 oleh Gubernur
Bali melalui Pergub No. 20 Tahun 2013. Oleh karena itu, jika kita akan memilih materi
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ajar bahasa Bali dengan muatan nilai-nilai kearifan lokal Bali, maka bentuk dan isi
wacananya tidak berbeda dengan apa yang dimaksud pada kurikulum tersebut, dengan
tetap memperhatikan pengembangan sikap pribadi dan sosial siswa yang bertaqwa, jujur,
sopan, bertanggung jawab, toleran, menghargai orang lain, dapat bekerja sama, dll.
Dengan menggunakan dasar KI dan KD yang ada pada Pergub, diharapkan guru dapat
membelajarkan bahasa Bali dengan Pedoman Kurikulum (mengajar dengan kurikulum),
bukan mengajar dengan buku. Masalah yang sering terjadi adalah bahwa guru selalu saja
mengajar dengan buku, sehingga silabus yang dibuat hanya dipakai sebagai kelengkapan
administrasi saja, dan jarang diacu.
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ABSTRAK
Apa yang saat ini tidak tersisihkan atau termajinalkan? Dari sejumlah fenomena yang ada
di depan mata, hampir seluruh aspek kehidupan kita telah tersisihkan bahkan sebagian
tercerabut dar akarnya. Sangat disayangkan jika unsur kebudayaan kita (Indonesia) banyak
yang tercerabut bahkan nyaris hilang dan tergantikan dengan hal lain yang bukan milik
kita. Kelisanan merupakan cultural heritage (CH) merupakan bagian dari keberagaman
dan kekhasan yang dimiliki setiap suku bangsa di Indonesia. CH dapat ditafsirkan sebagai
bagian jati diri bangsa. Saat ini, kita berada pada borderless, dunia tanpa batas dan hal ini
memberi informasi bahwa kehidupan kita sudah kehilangan sekat-sekat dan batas-batas
sosiokultural dan ini sangat berpengaruh terhadap persoalan identitas bangsa yang makin
tidak jelas. Sementara itu, identitas bangsa hanya bisa digali dari akar tradisi, secara makro
adalah budaya.
Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Meyer
Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk
menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit
sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan.
Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek,
nenek dan seterusnya. Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada beberapa macam kelompok
kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar seperti keluarga ambilineal, klan, fatri,
dan paroh masyarakat. Di masyarakat umum kita juga mengenal kelompok kekerabatan lain seperti
keluarga inti, keluarga luas, keluarga bilateral, dan keluarga unilateral.
Pembagian kekerabatan menurut siapa pun tidak pernah lepas dari istilah “budaya” yang
melekat pada masyarakatnya. Budaya sebagai totalitas kompleks meliputi pengetahuan, keyakinan,
seni, moral, hukum, adat-istiadat, dan kapabilitas serta kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dimiliki
oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tylor memandang budaya sebagai totalitas pengalaman
manusia. Sementara para antropolog membagi budaya menjadi dua, yakni budaya besar dan budaya
kecil. Budaya besar antara lain budaya prestasi, yang di dalamnya meliputi geogra, sejarah, lembaga,
sastra, seni, musik, dan cara hidup. Sedangkan budaya kecil yakni budaya perilaku, yang meliputi
sikap, kepercayaan, persepsi, terutama yang diekspresikan dalam bahasa dan dipengaruhi oleh
budaya lokal.
Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi
atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan
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menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa,
manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan
sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat.
Bahasa memiliki beberapa fungsi yang dapat dibagi menjadi fungsi umum dan fungsi khusus.
Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk
mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus adalah untuk
mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni (sastra), mempelajari naskahnaskah kuno, dan untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kedua fungsi bahasa tersebut sangatlah general. Sementara, di sisi lain ada bahasa yang
sangat khusus untuk disikapi, kita kenal language usage, langage, dan parole. Penggunaan bahasa
di masyarakat erat dengan displin sosiolingusitik atau linguistik sosial atau sosiologi bahasa. Di
cabang inilah kita jumpai berbagai permasalahan, terutama penggunaan bahasa di masyarakat, baik
masyarakat umum maupun masyarakat khusu. Masyarakat umum adalah masyarakat yang mudah
bersentuhan dengan perkembangan apa pun, sedangkan masyarakat khusus merupakan masyarakat
yang secara khusus perlu mendapat perhatian karena daya jangka, terpencil, terdalam, dan terluar
dan istilah lain yang mengacu pada “keterasingan”.
Jika ditanya kepada anak-anak apa bahasa ibumu, maka jawaban yang kita terima akan
beragam, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah dan lain-lain. Dalam hal ini bahasa Indonesia
berfungsi sebagai alat komunikasi antaranggota masyarakat. Dalam kehidupan keseharian anakanak lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dari pada bahasa ibu dan atau bahasa daerah.
Bahasa juga sebagai produk budaya, maka bahasa yang dipakai oleh sekelompok masyarakat ikut
mempengaruhi tata nilai atau norma budaya yang diyakini oleh kelompok masyarakat itu. Selain
itu, bahasa mencerminkan bagaimana kultur yang dimiliki, tingkat pendidikan, pekerjaan, normanorma budaya yang ada dalam masyarakat. Kartomiharjo (1989-1990) menjelaskan bahwa bahasa
yang digunakan dalam berkomunikasi antaranggota masyarakat tidak terlepas dari norma-norma
sosial dan budaya yang dimilikinya.
Kekuatan bahasa daerah di berbagai etnis di Negara tercinta ini mesti diakui sebagai kekayaan
budaya, keanekaragaman budaya dan etnis. Keanekaragaman ini merupakan kekayaan “mutu
manikam” dan selayaknya dipelihara dan dilestarikan. Mengapa? Kepemilikan bahasa daerah pada
masing-masing daerah dan etnis tidak dipungkiri merupakan kekayaan budaya yang luar biasa dan
menjadi penanda kekuatan dan keeratan antaranggota pemakainya. Tidak berlebihan jika, pepatah
yang mengatakan bahwa ”Bahasa mencerminkan bangsa” masih relevan untuk memahami budaya
suatu kelompok masyarakat. Hal ini selain kekayaan nasional juga objek kajian dan penelitian yang
tidak pernah ada habisnya, terlebih jika dikaitkan dengan kajian antropolinguistik, Negara kita
tercinta ini kaya akan etnis dan linguitik dan segala sesuatu yang melekat di dalamnya. Kekayaan
budaya kita ini belum seluruhnya tergali, jika sudah tergali pun, pada dasarnya hanyalah di permukaan
belum menyentuh yang hakiki.
Lauder (2005:81) menyatakan bahwa antropologi linguistik merupakan salah satu cabang
linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya terutama untuk mengamati bagai
mana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Perkembangan
penelitian linguistik dari konteks mikrolinguistik menjadi penelitian linguistik interdisiplin yang
terkait dengan ilmu-ilmu lain atau makrolinguistik semakin semarak. Salah satunya adalah cabang
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linguistik yang berhubungan dengan kebudayaan manusia yang dikenal dengan linguistik antropologi
atau anthropolinguistik, atau sebagian lain menyebutkannya sebagai etnolinguistik. Masyarakat
Indonesia yang beranekabudaya merupakan lahan yang luas untuk didalami dengan berbagai kajian
dan penelitian dalam perspektif etnolinguistik, sehingga sebuah entitas budaya dapat hidup dan
berkembang bersama-sama di tengah kebudayaan lainnya.
Di sisi lain, penelitian dengan tema-tema antropolinguistik belum banyak dilakukan. Berdasarkan
pengamatan Lauder (1995) dan Wahab (1999) bahwa dalam kurun waktu sekitar seperempat abad,
minat linguis di Indonesia masih terpusat pada tataran sintaksis dan dengan pendekatan struktural.
Kajiannya masih terfokus pada penganalisisan produk bahasa. Lagipula, para linguis kurang
memakai data bahasa-bahasa Indonesia bagian Timur, bahasa yang diteliti cenderung bahasa-bahasa
yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Diakui atau tidak, pernyataan ini adalah fakta empris yang
memprihatinkan. Belum lagi, terjadinya pergeseran dan persentuhan budaya dalam era globalisasi
ini. Akan ditemui pergeseran pemakaian tanda-tanda bahasa dan hal ini akan bersentuhan dengan
aspek budaya.

Kemanakah ibu sayang, ibuku malang?
Di era ini pronominal ibu masih dirasa sangat netral dan tidak kehilangan nilai lebih. Hanya
karena borderless itu yang menyebabkan mama lebih tinggi nilainya dari pada ibu. Ini contoh
sederhana pergeseran penggunaan unsur leksikal, pronominal bahasa. Kepentingan penelitian
antropolinguistik bukan sekedar mencari dan menemukan unsur leksikal dan gramatikal, namun
lebih jauh dari itu. Bahasa memiliki kekuatan yang dahsyat untuk mengontrol perilaku individu
atau masyarakat karena adanya relasi kekuasaan dalam penggunaan bahasa (Santoso, 2002:47).
Bahasa ibu, etnis mana pun, masih bisa dipertahankan sepanjang para pakar linguistic,
antropolinguistik masih peduli terhadap keberadaan bahasa Ibu. Mengapa demikian, pembahasaan
bahasa ibu tidak harus selalu berorientasi pada masalah leksikal dan gramatikal semata, tetapi
diperluas ruang kajiannya agar menjadi sesuatu yang sangat berguna. Pemertahanan bahasa Ibu
sebagai bahasa keseharian pada dasarnya diikuti oleh kaidah tertentu yang tersurat dan tersirat (Fraser,
1990). Di sinilah peran antopolinguistik seperti yang dikatakan Duranti (1997:2-4), pakar yang
berbasis disiplin ilmu antropologi, berpendapat bahwa antropologi linguistik adalah studi tentang
bahasa sebagai sumber kebudayaan dan “berbicara” merupakan praktik kebudayaan. Antropologi
Linguistik memiliki tujuan umum, yaitu memberikan pemahaman tentang berbagai aspek bahasa
sebagai serangkaian praktik kebudayaan, yaitu sebagai sistem komunikasi yang memperhitungkan
representasi antarpsikologis (antarindividu) dan intrapsikologis (pada individu yang sama) dari
tatanan sosial dan membantu orang menggunakan representasi seperti itu untuk melakukan tindak
social.
Foley, pakar yang berbasis disiplin linguistik, menamakan bidang interdisipliner tersebut sebagai
linguistik antropologi. Bagi Foley (1997: 3-5), linguistik antropologi adalah subbidang linguistik
yang memusatkan perhatian dan menempatkan bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan yang
lebih luas, yakni perannya dalam menempa dan menopang praktik kebudayaan dan struktur sosial.
Linguistik antropologi memandang bahasa melalui sudut pandang konsep antropologis, yakni
kebudayaan. Oleh karena itu, linguistik antropologi mencari untuk menemukan “makna” dibalik
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penggunaan, salah penggunaan, dan tidak digunakannya bahasa, bentuk bahasa tertentu, register
dan style yang berbeda dari bahasa tersebut. Dalam hal ini, Foley beranggapan bahwa pastilah
ada makna dibalik setiap penggunaan atau tidak digunakannya bentuk-bentuk kebahasaan dalam
interaksi.
Jelaslah sudah, mengapa dan apa alasan penggunaan kata mama sebagai pengganti kata ibu,
bahkan embok, emak, dan biyung pada masyarakat Indonesia, terutama etnis Jawa. Paling tidak, ada
beberapa hal yang mendasari semua kata itu digunakan atau tidak digunakan. Pertama, pergaulan
sudah sedemikian luas, bebas, dan modern. Mau tidak mau, generasi muda akan menserasikan
eksistensinya dengan beralih dari ibu ke mama. Kedua, gengsi menggunakan kata-kata yang menurut
mereka “jadul” (jaman dulu, kuno, ketinggalan). Ketiga, prestise bagi kawula muda. Tampaknya
akan muncul komentar “hari gini….emak gitu loh” dan seterusnya. Keempat, sebagai orang tua
perubahan dari ibu ke mama, awalnya terasa janggal, namun lambat laun bisa dirasakan nikmatnya
dipanggil mama.
Jika dilihat dari dua sisi, positif dan negatif, maka leksikal mama sebagai pengganti ibu berarti
“modernisasi” peran, fungsi, dan makna ibu. Ibu akan merasa dihargai oleh anak-anaknya dengan
panggilan itu. Sementara di sisi negatif, “pembiaran” dan kelangsungan penggunaan kata mama
akan mampu menggeser kedudukan ibu. Betapa ironis jika Ibu sayang dan Ibu malang akan hilang
juga. Antropolinguis lah yang berperan besar untuk menyelamatkan dan mengunkap makna di balik
leksikal yang mestinya dipertahankan, dilestarikan, dan digunakan dalam keseharian. Ingat identitas
bangsa ini bukan hanya dari sumber daya alam yang melimpah, melainkan dari satu kata penting
dan bermakna IBU.
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ABSTRACT
Indonesia adalah negara kepulauan yang di dalamnya hidup masyarakat dengan beragam suku
bangsa, ras, dan agama, yang memiliki berbagai bahasa dan seni budaya. Pluraritas masyarakat
Indonesia merupakan potensi besar yang dapat berkontribusi positif bagi kemajuan peradaban
bangsa, jika dikelola dan disikapi dengan cerdas dan bijaksana.
Kehidupan di era global dewasa ini, menuntut masyarakat Indonesia menggunakan bahasa
yang bersifat universal --internasional—karena dipandang memiliki jangkauan luas dalam pergaulan
antarbangsa. Karena itu, diperlukan adanya sikap positif masyarakat terhadap bahasa daerahnya,
dengan menunjukkan rasa bangga menggunakan bahasa tersebut dalam masyarakat tuturnya, dan
berusaha mempertahankan kemandirian bahasanya. Sangat tidak diharapkan jika masyarakat
pemilik bahasa daerah itu, mengalihkan kebanggaannya kepada bahasa lain, hanya karena faktor
politis, prestise, ekonomi, esiensi, dan sebagainya. Jika sikap yang kurang positif terhadap bahasa
daerah itu tidak diluruskan, tentu bahasa daerah akan punah, sehingga kehilangan fungsinya sebagai
identitas bangsa, sarana penyebarluasan kebudayaan, dan penanaman nilai-nilai karakter kepada
generasi penerus bangsa.
Bahasa dalam fungsinya sebagai cermin budaya masyarakat pemakainya memegang peranan
penting sebagai salah satu alat untuk memahami perilaku manusia dengan berbagai latar belakang
budaya yang berbeda. Karena itu, pemahaman berbagai budaya dalam rangka menjalin komunikasi
antarbangsa menjadi suatu keharusan. Harus dihindari bahayanya menilai perilaku seseorang
dengan prinsip-prinsip yang berlaku bagi masyarakatnya sendiri. Mengingat hal itu dapat mengikis
rasa solidaritas dan ikatan persaudaraan sebangsa dan setanah air, yang mengancam kesatuan dan
persatuan bangsa, serta mengganggu lancarnya komunikasi antarbangsa yang merupakan sebuah
keniscayaan dalam kehidupan di era global dewasa ini.

A. PENDAHULUAN
Pluralitas merupakan kondisi objektif yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kondisi
geogras negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau yang di dalamnya hidup masyarakat
dengan beragam suku bangsa, ras, dan agama, telah melahirkan berbagai seni budaya dan
bahasa. Budaya dan bahasa itu memiliki kekhasan dan penciri masing-masing yang berbeda
satu daerah dengan daerah yang lainnya.
Kondisi masyarakat Indonesia yang kompleks budayanya ini mungkin tidak banyak terdapat
di negara lain. Oleh karena itu dapat dimaklumi bila diperlukan manajemen yang khusus
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untuk pengelolaannya. Pluraritas masyarakat Indonesia merupakan potensi besar yang dapat
memberikan sumbangan positif bagi kemajuan peradaban bangsa, jika dikelola, dan disikapi
dengan cerdas, dan bijaksana.
Di satu sisi pluraritas atau keberagaman budaya masyarakat Indonesia adalah aset kekayaan
bangsa yang pantas untuk disyukuri dan dibanggakan karena merupakan potensi dan dapat
dikembangkan secara positif. Di sisi lain keberagaman budaya itu dapat menjadi pemicu
adanya konik horizontal antarelemen bangsa. Diperlukan sikap yang positif, dan kebijakan
pemerintah yang jelas dalam pengelolaannya, jika tidak ingin menjadikan keberagaman
masyarakat itu menjadi potensi yang kontraproduktif.
Sementara itu, kehidupan di era global, yang ditandai dengan perkembangan teknologi
komunikasi yang canggih, telah mendorong semua orang sebagai warga masyarakat dunia (suka
ataupun tidak suka) untuk menjalin komunikasi antarbangsa. Oleh sebab itu, peran bahasa
sebagai alat komunikasi antarbangsa menjadi sangat penting kedudukannya. Dalam konteks
ini, ketika komunikasi antarbangsa terjalin, maka terjadinya kontak budaya menjadi sebuah
keniscayaan.
Bercampurnya berbagai kebudayaan sudah barang tentu akan berpengaruh positif sekaligus
negatif kepada semua bangsa. Pengaruh positifnya tentu saja tidak perlu dirisaukan, namun
pengaruh negatifnya antara lain dapat melunturkan budaya daerah yang sifatnya tradisional
tentu sulit dielakkan. Mengingat, masyarakat di era global memiliki kecenderungan secara
alamiah untuk membentuk budaya baru yang bersifat universal. Barangkali itu merupakan
hukum alam yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, sebagai bangsa besar yang memiliki
jatidiri, bagaimana seharusnya masyarakat bersikap terhadap budaya bangsanya? Dalam
konteks pembicaraan bahwa bahasa merupakan produk budaya yang mencerminkan karakter/
jatidiri bangsa, bagaimana seharusnya bangsa ini bersikap terhadap bahasa daerahnya ketika
menghadapi gempuran budaya global yang universal?
Masalah yang berkaitan dengan sikap bahasa itulah yang akan menjadi fokus kajian dalam
tulisan ini. Mengingat hal itu sangat penting fungsinya dalam usaha pemertahanan bahasa
khususnya bahasa daerah agar tidak kehilangan fungsinya sebagai identitas karakter bangsa.
Selain itu bahasa juga sebagai sarana penyebarluasan kebudayaan kepada generasi penerusnya,
dan sarana komunikasi antarbangsa pada era global dewasa ini.

B. PEMBAHASAN
1.

Bahasa dan Kebudayaan
Sistem budaya menurut Soetomo (2000:27) terdiri atas empat kelompok lambang,
yakni (1) konstitusi (keagamaan/ kepercayaan); (2) kognisi (ilmu pengetahuan); (3)
evaluasi (etika); dan (4) ekspresi (estetika). Sistem budaya diturunkan atau diwariskan
dari generasi ke generasi berikutnya. Pewarisan budaya tersebut hanya dapat terlaksana,
apabila terdapat alat komunikasi antarmanusia, dan antargenerasi, yakni bahasa.
Mengacu pada pengelompokan tata-lambang budaya di atas, dapat diamati bahwa
kelompok lambang konstitusi (keagamaan/ kepercayaan), karena sifatnya universal,
perkembangannya akan banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan kebudayaan bangsa
sumbernya. Misalnya nilai agama Islam yang masuk dalam kebudayaan Indonesia tentu
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tidak jauh dengan nilai agama dari kebudayaan Arab, sebagai pusat kebudayaan Islam.
Konsep-konsep dalam kebudayaan Arab banyak mempengaruhi kebudayaan Indonesia.
Dari kelompok lambang kognisi (ilmu pengetahuan), sesuai dengan ketentuan produk
yuridis formal yang berlaku di Indonesia, terlihat bahwa fungsi tersebut telah diperankan
oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sekaligus bahasa nasional. Dari dikotomi
akal dan rasa dalam jiwa manusia, bahasa Indonesia sebagai lambang kebudayaan
nasional sekarang sedang dibina dan dikembangkan menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan
teknologi. Bahasa Indonesia terus berkembang sebagai bahasa penghela ilmu pengetahuan.
Hal itu sejalan dengan rekomendasi Konggres Bahasa di Jakarta 28 Oktober 2013 ini.
Sementara itu, dari kelompok lambang evaluasi (etika) dan ekspresi (estetika),
perkembangannya tetap bertumpu pada kejayaan kebudayaan tua di Nusantara yang telah
beratus-ratus tahun hidup dan menjadi tradisi etnik, karena kebudayaan etnik jauh lebih
kaya akan konsep-konsep yang melambangi tata-krama dan tata-rasa manusia pemiliknya.
Bahasa-bahasa etnik termasuk bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan bahasa daerah
lainnya yang melambangkan budaya luhur masyarakat etnik adalah bahasa yang
cenderung berpusat pada tata dan rasa daerah. Menurut Supomo (2000:32) bahasa yang
mengungkapkan tata dan rasa inilah yang kelak akan banyak memberikan sumbangan
pada bahasa nasional dalam perkembangannya di masa depan, khususnya unsur-unsur
bahasa yang melambangkan etika, tata krama, serta estetika yang bertalian dengan tata
rasa bangsa Timur.
Sebagai subsistem komunikasi, bahasa merupakan bagian atau subsistem dari
kebudayaan, yang merupakan bagian inti dan terpenting dari kebudayaan. Hal itu karena
bahasa terlibat dalam semua aspek kebudayaan. Oleh sebab itu, Badura, (dalam Anwar,
2005:219) menegaskan bahwa kebudayaan manusia tidak akan terjadi tanpa bahasa.
Bahasalah merupakan faktor yang yang memungkinkan terbentuknya kebudayaan.
Nababan (2006:50) menegaskan bahwa bahasa harus ada bagi kebudayaan dan masyarakat
manusia.
Jakobson (dalam Alwasilah, 2005: 82) menyampaikan, bahwa fungsi bahasa adalah:
(1) phatic speech (memelihara hubungan sosial); (2) emotive speech (mengungkapkan
perasaan, sikap, dan emosi; (3) cognitive speech (memacu kepada dunia yang
sesungguhnya dengan denotatif dan informatif); (4) rhetorical speech (mempengaruhi
pikiran dan tingkah laku mitra bicara); (5) metalingual speech (membicarakan bahasa);
dan (6) poetic speech (pengungkap nilai-nilai keindahan/estetik). Sementara itu Nababan
(2004:38) menyampaikan bahwa bahasa berfungsi sebagai sebagai sarana pengembangan
kebudayaan, jalur penerus kebudayaan, dan inventarisasi ciri-ciri kebudayaan. Selain itu,
bahasa juga memiliki fungsi kemasyarakatan, perorangan, dan pendidikan.
Dalam hipótesis Sapir dan Whorf (Wardhaugh, 1992:218) tentang hubungan bahasa
dan kebuyaan, dinyatakan bahwa ‘struktur bahasa mempengaruhi kecenderungan penuturpenuturnya dalam melihat dunia ini menurut kacamata bahasa itu’. Dengan kata lain
bahwa ‘bahasa menyebabkan para penuturnya cenderung mempunyai pandangan tertentu
terhadap dunia. Bahasa mempengaruhi cara berpikir penuturnya’.
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Bahasa sebagai sarana pengembangan kebudayaan diketahui ketika seseorang
mengenal dan mempelajari kebudayaan melalui bahasa. Secara felogenetik (hubungan jenis)
bahasa adalah bagian dari kebudayaan, dengan demikian bahasalah yang memungkinkan
pengembangan kebudayaan. Kebudayaan bangsa tertentu tidak akan berkembang dengan
baik tanpa adanya bahasa. Fungsi ini tampak pada petunjuk untuk mempelajari hasil-hasil
budaya seperti teknologi canggih, model pakaian, seni lukis, sastra, tari, tradisi masyarakat,
dan sebagainya. Secara ontogenetic (terjadinya dalam perorangan), seorang mempelajari
dan mengetahui kebudayaan juga melalui bahasa. Seseorang tidak akan dapat melakukan
sosialisasi dalam kelompok masyarakat tanpa memahami bahasa yang digunakan.
Sebagai sistem komunikasi bahasa mempunyai makna hanya dalam kebudayaan yang
menjadi wadahnya. Pemahaman terhadap bahasa tertentu perlu disertai dengan pemahaman
dan pengetahuan tentang kebudayaan pemilik bahasa tersebut. Hal itu tidak berarti bahwa
suatu bahasa harus menjadi bagian dari suatu kebudayaan tertentu, sebab, suatu bahasa
dapat digunakan dalam dua kebudayaan atau lebih. Misalnya, bahasa Inggris dipakai di
negara Inggris dan Amerika Serikat; bahasa Arab dipakai di Negara Saudi Arabia, Suriah,
Iran, Irak, Quwait, dan negara-negara lain di jazirah Arab. Boleh jadi sama bahasanya,
namun setiap negara pemakai bahasa tersebut secara keseluruhan kebudayaannya berbeda
antara yang satu demham yang lainnya.
Menurut Kartamihardjo (2008:3), masyarakat pemakai bahasa secara sadar ataupun
tidak, akan menggunakan bahasa yang hidup dan dipergunakan oleh masyarakat
sekitarnya. Sebaliknya bahasa juga dapat mengikat anggota masyarakat pemakai bahasa
yang bersangkutan, menjadi satu masyarakat yang kuat, dan bersatu.
2.

Pentingnya Sikap (Language Attitude) dalam Pemertahanan Bahasa
Menurut Azwar (2003:4), sikap (attitude) adalah suatu kecenderungan individu untuk
menerima atau menolak sesuatu berdasarkan penilaian apakah sesuatu itu berharga atau
tidak bagi dirinya. Sikap seseorang dapat menjelaskan status mentalnya beserta alasan
mengapa seseorang dapat berperilaku yang berbeda dalam situasi yang sama. Menurut
Thurstone dan Likert (dalam Azwar, 2003:5), sikap merupakan bentuk evaluasi atau reaksi
perasaan mendukung, memihak (favorable), maupun tidak mendukung, atau tidak memihak
(unfavorable), pada suatu objek yang dihadapinya. Sikap dapat juga diartikan sebagai
kesediaan bereaksi dari suatu individu terhadap suatu hal, berkaitan dengan motif yang
mendasari tingkah laku yang berupa kecenderungan, namun belum merupakan aktivitas
(Gerung, dalam Sunarto & Hartono, 2002:170).
Berkaitan dengan batasan sikap tersebut, dalam kamus linguistik dijelaskan bahwa
sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan sesorang terhadap bahasa sendiri atau
orang lain (Kridalaksana, 2001:197). Sikap merupakan fenomena kejiwaan, yang biasanya
termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Sikap bahasa akan terlihat melalui
perilaku berbahasa atau perilaku tuturnya. Namun tidak setiap perilaku tutur mencerminkan
sikap bahasa penuturnya. Demikian pula sebaliknya, sikap bahasa penutur tidak selamanya
tercermin dalam perilaku tuturnya.
Menurut Garvin dan Mathiot (1968) terdapat tiga ciri sikap bahasa meliputi: (1)
kesetiaan bahasa (language loyalty), yaitu sikap yang dapat mendorong masyarakat untuk
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mempertahankan bahasanya dan mencegah adanya pengaruh bahasa lain. (2) kebanggaan
bahasa (language pride), yaitu sikap yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan
bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakatnya.
(3) kesadaran adanya norma bahasa (awareness of the norm) yaitu sikap yang dapat
mendorong masyarakat untuk menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun sebagai
faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap penggunaan bahasanya (language use).
Ketiga ciri sikap seperti yang disampaikan leh Garvin dan Mathiot (1968) itu
merupakan indikator adanya sikap positif terhadap bahasa dan sikap negatif terhadap
bahasa. Sikap positif terhadap bahasa akan ditandai dengan adanya semangat untuk
menggunakan bahasa sebagaimana bahasa tersebut digunakan oleh kelompok masyarakat
tuturnya. Sementara sikap negatif terhadap bahasa akan ditandai dengan melemahnya
semangat suatu anggota masyarakat tutur, untuk menggunakan dan mempertahankan
kemandirian bahasanya. Hal itu merupakan salah satu penanda telah terjadinya devisit
sikap, karena melunturnya kesetiaan terhadap bahasa. Apabila hal ini terus berlanjut, pada
ujungnya akan terjadi hilangnya kesetiaan terhadap bahasa miliknya sendiri.
Hilangnya kesetiaan terhadap bahasa merupakan sikap negatif terhadap bahasa, yang
akan terjadi apabila penutur tidak lagi mempunyai lagi rasa bangga terhadap bahasanya,
dan pada akhirnya mengalihkan kebanggaannya kepada bahasa lain yang bukan miliknya.
Pergeseran kebanggaan masyarakat terhadap bahasa lain ini pada umumnya terjadi karena
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor politis, prestise, ekonomi, esiensi,
dan berbagai alasan lainnya.
Fenomena merosotnya sikap positif terhadap bahasa daerah tampak pada kasus
penggunaan bahasa Jawa di kalangan penutur muda etnis Jawa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada umumnya generasi muda Jawa telah meluntur semangatnya dalam
menggunakan bahasa daerahnya sebagai alat komunikasi dalam lingkungan masyarakatnya.
Pada umumnya, hal itu di latarbelakangi oleh sikap mereka yang kurang positif dang
menganggap bahwa bahasa derah (Jawa) memiliki cirri-ciri (1) kurang eksibel, (2)
kurang sesuai dengan perkembangan zaman, (3) kurang berkontribusi terhadap kebutuhan
hidup masyarakat modern yang berbasis teknologi, (4) rumit, dan kurang praktis, (5)
tidak demokratis, dan (6) tidak memiliki akses yang luas dalam pergaulan di era global
(Nugrahani, 2013:2). Berbagai alasan itu merupakan pertanda bahwa telah terjadi
perubahan sikap yang kurang positif terhadap bahasa Jawa dari kalangan penuturnya.
Apabila kasus semacam munculnya sikap yang kurang positif terhadap bahasa daerah
(Jawa) itu tidak ditangani dengan serius, tentu budaya daerah dan segala produk yang ada
di dalamnya akan punah dan tidak mampu bertahan sebagai identitas karakter bangsa. Tentu
sangat disayangkan jika bahasa daerah tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana
penyebarluasan kebudayaan kepada generasi penerusnya, karena dari sanalah bangsa ini
dapat menanamkan nilai-nilai karakter kepada generasi penerusnya.
Menurunnya sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasanya dapat dipahami
dengan melihat latar belakang bahwa masyarakat Indonesia yang kompleks, memiliki
beragam bahasa daerah, yang keberadaannya berfungsi sebagai alat komunikasi dalam
ranah budaya, dalam fungsinya sebagai identitas etnisnya. Selain itu, juga menggunakan
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bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu antaretnis di Indonesia. Sementara itu,
kehidupan di era global, menuntut masyarakat menggunakan bahasa yang bersifat
universal, yaitu bahasa internasional –Inggris, dll-- yang dipandang memiliki jangkauan
lebih luas dalam pergaulan antarbangsa. Dengan demikian, terdapat dua bahasa atau lebih
dalam satu masyarakat penutur. Menurut Subroto dkk. (2007:15) hal itu akan menjadi
penyebab terjadinya kompetisi bahasa.
Menurut Fasold (1991:213), dalam peristiwa kompetisi bahasa itu, pada akhirnya
bahasa yang lebih kuat akan mendominasi bahasa yang lemah, dan bahasa yang lemah
akan berusaha bertahan atau tergeser kedudukannya. Dalam pergeseran bahasa (language
shift) itu, pada umumnya akan muncul kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih
menggunakan bahasa ‘baru’ dalam ranah yang semula menggunakan bahasa ‘lama’. Dalam
konteks ini adalah lebih diterimanya bahasa Indonesia sebagai bahasa baru, daripada bahasa
daerah sebagai bahasa yang ‘lama’, namun demikian pada akhirnya bahasa Indonesia pun
juga ditinggalkan, karena lebih memilih bahasa imternasional –Inggris, dll--, yang ‘lebih
baru’ khusunya untuk pemakaian dengan kepentingan tertentu.
Kuatnya dominasi bahasa asing dan bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah, dan
ditunjang oleh kurangnya penghargaan masyarakat terhadap bahasa daerahnya, maka
kondisi itu akan semakin mempercepat pergeseran bahasa Daerah menjadi bahasa yang
lemah, sehingga ‘lengser’ dari kedudukannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Fasold
(dalam Subroto, 2007:16), bahwa yang berpengaruh terhadap ‘lengsernya’ suatu bahasa
adalah adanya kontak penutur dengan bahasa yang lebih ’kuat’ atau language of wider
communication (LWC), dan kontak penutur dengan kekuatan ekonomi atau kebijakan
pemerintah yang kurang mendukung.
Oleh sebab itu perlu dilakukan pembinaan terhadap masyarakat agar tetap bersikap
positif terhadap bahasa daerahnya, agar perkembangannya tetap terjaga, sehingga bahasa
daerah tidak berada dalam posisi sebagai bahasa yang terdesak (endangered language).
Sebab menurut Jense (dalam Subroto dkk., 2007:18), ketika kondisi bahasa yang terdesak
itu dibiarkan tanpa upaya penanggulangannya, dipastikan bahasa itu lambat laun akan
menuju pada kematiannya (language death).
3.

Pentingnya Sikap Bahasa dalam Pemahaman Antarbudaya
Kehadiran era global dewasa ini ditandai dengan adanya percepatan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih sehingga membuat seakan-akan
dunia tanpa sekat dan batas yang jelas. Pada era global ini terbuka kesempatan bagi semua
masyarakat untuk berinteraksi dari ujung dunia yang berbeda, tanpa hambatan ruang dan
waktu. Akibatnya muncul kecenderungan manusia untuk mengembangkan kebudayaan
global, yang bersifat universal untuk memeperlancar komunikasinya antarbangsa di seluruh
dunia.
Konsekuensi logis dari munculnya budaya global yang universal itu adalah tergesernya
budaya lokal yang pada umumnya bersifat tradisional. Dampak yang sangat tidak
diharapkan dari kondisi pergeseran budaya tersebut adalah lahirnya generasi muda penerus
bangsa yang tidak lagi mengenal budaya asli nenek moyangnya, karena menghadapi
peristiwa culturally overwhelmed, yaitu munculnya pengaruh dari dua budaya atau lebih
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sekaligus kepada dirinya (Spadley, 2007:15). Sementara pengetahuannya tentang budaya
lokal belum mantap sehingga lter yang ada dalam dirinya belum dapat berfungsi dengan
baik untuk menyaring mana kebuyaan yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan dan karakter
bangsanya.
Masyarakat di era global hidup di tengah-tengah kebudayaan yang beragam, yang
berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap kelompok masyarakat memiliki sistem budayanya
sendiri. Bahasa dalam fungsinya sebagai cermin dari budaya masyarakat pemakainya
memegang peranan penting sebagai salah satu alat untuk memahami perilaku manusia
dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda.
Menurut Honey (1997:139), setiap bahasa menyimpan sistem nilainya. Selain fungsi
utamanya sebagai alat komunikasi, bahasa juga merupakan sarana untuk sosialisasi,
pewarisan nilai, dan penyebarluasan informasi. Melalui penggunaan bahasanya, seseorang
dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Bahasa juga merupakan pranata sosial,
sehingga setiap anggota masyarakat harus menguasai bahasanya agar berfungsi di dalam
daerah yang bersifat kelembagaan dari kehidupan sosialnya.
Bahasa adalah bagian dari perilaku verbal, juga bagian dari tindakan, seperti yang
diungkapkan oleh teori speech act. Menurut Searle (1969, 23), secara pragmatis, setidaktidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur dalam
menggunakan bahasa, yakni locutionary act, ilocutionary act, dan perlocutionary act.
Locutionary act, merupakan tindak tutur untuk menyatakan sesuatu, the act of saying
something. Identikasinya cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan
yang tercakup dalam situasi tutur. Sementara itu, ilocutionary act disebut dengan the act
of doing something. Pada dasarnya, sebuah tuturan selain berfungsi sebagai alat untuk
mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat pula digunakan untuk melakukan
sesuatu. Untuk mengidentikasi Ilocutionary act terlebih dahulu harus mempertimbangkan
siapa penuturnya, berbicara dengan siapa, kapan berbicara, di mana, dan sebagainya.
Dengan demikian ilokusi ini adalah bagian sentral yang terpenting dari sebuah tindak
tutur. Adapun perlocutionary force adalah tindak tutur the act of affecting someone, yaitu
daya pengaruh dari tindak tutur, atau efek bagi yang mendengarkan, yang secara sengaja
atau tidak disengaja dikreasikan oleh penuturnya, untuk mempengaruhi lawan tutur.
Sementara itu menurut Austin (dalam Parera, 2000:152) bahwa Locutionary act
adalah tinda k tutur yang mengandung makna referensial dan kognitif; Ilocutionary act
adalah tindak bahasa yang dibatasi oleh konvensi sosial; sedangkan Perlocutionary act
adalah tindak tutur yang bertujuan menimbulkan atau menyebabkan akibat tertentu pada
orang lain.
Akibat adanya perbedaan persepsi budaya bagi kelompok masyarakat tertentu, maka
setiap tindakan atau tutur kata seseorang dapat dinilai baik atau buruk, positif atau negatif,
tergantung pada nilai-nilai budaya yang diyakini oleh masyarakat yang menilainya.
Dengan demikian apabila penutur dan petutur tidak saling memahami budayanya, sangat
dimungkinkan dapat terjadi hambatan komunikasi, yang berpotensi untuk melahirkan
diskomunikasi, dan berujung pada kesalahpahaman atau perseteruan.
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Secara umum, tradisi budaya Jawa mengutamakan tercapainya suatu keselarasan
hubungan antarindividu dalam masyarakat yang dilandasi oleh falsafah, ayem tentrem,
guyub rukun. Keselarasan hidup masyarakat Indonesia membentuk tata tertib dan
ketentraman yang diwujudkan melalui hubungan-hubungan sosial yang berlandaskan sopan
santun menurut norma dan tata moral yang berlaku. Dalam mencapai keselarasan sosial
itu, hubungan-hubungan emosional positif memainkan peran utama, sehingga tumbuh
rasa kasih sayang, rasa kekeluargaan, kesatuan dan keterikatan dalam kebersamaan yaitu
pada kepentingan umum masyarakat. Dengan demikian emosi-emosi yang diperkirakan
akan menimbulkan konik di antara sesama anggota masyarakat sedapat mungkin dapat
dikendalikan.
Pada kenyataannya, dewasa ini masyarakat Indonesia cenderung menunjukkan
perilaku yang melanggar adat ketimuran, yang identik dengan berkarakter ramah dan
santun. Masyarakat juga kelihatan cenderung berperilaku arogan, dan lebih mengutamakan
kelompoknya dari pada kepentingan bangsa pada umumnya. Melunturnya karakter bangsa
di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya ini, tampaknya berhubungan dengan
rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai nilai kearifan dalam budaya daerah. Sikap
yang kurang positif terhadap bahasa daerah, tentu merupakan titik awal dari biang
masalah melunturnya karakter bangsa, mengingat setiap bahasa mengandung tata nilai
yang mencerminkan kearifan budaya penuturnya.
Kecenderungan masyarakat untuk berperilaku negatif seperti yang diuraikan di atas,
selain merujuk pada memudarnya karakter bangsa juga merupakan indikasi dari rendahnya
pemahaman budaya antarbangsa. Hal itu dapat menyebabkan melemahkan rasa solidaritas
dan ikatan persaudaraan antarbangsa bagi sesama warga masyarakat dunia.
Sifat pluralitas bangsa Indonesia dalam berbagai dimensi baik dari suku, ras, maupun
agama sangat berpotensi untuk memicu terjadinya kesalahpahaman akibat terjadinya
diskomunikasi antarpribadi, kelompok, ataupun golongan. Untuk itu, sangat diperlukan
adanya sikap saling menghormati, bertoleransi, dengan menjalin komunikasi yang santun
sesuai tatanan budaya bangsanya masing-masing, yang telah diwariskan secara turun
temurun oleh nenek moyangnya.
Bahasa tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat pemakainya. Keberadaan yang
satu menunjang yang lainnya. Masyarakat dalam berinteraksi sesama warganya telah
menyediakan pedoman yang berupa adat kebiasaan, norma, nilai, dan berbagai peraturan,
yang ditetapkan bersama oleh sesama anggota masyarakat untuk dipatuhi bersama. Setiap
warga masyarakat yang baik senantiasa berusaha untuk mematuhi dan mereeksikan
peraturan itu ke dalam peri laku dan tutur kata dalam pergaulan hidup sehari-hari.
Oleh karena itu setiap masyarakat memiliki pedoman masing-masing, untuk mengukur
kepantasan suatu perilaku, tutur kata yang mungkin dianggap salah atau kurang sesuai
dengan pedoman yang dipakai.
Menurut Nababan (2006: 53) tindak laku berbahasa seseorang, akan mengikuti norma
kebudayaan induknya. Sistem tindak laku berbahasa ini disebut ‘tata cara berbahasa’
(linguistic etiquete). Tata cara berbahasa ini mengatur: (1) apa yang sebaiknya kita katakan
pada waktu dan keadaan tertentu, (2) ragam bahasa apa yang sewajarnya dipakai dalam
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situasi sosiolinguistik tertentu, (3) kapan dan bagaimana menggunakan giliran berbicara
dan menyela pembicaraan orang lain, dan (4) kapan harus diam, tidak berbicara.
Ada hubungan yang erat antara bahasa dan masyarakat pemakainya. Sebab itu untuk
memahami perilaku seseorang, sangat diperlukan pengetahuan tentang latar budayanya.
Hywel Coleman (2001:8), berpendapat bahwa manusia tidak boleh menganggap
bahwa perilaku manusia lain harus sama secara universal. Karena itu, harus dihindari
bahayanya menilai perilaku seseorang dengan prinsip-prinsip yang kebetulan ada dalam
masyarakatnya sendiri. Tidak dikuasainya pengetahuan tentang budaya orang lain, dan
atau pemahaman antarbudaya dalam menilai perilaku seseorang, dapat mengakibatkan
timbulnya kesalahpahaman.

C. PENUTUP
Mengakhiri pembicaraan tentang sikap bahasa sebagai sarana pemertahanan bahasa dan
pemahaman antarbudaya dapat dikemukakan bahwa bahasa merupakan fenomena sosial-budaya
yang tidak pernah terlepas dari masyarakat pendukungnya. Bahasa bukan saja merupakan
alat komunikasi untuk menyampaikan maksud dan sosialisasi pemikiran, melainkan juga
mencerminkan budaya masyarakat pemakainya. Karena itu, bahasa dapat mencerminkan sistem
budaya masyarakat pemakainya.
Sikap positif terhadap bahasa penting dimiliki oleh masyarakat sebab sikap positif ini akan
mendorong semangat untuk menggunakan bahasa sebagaimana bahasa tersebut digunakan oleh
kelompok masyarakat tuturnya. Sementara sikap negatif terhadap bahasa akan ditandai dengan
melemahnya semangat untuk menggunakan dan mempertahankan kemandirian bahasanya. Hal
itu merupakan salah satu penanda telah terjadi devisit karakter, yaitu melunturnya kesetiaan
terhadap bahasa, karena terkikisnya rasa bangga terhadap bahasanya, sehingga mengalihkan
kebanggaannya kepada bahasa lain yang bukan miliknya. Hal itu pada umumnya berlatar
belakang politis, etnis, ras, prestise, ekonomi, esiensi, kepraktisan, kemudahan, dan berbagai
alasan lainnya. Apabila sikap negatif masyarakat terhadap bahasa ini dibiarkan terus berlanjut,
maka pada ujungnya akan menyebabkan kepunahan suatu bahasa. Padahal bahasa merupakan
produk budaya yang berfungsi sebagai sarana penyebarluasan kebudayaan kepada generasi
penerus, dan sarana komunikasi antarbangsa .
Sementara itu, untuk memahami budaya orang lain, melalui bahasanya sangat
perlu dilakukan, agar perilaku budaya orang lain tidak berpotensi untuk menumbuhkan
kesalahpahaman, dan perselisihan. Kecendurangan sebagian masyarakat Indonesia dewasa ini
yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan bangsa pada umumnya,
perlu diluruskan. Sikap tersebut dapat mengikis rasa solidaritas dan ikatan persaudaraan
sebangsa dan setanah air, yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa serta mengganggu
lancarnya komunikasi antarbangsa yang merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan di
era global dewasa ini.
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ABSTRAK
Bertahan tidaknya suatu budaya terletak pada bahasanya. Bahasa memiliki peran yang
sangat krusial dalam bidang pendidikan. Apakah hal ini berlaku untuk bahasa daerah. Dalam
perkembangannya, kini bahasa daerah medapatkan posisi yang diprioritaskan dalam proses
pemertahanan dan pelestarian budaya, tetapi dalam pemakaiannya sudah tidak dihiraukan karena
bersaing dengan kebutuhan akan bahasa lainnya. Berangkat dari permasalahan tersebut penelitian
ini disusun, dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran bahasa daerah (Sunda)
dalam pelestarian budaya dan pembentukan karakter peserta didik. Metodologi penelitian ini adalah
metode kualitatif studi kasus dengan tehnik observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil
penelitian ini menjelaskan bahwa peran bahasa ibu sangat penting untuk menumbuh kembangkan
pengetahuan peserta didik dalam pemerolehan B2, pembentukan karakter dan penguatan budaya,
tetapi kontras dengan pemakaian bahasa Sunda oleh sebagian Guru di tingkat Taman Kanak-kanak
se- Jabar yang hanya digunakan sehari dalam seminggu, dan menganggap bahasa Sunda “bahasa
bawaan anak dan bisa dipelajari sendiri”.
Kata Kunci: Bahasa Ibu (Sunda), Guru, Pendidikan Taman kanak-kanak, karakter peserta didik

A. Pendahuluan
Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang bisa merubah sikap, perilaku, emosi
dan pengetahuan peserta didiknya ke arah yang lebih baik. Salah satu faktor yang mendukung
keberhasilan suatu pendidikan adalah guru, mereka bertanggung jawab atas kemajuan peserta
didiknya. Seorang guru haruslah mahir mengkreasikan materi pembelajaran agar siswa tidak
merasa jenuh. Model dan metode pembelajaran pun harus dipersiapkan dengan baik, agar
tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Tetapi tidak jarang sebagian guru masih beum
memiliki kesadaran akan kemajuan peserta didiknya, padahal kompetensi profesionalisme guru
sangat dibutuhkan, artinya seorang guru haruslah memiliki kemampuan dan pengalaman yang
mumpuni, apabila keadaan tersebut melekat pada pribadi seorang guru, maka bisa dikatakan
guru tersebut memiliki kompetensi dan profesionalisme kerja yang baik (Syah, 1995: 230;
Halliday, 2007: 26).
Kompetensi yang dimiliki dan diperlihatkan guru dalam proses pembelajaran adalah sesuatu
hal yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Seorang guru haruslah memiliki kompetensi
kepribadian yang bisa merubah karakter para peserta didiknya.
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Pendidikan karakter adalah salah satu pendidikan yang bisa meningkatkan kemampuan
peserta didik dalam berbagai bidangnya. Dikatakan pula bahwa pendidikan karakter adalah
sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan
mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi
yang positif kepada lingkungannya (Megawangi dalam Kesuma, dkk., 2011: 7). Terdapat
tiga ide penting dalam membangun karakter peserta didik, yaitu proses transformasi nilainilai, ditumbuhkembangkan, dan menjadi suatu perilaku. Sesungguhnya pendidikan karakter
bisa dijadikan dasar acuan terhadap kemajuan pembelajaran lainnya, dan bukan tertuju pada
pembelajaran tertentu, harus menyatu dalam berbagai aspek pembelajaran. Pendidikan semacam
ini mulai hilang sejak taun 1970 yaitu pendidikan budi pekerti, karena pergantian kurikulum,
kebijakan, dll. akhirnya pendidikan semacam ini tidak dihiraukan lagi keberadaannya, dan
penyalahkaprahan pun terjadi, pendidikan karakter disamakan dengan pembelajaran agama
ataupun PKn. Seharusnya pendidikan karakter ini dimasukan ke dalam setiap pembelajaran.
Nilai-nilai karakter seperti ulet, terbuka, tanggung jawab, peduli, bekerja sama, dll, harus bisa
tumbuh dan mengakar dalam diri peserta didik. Apakah dalam pembelajaran bahasa Sunda
kita bisa memupuk karakter peserta didik dalam visi dan misi pemertahanan bahasa termasuk
budayanya, seberapa penting bahasa ibu (Sunda) digunakan oleh peserta didiknya, dan diumur
berapakah peserta didik seharusnya belajar bahasa Ibu.
Bahasa menjadi faktor utama untuk membangun keberhasilan suatu pembelajaran. Bahasa
pun menjadi alat untuk menginterpretasikan berbagai hal. Setiap daerah memiliki kekhasan
bahasanya sendiri. Salah satunya bahasa Sunda, bahasa ibu untuk masyarakat jawa barat dan
biasa dipakai berkomunikasi secara sosial. Keberadaan bahasa daerah pun didukung pula
dengan ditetapkannya Perda no 5 tahun 2003, mengenai pelestarian bahasa, budaya, dan
sastra daerah. Beberapa program pun dicanangkan pemerintah dan diberlakukan, diantaranya
mewajibkan pemakaian bahasa Sunda satu hari dalam satu minggu di lingkungan sekolah dan
kantor, pembelajaran bahasa Sunda diterapkan sampai tingkat SMU, penamaan jalan dengan
menggunakan aksara Sunda, dll. tetapi tindak lanjut dari perda tersebut lemah apabila salah
satu aturannya dilanggar, adapun konsekuensi dari pelanggaran perda tersebut adalah hukuman
sosial, betapa ringannya hukuman tersebut, untuk suatu misi pemertahanan budaya. Oleh karena
itu banyak sekolah di kota Bandung yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Dampak dari
hal tersebut adalah pemerosotan nilai budaya, dan kurangnya rasa peduli dan cinta terhadap
budaya sendiri. Karena kehidupan yang global, seharusnya kekuatan besar itu datang dalam
upaya mempertahankan budaya bukan malah sebaliknya, mengakibatkan krisis identitas.
Pembelajaran bahasa diharuskan bisa membuat bahasa tersebut bekerja, seperti halnya
aritmatika yang harus menjelaskan angka-angka yang bekerja (Halliday, 2007: 34). Bukan hanya
sekedar tiori, tapi bagaimana teori tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata dan tidak
kaku. Berbagai masalah muncul kepermukaan seperti yang dilansir dalam (PR 23/9; Mangle
no. 2346; dan beberapa blog yang terkait) menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Sunda itu
tidak efektif dikarenakan tidak sejalan dengan tekhnologi masa kini, adanya tahapan-tahapan
bahasa yang menyulitkan siswa, minat siswa terhadap pembelajaran bahasa sunda kurang,
guru yang tidak kompeten, lingkungan keluarga yang tidak mendukung, membuat keberadaan
bahasa daerah (Sunda) semakin terpuruk dan kurang bernilai, padahal apabila mengetahui cara
kerja bahasa tersebut untuk kehidupan tentunya permasalahan tersebut tidak akan terjadi.
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Faktor guru lebih ditekankan dalam penelitian ini, dikarenakan guru adalah tokoh sentral
dalam suatu pembelajaran, berhasil tidaknya suatu pembelajaran tergantung kepada seorang
guru, walaupun faktor lain pun berkaitan dalam keberhasilan proses belajar-mengajar, tetapi
guru di sekolah memiliki peran yang sangat khusus dalam pembentukan sikap, watak, karakter
peserta didiknya.

B. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan karakteristik studi kasus
(Stake, 1995; Satori dan Komariah, 2010: 36). Dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat
dipilih 16 sekolah TK dengan data responden sebanyak 117. Adapun pemilihan sekolah pada
tingkat Taman Kanak-kanak dipilih berdasarkan kriteria, pada masa ini, anak cepat menyerap
proses pembelajaran karena masih dalam periode kritis yaitu berada dalam kondisi paling siap
dalam mempelajari bahasa tertentu, dan periode ini berlangsung sejak usia dua tahun sampai
dengan dua belas tahun (Nababan, 1992: 72; Cahyono, 1995: 268; Sudaryat, 2009: 20). Dan
pendapat lainnya mengatakan “mengaktualisasi dan mengaktivasi potensi otak itu harus dimulai
sejak dini (Sidi, 2001: 49). Oleh karena itu pembelajaran di tingkat TK bisa menjadi dasar
dalam pembentukan karakter dan pengetahuan si anak.
Data responden dilakukan secara purposive yaitu sekolah tertentu dipilih dengan
pertimbangan dan tujuan tertentu, tetapi pengambilan sampel dipilih secara random. Tehnik
yang digunakan dalam penetitian ini diantaranya, observasi partisivasi pasif, wawancara,
angket, dan dokumentasi (Sugiyono, 2008: 299).
Beberapa sekolah TK dipilih untuk dianalisis mengenai hal penggunaan bahasa Sunda guru
dan peserta didiknya. Beberapa pertanyaan diajukan dalam angket, dan wawancara dilakukan
kepada pihak yang bersangkutan, dokumentasi, dan dilanjutkan dengan pengolahan data.
Peneliti sebagai observer pastisipasi pasif, dimana peneliti datang ke tempat kegiatan yang
diamati tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini ditemukan beberapa fakta yang mencengangkan, walaupun guru dan
siswa hampir 85 % berasal dari suku Sunda tetapi mereka tidak terbiasa dengan bahasa Sunda,
terlebih pada siswa, banyak diantaranya yang tidak bisa menggunakan bahasa Sunda, padahal
dengan latar belakang keluarga siswa asli berasal dari suku Sunda.
Kesiapan guru terhadap bahasa Sunda pun sangatlah minim, mereka menganggap bahasa
Sunda adalah bahasa yang sudah dikuasai anak dan bisa dipelajari sendiri. Walaupun dalam
kurikulum TK pembelajaran bahasa Sunda tidak dimasukan sebagai mata pelajaran pokok, tetapi
keberadaannya patut diperhatikan (minimal dipakai dalam komunikasi di luar pembelajaran),
karena dasar dari pembelajaran suatu bahasa terjadi pada masa anak-anak, disamping itu
faktor keluarga dan lingkungan berkontribusi penuh dalam keberhasilan, dan sekolah memiliki
tanggung jawab yang serius terhadap kemajuan berbahasa seorang anak. Bahasa merupakan
faktor yang krusial bagi peserta didik, apalagi untuk pendidikan TK, oleh karena itu seharusnya
guru bisa menempatkan pembelajaran bahasa dengan baik sesuai dengan porsinya, karena
perkembangan suatu budaya terletak pada bahasanya.
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Bahasa Sunda adalah bahasa pertama anak-anak di Jawa Barat, tetapi kepentingan
keberadaannya sudah tergeser dengan bahasa lainnya. Banyak orang tua yang merasa perlu
mengajarkan anaknya dengan B1 bahasa nasional ataupun bahasa asing, karena suatu kebutuhan.
Di sisi lain bahasa sangatlah penting dalam pembangunan identitas seseorang, apabila anak
dipusingkan dengan bahasa dan identitas, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan
berpengaruh terhadap psikologis sang anak, mereka berasal dari suatu suku tetapi tidak
mengetahui bahasa dan budayanya, alhasil karakter yang dibangun anak bersebrangan dengan
karakter yang diharapkan oleh identitas asalnya.
Sesungguhnya problematikan pembelajaran bahasa daerah sudah menjadi masalah sejak
dulu, diantaranya penggunaan bahasa daerah tertentu hanya berguna bagi penuturnya sendiri,
tujuan seperti itu tidak memberikan manfaat terhadap penutur lain, karena kekayaan budaya
yang terdapat di dalamnya tidak dapat dipahami secara memadai, ruang lingkup pengajaran
yang demikian tidak menampakan kaitannya dengan kebudayaan nasional yang mencakup
dan mengikat kebudayaan-kebudayaan daerah padahal budaya daerah merupakan bagian dari
budaya nasional yang hidup (Kridalaksana, 1985: 121), tetapi masih dalam bahasan yang
sama disebutkan untuk menghindari permasalahan tersebut diperlukan TOLERANSI AKTIF
artinya memiliki kebudayaan daerah sebagaimana diungkapkan dalam bahasa daerah. Hasilnya
perencanaan tersebut akan mendatangkan kemungkinan untuk mendidik bahasa dan sastra
daerah yang bukan penuturnya sendiri (Kridalaksana, 1985: 123). Hal ini pula yang menjadi
permasalahan dalam bahasa daerah, bahasa daerah yang diakui di Jawa Barat adalah bahasa
Sunda, bahasa Cerbon, dan bahasa Melayu Betawi. Tetapi perkembangan masing-masing bahasa
daerah tersebut masih sangat sedikit sekali baik dalam hal pemakaiannya, ataupun penggunaan
dalam pembelajaran. Jangankan untuk menarik perhatian suku/bangsa lain untuk belajar bahasa
daerah sendiri, sebagai penuturnya sendiri pun sudah tidak mengindahkan pemakaian bahasa
daerahnya.
Dari hasil angket yang disebar dan wawancara pada beberapa narasumber yang terkait,
dijelaskan bahwa bahasa daerah masih digunakan di lingkungan sekolah khususnya pada tingkat
taman kanak-kanak, akan tetapi hanya dipakai dalam hal-hal tertentu saja, faktor penyebab hal
tersebut di antaranya:
1.

Berdasarkan kepentingan guru
Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dalam menjalankan
profesi keguruannya. Guru menjadi tonggak utama dalam proses pembelajaran, tetapi
hal ini tidak begitu berlaku dalam pembelajaran bahasa daerah (Sunda), dikarenakan
faktor guru yang tidak memiliki kesiapan dan penguasaan terhadap bahasa daerah. Dalam
kurikulum taman kanak-kanak, memang tidak secara eksplisit pembelajaran bahasa daerah
disampaikan dan dievaluasikan (Permendiknas No 58 Tahun 2009). Padahal keberadaannya
begitu penting, karena sebagai dasar dalam keberhasilan penguatan nilai-nilai kebudayaan
yang nantinya akan membentuk karakter peserta didik. Dalam penggunaannya pun
bahasa Sunda pada tingkatan TK hanya digunakan pada hari tertentu saja (setelah ada
Perda yang mewajibkan pemakaian bahasa Sunda satu hari dalam seminggu), pengantar
pembelajaran TK menggunakan bahasa Indonesia, terlebih guru tidak menguasai bahasa
daerah dengan fasih dikarenakan berasal dari berbagai suku. Hal-hal tersebut yang
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menjadi kelemahan dalam pemakaian bahasa daerah pada tingkat TK. Adapun pemecahan
masalah ini yaitu, guru harus memperdalam kemampuannya, disamping kemampuan
akademik, kemampuan sosial pun harus diperhatikan. Untuk guru yang berasal dari luar
Jawa Barat harus berusaha dengan giat agar bisa belajar bahasa Sunda, dan menggunakan
bahasa daerah sebagai pengantar untuk sebagian mata pelajaran. Tidak saja hanya dalam
satu hari penggunaan bahasa Sunda ditekankan, tapi seharusnya setiap hari, walaupun
hanya untuk berkomunikasi antar sesama saja, karena hal tersebut akan berdampak pada
pelestarian budaya. Bahasa itu harus dipakai bukan hanya diawetkan dan tidak dihiraukan
kepentingannya, jangan sampai menjadi bahasa Asing di daerah sendiri.
2.

Berdasarkan kepentingan peserta didik
Peserta didik menjadi objek ke dua dalam penelitian ini setelah guru. Peserta didik
adalah faktor yang sulit untuk dianalisis dikarenakan, perbedaan kebiasaan di lingkungan
rumah, kecerdasan (afektif, kognitif, dan psikomotor), dan kepribadian yang masih labil.
Anak selalu mengikuti kebiasaan orang dewasa termasuk dalam hal berbahasa, seharusnya
orang tua memiliki kesadaran dalam penggunaan bahasa daerah, supaya memberikan
nilai percaya diri yang tinggi bangga terhadap bahasa dan budaya daerah. Bukan malah
tercipta suatu keengganan dalam diri peserta didik untuk mengenal ataupun mempelajari
bahasa Sunda, karena keengganan dapat mengalahkan kemampuan sik dan kemampuan
kognitif peserta didik. Apabila kesadaran kurang berpadu dengan suatu budaya, maka
ketidakinginan untuk berbahasa dapat menghambat proses pemerolehan (Cahyono, 1995:
299). Cara untuk menanggulangi masalah kesiapan peserta didik dalam menghadapi bahasa
daerah adalah kekuatan yang berasal dari dalam rumah (keluarga) dan guru. Setidaknya
guru harus memiliki kemampuan untuk memotivasi siswanya agar mempelajari bahasa
daerah (Sunda). Menurut pandangan psikologi behavioristik, anak belajar berbicara dengan
cara meniru yang didengar dari lingkungannya, semakin orang tua mendekatkan diri
pada anak, maka semakin banyak bahasa yang diujarkan, dan semakin banyak pula pola
bahasa yang didengar si anak. Walaupun teori ini mendapat pertentangan dari berbagai
pihak, namun perilaku berbahasa orang tua pasti akan menurun kepada anaknya, walaupun
pada masa tertentu anak akan mengetahui pola suatu bahasa dengan sendirinya melalui
pematangan kognitifnya. Oleh karena itu cobalah untuk mengajarkan anak dengan bahasa
yang baik dan benar, karena dari bahasa pula tercermin watak/kepribadian seseorang.

3.

Lingkungan
Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perkembangan seorang anak, baik
itu lingkungan intern (keluarga) maupun lingkungan ekstern (pergaulan sosial) peserta
didik. Menurut suatu penelitian anak dapat memperoleh bahasa karena potensi faktor
biologis yang dimiliki dan dukungan faktor sosial yang ditemuinya (Cahyono, 1995: 276).
Pentingnya interaksi antar sesama dapat membantu meningkatkan penguasaan bahasa
pada anak. Seorang anak membutuhkan interaksi dengan pemakai bahasa yang lain agar
kemampuan bahasanya dapat digunakan untuk keperluan praktis (Cahyono, 1995: 279).
Oleh karena itu baik lingkungan intern maupun lingkungan ekstern seharusnya bisa
memberikan contoh yang baik dalam menggunakan bahasa, kalaupun lingkungan ekstern
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sangat tidak membantu, setidaknya lingkungan intern bisa berperan sebagai benteng utama
dalam pembentukan bahasa peserta didik.
Ketiga faktor di atas memiliki keterkaitan, apabila salah satunya tidak mendukung, maka
tidak akan tercipta kondisi yang diinginkan. Perjalanan untuk mempelajari suaru bahasa tidaklah
mudah dan membutuhkan proses, oleh karena itu seharusnya B1 (bahasa daerah) yang dikuasai
peserta didik haruslah baik karena akan berpengaruh pada pemerolehan bahasa selanjutnya
(B2, B3, dst) (Halliday, 2007; Cahyono, 1995; Nababan 1992; Sudaryat 2009). Salah satu
tiori mengatakan bahwa pengusaan B1 yang baik akan memudahkan anak dalam menguasai
bahasa-bahasa selanjutnya, baik itu dari segi tata bahasanya, situasi pemakaiannya, dan cara
kerja bahasa itu sendiri. Tetapi inti dari penguasaan tersebut adalah tata bahasa “grammar is
the harmony and the melody of language (Halliday, 2007: 40), artinya dengan penguasaan tata
bahasa yang baik maka akan memudahkan pemahaman struktur bahasa selanjutnya.
Penggunaan Bahasa Sunda Dalam Lingkungan Sekolah Taman Kanak-Kanak
Bahasa Sunda masih mendominasi komunikasi sekolah taman kanak-kanak baik dalam
pembelajaran ataupun dalam interaksi sosial, penggunaannya pun disesuaikan dengan konteks
situasinya, seperti ketika guru bersenda gurau dengan peserta didik di dalam/ luar kelas, guru
menasehati peserta didik, guru memotivasi untuk belajar bahasa Sunda itu sendiri, untuk
berkomunikasi dengan orang tua siswa, guru bercerita kepada siswa ataupun teman sejawat.
Alasan yang dikemukakan dalam pemilihan bahasa Sunda seperti pada situasi di atas di
antaranya: mengenalkan bahasa Ibu (Sunda) pada peserta didik sejak dini, sebagai bentuk
keakraban, memudahkan bersosialisasi dengan lingkungan, membuat suasana lebih santay
dan tidak kaku, dan pendapat yang mendominasi yaitu untuk melestarikan bahasa dan budaya
Sunda. Tidak sedikit pula yang menyatakan lebih memilih bahasa Indonesia dikarenakan,
peserta didik tidak semua berasal dari Sunda, latar belakang keluarga peserta didik yang tidak
mengajarkan bahasa Sunda walaupun asli berasal dari tanah Sunda, penggunaan bahasa daerah
lainnya seperti bahasa cerbon dan melayu betawi, guru-guru di daerah tersebut memiliki tugas
yang berat karena di samping bahasa daerahnya, bahasa Sunda pun dipakai dan dikenal peserta
didiknya, dan berdampingan pula dengan bahasa daerahnya sendiri (cerbon, melayu betawi).
Hal tersebut memusingkan peserta didik, oleh karena itu guru menggunakan bahasa Indonesia
atas dasar keseragaman, dan lebih memudahkan anak, karena guru memiliki anggapan bahwa
bahasa daerah bisa dipelajari sendiri. Padahal dengan lingkungan sosial dan keluarga yang
sudah tidak mendukung, ditambah pula dengan lingkungan sekolah yang kurang mendukung
keberadaan bahasa daerah, akhirnya bahasa daerah itu sendiri akan terkikis dengan sendirinya,
dan hal tersebut akan berakibat kepada kurangnya kecintaan terhadap budaya sendiri.
Untuk memajukan pendidikan diperlukan kontribusi pihak sekolah, salah satunya dalam
penyediaan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau perangkat yang digunakan
di dalam proses belajar mengajar, baik itu yang berhubungan dengan teknologi, lab. Bahasa
ataupun buku paket dan buku pendukung pembelajaran. Penyediaan berbagai media untuk
mendukung pembelajaran selalu menjadi kendala, terkadang pihak sekolah ataupun pimpinan
sekolah mendapat kecaman karena dituding tidak bisa mendukung proses belajar mengajar,
padahal untuk memenuhi tujuan tersebut pemerintah sudah mengucurkan dana bantuan untuk
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sekolah-sekolah se-Indonesia. Apabila hal ini terjadi dan sekolah tidak memiliki kemampuan
untuk menyediakan kebutuhan tersebut, seharusnya guru berkir kreatif, dengan menyediakan
materi sendiri bisa melalui media lainnya seperti media cetak, ataupun hasil mengunduh dari
internet. Sarana yang baik belum tentu menghasilkan mutu pendidikan yang tinggi, tapi guru
yang profesional dan bermutu pasti akan meningkatkan mutu pendidikan (Tilaar, 2006). Artinya
keberhasilan pendidikan terletak pada guru itu sendiri tidak bergantung pada media ataupun
bahan. Hasil angket menunjukan 46% sekolah TK tidak menyediakan buku berbahasa Sunda
dan 60% sekolah TK yang tidak menyediakan bahan bacaan bahasa Sunda, dan dari pendapat
guru mengenai hal tersebut, hanya segelintir guru saja yang memiliki kesadaran sendiri untuk
berlangganan ataupun membaca buku bacaan bahasa Sunda, tetapi kebanyakan guru hanya
pasrah saja ketika sekolah tidak bisa menyediakan bahan-bahan bacaan berbahasa Sunda,
sungguh menghawatirkan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN
Pembelajaran bahasa daerah (Sunda) sangatlah penting untuk membangun karakter peserta
didik yang sesuai dengan identitas pribadinya. Pembelajaran bahasa daerah pun menjadi
dasar dalam proses pembelajaran bahasa lainnya (B2, B3, dst). Bebagai model pembelajaran
bisa digunakan agar pembelajaran B1 bisa dicapai peserta didik dengan maksimal, karena itu
guru harus memiliki kemampuan yang mumpuni agar tujuan pembelajaran tercapai, selain itu
guru haruslah memiliki tingkat kreatitas yang tinggi agar pembelajaran di sekolah menjadi
menyenangkan, karena penelitian ini tertuju ada tingkat taman kanak-kanak oleh karena itu
dimulai dari materi, model, media, dll harus bisa menarik perhatian siswa (yang berhubungan
dengan materi kesundaan). Dengan begitu pembelajaran bahasa Sunda akan tercapai dengan
baik dan menghasilkan kualitas peserta didik yang mampuh berbahasa Sunda dan cinta
akan budayanya juga. Perihal berbagai kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas
bahasa Sunda diperlukan faktor pendukung lainnya, diantaranya faktor lingkungan keluarga,
masyarakat, dan sekolah. Dengan begitu maka pembelajaran bahasa Sunda akan diterima
dengan baik oleh peserta didik, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
Pembelajaran bahasa Sunda tidak dimasukan sebagai materi pokok dalam kurikulum
Taman Kanak-Kanak, seharusnya sebagai bahasa daerah yang terdapat di Jawa Barat yang
biasa digunakan untuk berkomunikasi, dan dilindungi pemerintah dalam peraturan daerah juga
diaplikasikan di dalam pembelajaran di sekolah dengan tujuan mempertahankan budaya Sunda,
harusnya bahasa Sunda digunakan melalui komunkasi sehari-hari di sekolah, atau dimasukan
ke dalam materi-materi tertentu yang berhubungan dengan budaya Sunda, hal tersebut akan
memudahkan peserta didik dalam menguasai bahasa Sunda di tingkat selanjutnya dan menjadi
dasar bagi peserta didik dalam menguasai bahasa lainnya.
Pembelajaran B1 (Sunda) seharusnya diperoleh anak sejak dini, tetapi dikarenakan
kurangnya kepedulian para orang tua dan lingkungan terhadap bahasa daerah, menjadikan
bahasa daerah lebih sulit dipelajari dibandingkan dengan B3 (bahasa Inggris). Hal ini bisa diatasi
dengan berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda, tentunya yang sesuai dengan porsinya.
Karena itu walaupun tidak disampaikan dalam lingkungan keluarga, setidaknya sekolah sudah
memegang peranan penting dalam pembelajaran bahasa Sunda. Tingkat taman kanak-kanak
adalah tingkat yang paling tepat sebagai dasar penerapan bahasa, karena pada masa ini anak61

anak berada dalam periode kritis (proses masuknya ilmu bahasa ataupun pengetahuan lainnya
dengan cepat).
85% persen guru TK berasal dari jawa barat dan asli suku Sunda, dan 75% terbiasa
menggunakan bahasa Sunda dalam berbagai situasi di sekolah, oleh karena itu berbagai
pendapat yang menyebar bahwa bahasa Sunda akan hilang, kemungkinannya tidak akan terjadi
karena persentase penggunaan bahasa Sunda masih di atas rata-rata. Oleh karena itu walaupun
dihadapakan pada lingkungan yang global, dengan beraneka budaya yang masuk, haruslah bisa
menjaga ketahanan ciri khas budaya dan bahasa sendiri. Pemakaian bahasa Sunda di lingkungan
TK harus ditingkatkan baik secara kualitas atupun kuantitas, artinya tidak hanya dipakai satu
hari dalam seminggu tapi harus disampaikan lebih dari satu hari, agar penguasaan akan bahasa
Sunda menjadi efektif. Dengan seperti itu bahasa Sunda akan tetap hidup, karena bahasa dan
budaya daerah menjadi faktor pendukung pula dalam memajukan budaya nasional.
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ABSTRAK
Globalisasi dan kemajuan teknologi seringkali dituding sebagai ancamanatas hilangnya nilainilai karakter dalam diri seseorang dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan dapat menyerang
siapapun, termasuk didalamnya siswa sekolah dasar. Padahal kedua hal ini tidak dapat dibendung lagi,
hal yang dapat dilakukan yakni melakukan tindakan-tindakan preventif, salah satunya di lingkungan
sekolah yang mengajarkan pendidikan karakter yang terintegrasi dengan mata pelajaran. Makalah
ini membahas langkah-langkah dalam mengembangkan materi ajar bahasa Makassar berbasis
nilai-nilai karakter dan kearifan lokal di sekolah dasar. Pembahasan ditinjau dari sisi teoretis, dan
aplikatif sehingga memudahkan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian serupa dengan
objek yang berbeda. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian dan pengembangan oleh Borg
dan Gall dilengkapi dengan konsep lainnya. Temuan dari penelitian ini yakni model materi ajar
bahasa Makassar yang telah dikembangkan dan dinamakan “Pappilajarang Basa Mangkasarak”
untuk kelas IV SD. Di setiap materinya telah terpadu nilai-nilai karakter serta kearifan lokal yang
dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan menghilangkan kesan ketinggalan zaman yang
seringkali disematkan pada bahasa Daerah. Rekomendasi dari makalah ini yakni mendorong Dinas
Pendidikan setempat untuk mengembangkan materi ajar berbasis nilai-nilai karakter dan mengangkat
kearifan lokal setempat.
Kata Kunci: Materi Ajar, Bahasa Makassar, Karakter, Kearifan Lokal.
ABSTRACT
Globalization and technological advances are often accused of being threats to the loss of
character values in a person due to the negative impacts can strike anyone, including elementary
school students.Though both of these things can not be stopped, things to do that do preventive
measures, one of them in a school environment that teaches character education integrated with
subjects. This paper discusses the steps in developing teaching materials Makassarese languagebased
on character values and local wisdom in elementary school. Discussion in terms of the theoretical and
applicative makes it easier for the next researcher to conduct similar studies with different objects.
Research carried out by the method of research and development by Borg and Gall equipped with
other concepts. The ndings of this study that models the Makassarese language teaching materials
have been developed and named “Pappilajarang Basa Mangkasarak” for fourth grade elementary
school. Inside the material has been integrated character values and local wisdom that can improve
students’ learning spirit and eliminate outdated impression is often pinned on regional language.
Recommendation of this paper that is pushing the Education Department to develop teaching
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materials based on the values and character of the local indigenous lifted.
Keywords: Learning Material, Makassarese Language, Character Building, Local Wisdom

A. PENDAHULUAN
Memasuki era globalisasi ancaman hilangnya karakter semakin nyata. Nilai-nilai karakter
yang luhur tergerus oleh arus globalisasi, utamanya kesalahan dalam memahami makna
kebebasan dalam kerangka demokrasi serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap esensi
kemajuan teknologi. Pada dasarnya kemajuan teknologi merupakan pisau bermata dua, disatu
sisi memberi kemudahan bagi manusia, namun disisi lain juga memberi dampak negatif jika
disalahgunakan.
Di samping itu, teknologi juga dapat menjadi media penghancur umat manusia setidaknya
karena tiga hal. Pertama, teknologi cenderung memudahkan, bisa menjebak seseorang menjadi
sosok serba instan atau manja dan tidak menghargai proses; Kedua, teknologi memang bisa
mendekatkan yang jauh, tetapi bisa juga menjauhkan yang dekat. Seseorang bisa menjadi
asing di lingkungan sekitarnya dan bisa saja tak peduli dengan sekelilingnya jika terlalu intens
dalam penggunaan teknologi; ketiga, teknologi bisa memicu perilaku konsumtif, orang jadi
selalu mengejar produk terbaru atau membeli promo-promo yang ditawarkan di dunia maya.
(Setiawan Dani dalam Barnawi dan M. Arin, 2012:14)
Kebebasan sebagai anak kandung demokrasi seringkali diterjemahkan sebagaikebebasan
berkehendak tanpa aturan yang baku. Hal ini mengindikasikanbahwa konsep nilai menjadi
sesuatu yang relatif. Ada pola tertentu (particular pattern) yang justru mengesampingkan pola
umum (universal pattern). Maka, menjadi tidak mengherankan ketika foto-foto dan pose-pose
bugil dan sesuatu yang mestinya menjadi ranah privat, masuk ke dalam ruang publik. Dampak
jelas, banyak orang yang terkena imbasnya, merasah risih, terganggu, bahkan tidak sedikit
yang terintimidasi seperti para siswa yang sering dirazia karena dicurigai mengoleksi adegan
porno mirip artis terkenal.
Fenomena rusaknya karakter akan semakin cepat ketika pengguna teknologi tidak memahami
esensi kemajuan teknologi,akibatnya pengguna ini seringkali salah dalam memanfaatkan dan
memandang nilai fungsi teknologi. Sebagai contoh, fungsi telepon seluler yang semestinya
untuk komunikasi dan menyimpan data penting banyak oleh penggunanyadisalahgunakan.
Penyalahgunaan ini disebabkan karenamereka tidak memiliki pengetahuan teknologi yang
cukup. Maka, apabila telepon seluler tersebut berpindahtangan, maka data yang bersifat privat
dapat dengan mudah disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, termasuk
didalamnya hal-hal yang privat dan tidak sengaja terdokumentasi dalam telepon seluler tersebut.
Potret di atas cukup menjelaskan pada kita bahwa saat ini nilai-nilai karakter mengalami
ancaman dari globalisasi dan kemajuan teknologi. Namun demikian, kita tentunya tidak dapat
menahan masuknya dua hal tersebut. Hal yang dapat kita lakukan yakni melakukan tindakantindakan preventif agar dampak negatif dari kedua hal tersebut dapat diminimalkan. Pihak yang
paling besar kemungkinannnya menerima dampak negatif yang cukup signikan dari kedua
hal tersebut adalah generasi muda, khususnya siswa yang berada pada jenjang Sekolah Dasar.
Kondisi mental dan psikologis siswa sekolah dasar yang belum dapat menyaring informasi
menjadi hal yang paling dikhawatirkan menjadi pintu masuk dari dampak negatif yang
ditimbulkan. Apabila dampak negatif tersebut terus menerus diterima, maka besar kemungkinan
akan berakibat pada karakter yang dimiliki. Kecenderungan siswa akan mengikuti anjuran64

anjuran yang disampaikan dalam media yang diikutinya, sekalipun itu negatif dan merusak
diri sendiri.
Maka dari itu, intensikasi nilai-nilai karakter seyogyanya harus dilakukan setiap waktu,
baik di lingkungan keluarga melalui teguran atas perilaku siswa yang dianggap tidak sesuai
norma, maupun lingkungan pendidikan formal yakni sekolah dengan cara meningkatkan usahausaha dalam rangka menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik/siswa.
Selanjutnya makalah ini akan membahas lebih lanjut upaya penanaman karakter melalui
institusi pendidikan formal yakni sekolah. Khususnya dalam hal pengembangan materi ajar
bahasa Makassar yang berbasis pada nilai-nilai karakter dan kearifan lokal. Harapannya
melalui pembahasan di makalah ini dapat menyumbangkan pemikiran dan gagasan untuk
menindaklanjuti upaya reaktualisasi pembelajaran bahasa dan sastra daerah dalam kerangka
pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

B. INTERNALISASI NILAI-NILAI KARAKTER DALAM PENGEMBANGAN
MATERI AJAR BAHASA MAKASSAR
Bagian ini akan membahas lebih lanjut mengenai materi ajar bahasa Makassar serta
pengembangannya dalam model pembelajaran serta langkah-langkah menginternalisasikan
nilai-nilai karakter didalamnya.
Denisi Model Pembelajaran
Menurut Pribadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran
yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh dosen atau pengajar.
Bentuk pembelajaran dimaksud merupakan suatu proses yang menggambarkan adanya pola
berpikir, sekaligus sebagai keseluruhan konsep yang saling berkaitan. Dikatakan sebagai pola
berpikir, karena model ini dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pendekatan, strategi, metode,
teknik dan bahkan taktik pembelajaran yang menjadi satu dan utuh. (Pribadi, 2010:86)
Dari pendapat yang dikemukakan Pribadi dapat diartikan bahwa model pembelajaran
mempunyai ciri khas dari dosen atau pengajar dalam menyusunnya, sedangkan bentuknya
terdiri dari penggambaran dari awal hingga akhir dalam satu kesatuan yang terpadu.
Soekamto dkk. dalam Trianto menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka
konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar
untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang
pembelajaran dan pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. (Trianto, 2011:22)
Pendapat Soekamto dkk. dalam Trianto dapat diartikan bahwa model pembelajaran
merupakan acuan dalam proses belajar mengajar bagi perancangan pembelajaran maupun
pengajar, namun demikian model tersebut harus tersusun secara sistematis dari dan terorganisir.
Istilah model juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola hasil pengembangan
untuk menemukan sesuatu yang baru menurut kaidah dan metode tertentu sehingga melahirkan
formulasi baru yang dikehendaki. Hasil dari pengembangan model pembelajaran adalah
seperangkat kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, dan evaluasi sistem
pembelajaran untuk memperoleh serangkaian proses atau kegiatan yang menghasilkan suatu
perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada.
Selanjutnya Joyce dkk. (2009:7), menyatakan bahwa model-model pengajaran sebenarnya
juga bisa dianggap sebagai model-model pembelajaran. Lebih lanjut dikatakan bahwa saat ini
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tugas pendidik adalah membantu peserta didik memperoleh gagasan, informasi, skill, nilai, cara
berpikir, dan tujuan mengekspresikan diri mereka sendiri. Jadi tugas guru sebenarnya hanya
mengajari mereka untuk belajar.Dalam hal ini, model pembelajaran memiliki tujuan untuk
membantu peserta didik dalam belajar melalui pengaturan lingkungan belajar sehingga proses
belajar pada diri mereka dapat terjadi. Lingkungan belajar dalam pengertian ini, mencakup:
(a) situasi pembelajaran, (b) aktivitas belajar, (c) materi pembelajaran, (d) media lainnya yang
berpengaruh langsung terhadap kemungkinan terjadinya proses belajar pada diri mahasiswa.
Berdasarkan pendapat di atas, model pembelajaran dapat diartikan sebagai cara membuat
pola atau merancang suatu proses pembelajaran yang akan diterapkan pada lingkungan belajar
yang sesuai atau tepat dengan tujuan belajar. Untuk menerapkan model pembelajaran, guru
diharapkan dapat memperhatikan masalah-masalah dalam pembelajaran dengan kondisi tertentu
yang dialami oleh siswa. Apabila guru mengetahui dan memahami permasalahan/kondisi
tertentu yang dialami siswa, maka langkah selanjutnya adalah mencari, menelaah, menerapkan
strategi yang tepat dalam memfasilitasi belajar mahasiswa agar tujuan belajar dapat tercapai.
Dengan demikian, suatu model pada dasarnya adalah suatu proses yang bersifat linear yang
diawali dengan penentuan kebutuhan, selanjutnya mengembangkan rancangan untuk merespon
kebutuhan tersebut, kemudian rancangan tersebut diujicobakan dan akhirnya dilakukan proses
evaluasi untuk menentukan hasil tentang efektitas rancangan (desain) yang telah disusun.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa model merupakan suatu kerangka konseptual
yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar tertentu berupa rangkaian pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran.
Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu
pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Apabila pendekatan, strategi, metode, teknik
dan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah
apa yang disebut dengan model pembelajaran.
Hakekat Pengembangan Model
Berikut ini merupakan pendapat dari beberapa ahli mengenai pengembangan model.
Menurut Mulyana (2003:42-47), pengembangan model bahan ajar bahasa adalah kegiatan
yang diawali dari penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang dokumen bahan ajar bahasa
dan pembelajarannya serta kebutuhan para siswa Sekolah Dasar dan dilanjutkan oleh kegiatan
pengembangan bahan ajar bahasa melalui beberapa kali uji coba bahan ajar yang berterima
dan objektif dengan tahap-tahap yang akan dirancang oleh peneliti sehingga mendapatkan
bahan ajar bahasa yang efektif, baik dari aspek pengetahuan bahasa yang terdiri atas fonologi,
morfologi, sintaksis, dan semantik serta empat keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan
mendengar, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis.
Denisi yang dipaparkan Mulyana di atas menerangkan bahwa proses pengembangan
model bahan ajar terdiri dari serangkaian tahap yang diawali dengan mengembangkan bahan
ajar kemudian melewati serangkaian uji coba lalu diperolehlah model bahan ajar. Dari bahan ajar
yang dihasilkan tersebut, peneliti harus memperhatikan terpenuhinya komponen pengetahuan
bahasa, serta empat keterampilan berbahasa.
Menurut Halim (2007:64), pengembangan model bahan ajar merupakan suatu bentuk
penyederhanaan dari berbagai hal yang kompleks sehingga pemecahannya menjadi mudah dan
sederhana, dapat ditampilkan bagian-bagian utama yang penting dan perlu. Secara spesik,
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pengembangan bahan ajar muatan lokal bahasa Makassar berarti mengembangkan bahan ajar
muatan lokal yang dibuat oleh dinas terkait yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku
untuk mendapatkan model bahan ajar muatan lokal yang efektif dan esien.
Hal yang dikemukakan Halim (2007:64) lebih menyederhanakan denisi dari pengembangan
model. Ia lebih menekankan bahwa model merupakan sarana untuk menyederhanakan hal yang
bersifat kompleks menjadi mudah dan sederhana, namun tetap memperhatikan bagian utama
dan prioritas.
Dengan demikian, secara teoretis, pengembangan model bahan ajar bahasa dilakukan dengan
tiga cara, yaitu secara sistemik, proses, dan objektif.Secara sistemik berarti pengembangan
model bahan ajar bahasa mencakup; (a) unsur-unsur bahan ajar , isi bahan ajar, dan desain
bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan para pembelajar atau siswa di sekolah dasar serta (b)
pengembangan komponen pembelajarannya, seperti tujuan, pendekatan, metode, teknik dan
evaluasi. Secara proses, pengembangan bahan ajar bahasa dilakukan secara bertahap dengan
prinsip pengembangan adanya skala prioritas, pentahapan, teliti, serta adanya unsur menarik.
Konsep Model yang Dikembangkan
Pada hakikatnya, model merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur
sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu
berupa rangkaian pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dengan kata lain,
model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode,
dan teknik pembelajaran. Apabila pendekatan, strategi, metode, teknik dan taktik pembelajaran
sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan
model pembelajaran.
Kaitannya dengan pengembanganmodel bahan ajar bahasa Makassar yakni suatu
konsep yang dikembangkan untuk menghasilkan produk bahan ajar berdasarkan analisis
kebutuhan terhadap siswa sekolah dasar sebagai target produksi. Dalam pengembangan model
pembelajaran ini, model yang dikembangkan Borg dan Gall dijadikan sebagai pedoman atau
acuan dalam mengembangkan konsep/kerangka dasar model pembelajaran yang sistematis.
Selain itu, penulis juga mengadopsi model yang dikembangkan oleh Brown terkait dengan
fase pengembangan model bahan ajar yang diklasikasi menjadi tiga tahap utama yakni:
pengembangan, implementasi, dan evaluasi.
Untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan dua model pengembangan oleh Borg
dan Gall, serta Brown sebagai acuan dalam langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh
dalam menyusun model bahan ajar bahasa Makassar sebagai muatan lokal untuk siswa sekolah
dasar di kota Makassar.
1.

Model Research and Development (Borg dan Gall)
Research and Development (R&D) secara sederhana dapat didenisikan sebagai
metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji
keefektifan produk tersebut. Dari denisi ini, penelitian dan pengembangan berimplikasi
pada dua titik utama yaitu, produk dan efektifitas. Penelitian dan pengembangan
didenisikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu
produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada , yang dapat dipertanggung
jawabkan.
67

Dengan demikian, R&D dapat juga diartikan sebagai suatu proses yang diupayakan
melahirkan produk baik yang 100% baru maupun modikasi dan inovasi produk yang
sudah ada tetapi tetap memiliki kesahihan, validitas dan keterpercayaan melalui suatu
proses dengan kriteria dan standar ilmiah yang telah ada secara berulang-ulang.
Berkaitan dengan kompleksitas mekanisme dan langkah-langkah penelitian dan
pengembangan bidang pendidikan Borg dan Gall (2003:542-543) menyatakan ada
sepuluh langkah dalam sebuah pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang
pendidikan dari yang sangat awal (preliminary)sifatnya hingga yang bersifat diseminasi
hasil penelitian. Berikut ini adalah langkah-langkah sistematis metode penelitian dan
pengembangan menurut Borg dan Gall.
Pertama yang dilakukan adalah analisis kebutuhan (need analysis). Need analysis
dilakukan melalui pengukuran dan pengumpulan data di lapangan di mana produk itu
diterapkan dan kepada siapa produk itu ditujukan. itu sendiri dengan memperhatikan
analisis kebutuhan. Pada tahap ini dirancang produk awal yang diinginkan. Produk
awalnya biasa bersifat sederhana dan belum lengkap serta masih memerlukan revisi dan
penyempurnaan.
Keempat, uji coba produk (preliminary eld testing). Sesudah produk awal dirancang,
kemudian dilakukan uji lapangan. Umumnya preliminary eld testing ini dilakukan pada
kelompok kecil misalnya beberapa orang pengguna seperti mahasiswa, atau dosen, dan
pengguna lainnya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperoleh masukan awal yang
bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, angket,dan observasi.
Kelima, revisi produk (revising main product), setelah masukan dan hasil evaluasi
awal diperoleh, selanjutnya produk awal direvisi. Tujuan revisi adalah menyempurnakan
produk tersebut agar sesuai dengan standard dan kebutuhan yang ada.
Keenam, uji coba utama (main eld testing), pada langkah ini, tujuan utamanya adalah
mengetahui apakah produk yang sudah dirancang memenuhi atau menjawab tujuan kinerja
yang sudah ditentukan. Dalam tahapan ini, biasanya produk penelitian yang diujicobakan
di lapangan sudah menggunakan desain.
Ketujuh, revisi produk operasional (operational product revision), jika main eld
testing masih belum memenuhi atau menjawab masalah dalam penelitian, revisi produk
sangat perlu dilakukan. Siklus uji coba dan revisi ini akan berlangsung terus hingga produk
yang dihasilkan memenuhi standar kinerja atau tujuan kinerja penelitian tercapai.
Kedelapan, uji coba operasional atau pengujian produk akhir (operational eld
testing), tujuan utama dari langkah ini adalah apakah produk yang dikembangkan benarbenar layak, valid dan terpercaya dan siap digunakan tanpa kehadiran peneliti. Dengan
kata lain, langkah ini mempersiapkan produk yang siap pakai bagi pendidikan.
Kesembilan, revisi produk akhir (nal product revision), langkah selanjutnya adalah
revisi akhir dari produk yang dikembangkan. Revisi akhir meliputi penulisan akhir produk
dengan memperhatikan penulisan secara linguistik, artistik, dan desain akhir produk yang
siap untuk dicetak dan dipublikasikan, baik untuk kepentingan sendiri maupun komersial.
Kesepuluh, diseminasi dan penerapan (dissemination and implementation). Langkah
terakhir dari prosedur penelitian dan pengembangan adalah diseminasi dan implementasi
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(penerapan). Diseminasi dan implementasi institusional meliputi misalnya seminar dan
workshop dengan pihak lain, memuat dalam jurnal ilmiah, atau bekerja sama dengan
penerbit yang mungkin dapat mempublikasikan dan mendistribusikan produk secara
komersial.
Sepuluh langkah yang dijelaskan oleh Borg dan Gall merupakan langkah sistematis
yang berfungsi sebagai pengarah bagi peneliti untuk melakukan pengembangan model
bahan ajar dalam penelitian dan pengembangan berbasis pendidikan. Langkah-langkah
tersebut setidaknya dijalankan secara bertahap agar mendapatkan hasil yang maksimal
dan berkualitas.
2.

Model Brown
Brown (1995:139-140) menyatakan pengembangan model bahan ajar merupakan
suatu proses yang melibatkan tiga fase utama yaitu a) mengembangkan bahan ajar, b)
pembelajaran di kelas (eld testing), dan c) evaluasi bahan ajar tersebut. Dalam setiap
fase memiliki aktivitas masing-masing yang berbeda, secara rinci digambarkan melalui
bagan dan penjelasan berikut.
Fase pertama yakni fase pengembangan terdiri dari kegiatan (a) analisis kebutuhan, (b)
mendenisikan goal dan objective, (c) melakukan tes kemampuan awal dan karakteristik
siswa, dan (d) menyusun bahan ajar sebagai suatu produk. Selanjutnya, fase kedua
merupakan fase implementasi pembelajaran meliputi (a) pengajaran dan pembelajaran di
kelas, (b) diskusi antara pengajar dan penulis bahan ajar, serta (c) revisi untuk perbaikan
akhir, kemudian fase ketiga yaitu evaluasi, dalam fase ini mencakup lima hal yakni: (a)
mengevaluasi bahan ajar, (b) revisi bahan ajar, (c) menghasilkan dan mendesain akhir bahan
ajar, (d) distribusi dan publikasi (internal atau eksternal dalam skala kecil atau luas), dan
(e) perlu dicatat bahan ajar tidak pernah berakhir pada titik tertentu dia selalu berkembang
sesuai dengan tren kebutuhan yang sangat tergantung kepada kebutuhan pembelajar pada
masa tertentu.

Kedudukan Bahasa Makassar
Bahasa Makassar berkedudukan sebagai bahasa daerah. Kedudukan ini berdasarkan
kenyataan bahwa bahasa Makassar menjadi bahasa pengantar dan penghubung antar penutur
bahasa Makassar dan sekaligus sebagai pendukung kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan
umumnya dan masyarakat kota Makassar khususnya. Hal ini terlihat pada penggambaran
mengenai masyarakat Makassar, yang dalam tradisi sikap, serta bahasa merupakan hal yang
membedakannya dengan kesatuan masyarakat lainnya. Walaupun dalam banyak tulisan,
kelompok masyarakat Makassar ini disebut suku Makassar. Meskipun demikian, secara
luas di masyarakat, kedua suku besar yang bermukim di Sulawesi Selatan, suku Bugis dan
suku Makassar, lebih lazim disatukan menjadi suku Bugis-Makassar. Dalam kenyataannya,
memang tidak banyak perbedaan, yang menonjol hanyalah pada bahasa yang digunakannya.
Oleh karena itu, sebutan tentang masyarakat Makassar lebih sering dikaitkan dengan penutur
bahasa Makassar. (Wahid, 2007:27-28)
Menurut Alwi dan Sugono (2003:40), kedudukan bahasa daerah harus dilihat dua sudut
pandang: (1) bahasa daerah sebagai sarana komunikasi bagi para penutur yang berasal dari
kelompok etnik yang sama, dan (2) bahasa daerah dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia.
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Dilihat dari kedudukan yang disebutkan pertama, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang
kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat penghubung di dalam keluarga
dan masyarakat daerah, (4) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, dan (5)
pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Akan tetapi, dari kelima fungsi ini tampak bahwa
empat fungsi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Internalisasi Nilai-Nilai Karakter melalui Pembelajaran
Mengacu pada Kaidah Pembinaan Pendidikan Karakter oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, pada dasarnya pendidikan karakter dalam pembelajaran diliputi prinsipprinsip sebagai berikut: (1) mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter, (2)
mengidentikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan
perilaku, (3) menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk membangun
karakter, (4) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik,
(5) memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai
semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan membantu mereka untuk sukses, dan
(6) mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada peserta didik. (Asmani, 2011:56-60)
Desain sistem pembelajaran terdiri atas empat komponen yang memiliki hubungan
fungsional dan saling terkait satu sama lain antara materi pembelajaran, kompetensi
pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang
merupakan mata rantai ketiga yang menghubungkan antara materi pelajaran dan kompetensi
dari suatu materi. Sehingga menjadi hal yang harus menjadi pertimbangan dalam rangka
pengembangan materi ajar.
Menurut Barnawi dan M. Arin (2012:66-68), ada empat strategi yang ditawarkan untuk
mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah. Pertama, strategi otonomi, yaitu dengan
menempatkan pendidikan karakter sebagai mata pelajaran tersendiri. Kedua, strategi integrasi
dengan menyatukan nilai-nilai dan karakter-karakter yang akan dibentuk dalam setiap mata
pelajaran. Ketiga, strategi ekstrakurikuler melalui sebuah kegiatan tambahan yang berorientasi
pembinaan karakter siswa. Keempat, strategi kolaborasi dengan menggabungkan ketiga model
tersebut dalam seluruh kegiatan sekolah.
Lebih lanjut Kemdikbud (2011:13) memberikan masukanterkait cara-cara yang dapat
ditempuh dalam rangka menginternalisasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa
yang juga menuntut kemampuan pengembang materi ajar maupun guru mata pelajaran untuk
menindaklanjuti masukan tersebut. Cara yang dapat ditempuh antara lain sebagai berikut:(1)
mengungkapkan nilai-nilai yang ada dalam materi pembelajaran, (2) mengintegrasikan
nilai-nilai karakter menjadi bagian terpadu dari materi pembelajaran, (3) menggunakan
perumpamaan, dan membuat perbandingan dengan kejadian serupa dalam hidup peserta didik
(mahasiswa), (4) mengubah hal-hal negatif menjadi nilai positif, (5) mengungkapkan nilai-nilai
melalui diskusi dan brainstorming, (6) menggunakan cerita untuk memunculkan nilai-nilai,
(7) menceritakan kisah hidup orang-orang besar, (8) mengenalkan tokoh yang ada dalam kitab
suci, (9) menggunakan drama untuk melukiskan kejadian-kejadian yang berisi nilai-nilai, dan
(10) menggunakan berbagai kegiatan, seperti kegiatan amal, dan bakti sosial, maupun (11)
praktik lapangan seperti kelompok belajar tematik antar-mahasiswa.
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Berdasarkan dua pandangan di atas sebagaimana dikemukakan Barnawi dan M. Arin dan
masukan dari Kemdikbud. Maka penulis dalam pengembangan materi ajar bahasa Makassar
menerapkan strategi integrasi dengan menyatukan nilai-nilai dan karakter-karakter yang akan
dibentuk dalam setiap mata pelajaran dari Barnawi dan M. Arin, sejalan juga dengan cara
2 yang merupakan masukan Kemdikbud yakni mengintegrasikan nilai-nilai karakter menjadi
bagian terpadu dari materi pembelajaran.
Maka dapat disimpulka bahwa pendidikan karakter yang terpadu dalam pembelajaran
merupakan pengenalan nilai-nilai, diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai
dan internalisasi nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses
pembelajaran, baik yang di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran, termasuk
di dalamnya Bahasa Makassar. Integrasi pendidikan karakter pada mata pelajaran mengarah
pada internalisasi nilai-nilai dalam tingkah laku sehari-hari melalui proses pembelajaran dari
tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Hal ini sejalan dengan pola pengembangan
model pembelajaran oleh Kemdikbud yang dikenal dengan akronim ICARE (Introduction,
Connection, Application, Reection, dan Extension).

C. NILAI-NILAI KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN DALAM PROSES
PEMBELAJARAN
Lokasi dan Sasaran Pengembangan
Sebelum melangkah lebih jauh tentang nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam
proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu diketahui prol lokasi pelaksanaan, serta sasaran
implementasi dari materi ajar.
Pengembangan materi ajar terlebih dahulu diawali dengan penelitian yang dilakukan
pada dua sekolah dasar di kota Makassar. Kedua sekolah ini ada yang menjadi kelas kontrol,
dan kelas eksperimen. Kelas kontrol merupakan kelas yang tidak diberikan perlakuan khusus,
sedangkan kelas eksperimen (uji coba produk) merupakan kelas yang diberikan perlakuan
khusus. Di kedua sekolah ini sebagaimana langkah-langkah dalam penelitian dilakukan uji
pendahuluan (pre-test) dan diakhiri uji penutup (post-test).
Selanjutnya, sasaran implementasi materi ajar ini adalah siswa kelas IV Sekolah Dasar.
Usia mereka berkisar antara 10-11 tahun. Dengan menjadi sasaran implementasi, maka materi
ajar yang dihasilkan akan digunakan oleh siswa pada jenjang ini. Alasan dipilihnya jenjang ini
menjadi sasaran, jika diperhatikan usia, belajar bahasa pada usia ini termasuk dalam periode
operasi konkret (concrete operational period). Siswa yang berada para rentang usia ini, dapat
dicirikan dengan penggunaan logika. Ciri penggunaan logika ini dapat dilihat dari aksi yang
dilakukan oleh anak yang dapat melakukan sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya secara
sik. Karakteristik utama dari rentang umur ini adalah membalik (reversibility). Kemampuan
membalik ini dicirikan dengan kemampuan anak membalik arahan yang telah diberikan
kepadanya. Ciri lainnya adalah anak dapat mengikuti rute dari sekolah dan kembali lagi ke
rumah, maupun mengingat letak mainan yang ditinggalkan di suatu tempat, tanpa harus mencari
ke seisi rumah.
Dalam rentang usia ini juga, anak dapat mengklasikasikan objek berdasarkan suatu
karakteristik, seperti warna, bentuk, maupun ukuran. Selanjutnya, anak diketahui dapat
mendeskripsikan konservasi (conservation) sebagai kemampuan untuk melihat suatu objek
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atau kuantitas akan sama walaupun tampilan siknya berubah. (Singer dan Revenson, 1996:
22-25).Pengenalan ciri siswa sekolah dasar ini sangat penting karena mempengaruhi komponenkomponen yang dilakukan dalam rangka penelitian, maupun proses pengembangan materi ajar,
seperti analisis kebutuhan, jenis tes yang diberikan, maupun pemilihan konten dan topik pada
materi ajar yang dikembangkan.
Nilai-Nilai Karakter
Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa pada dasarnya pendidikan karakter
dapat diinternalisasikan melalui proses pembelajaran secara terpadu. Berikut paparan lebih
lanjut terkait nilai-nilai karakter apa saja yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran.
Fathul Mu’in (dalam Barnawi dan M. Arin, 2012:27) menyatakan bahwa pada dasarnya
pilar penting karakter manusia terdiri atas 6 hal yakni sebagai berikut: (1) penghormatan
(respect); (2) tanggungjawab (responsibility); (3) kesadaran berwarganegara (citizenship-civic
duty); (4) keadilan dan kejujuran (fairness); (5) kepedulian dan kemauan berbagi (caring); (6)
kepercayaan (trustworthiness).
Selanjutnya Dakir (2004:103-104)memaparkan bahwa tujuan pendidikan karakter yang
diinternalisasikan melalui muatan lokal dalam hal ini bahasa Makassar tentu saja tidak dapat
terlepas dari tujuan umum yang tertera dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Adapun yang langsung dapat dipaparkan atas dasar tujuan tersebut di antaranya ialah: (1)
berbudi pekerti luhur: sopan santun daerah di samping sopan santun nasional, (2) berkepribadian:
punya jati diri, (3) mandiri, (4) terampil, (5) beretos kerja, (6) profesional: dapat mengerjakan
kerajinan yang khas daerah, misalnya: membatik, membuat wayang, anyam-anyaman, patung
dan sebagainya., (7) produktif: dapat berbuat sebagai produsen dan bukan hanya sebagai
konsumen, (8) sehat jasmani dan rohani: karena suka bekerja dengan sendirinya akan menjadi
sehat jasmani dan rohani (men sana incorpore sano), (9) cinta lingkungan, (10) kesetiakawanan
sosial: dalam hal bekerja manusia selalu membutuhkan teman kerja, oleh karenanya akan
terjadilah situasi kerja sama atau gotong royong, (11) kreatif dan inovatif untuk hidup, (12)
mementingkan pekerjaan yang praktis, dan (13) rasa cinta budaya daerah dan tanah air.
Mengacu pada kedua pendapat di atas, maka seyogyanya pengembangan materi ajar
berbasis nilai-nilai karakter dapat mengacu pada aspek-aspek dari tujuan tersebut, sehingga
materi ajar yang dihasilkan dapat pula mendorong kemajuan bangsa melalui penerapan GBHN.
Di samping nilai-nilai karakter, seorang pengembang materi ajar juga harus memperhatikan
kearifan lokal masyarakat setempat. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai nilai-nilai positif
yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang bersumber dari kebudayaan
terdahulu yang berakulturasi dengan kebudayaan modern, sehingga dapat diimplementasikan
pada hal-hal yang bersifat modern.
Pandangan orang pada umumnya melihat kearifan lokal sebagai sesuatu yang kolot atau
ketinggalan zaman. Namun seiring majunya pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah.
Kearifan lokal sedikit demi sedikit telah melakukan transformasi menjadi nilai-nilai kehidupan
(living values) dan beradaptasi dengan modernitas. Sebagaimana telah dipaparkan di atas
bahwa pada dasarnya kearifan lokal merupakan nilai-nilai positif yang telah disampaikan dari
generasi ke generasi. Kini saatnya generasi pengembang materi ajar yang mengejawantahkan
kearifan lokal tersebut ke dalam materi ajar yang sedang dikembangkan.
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Apabila kita berbicara dalam konteks bahasa Makassar, maka kearifan lokal yang diambil
tentunya bersumber dari nilai-nilai positif suku Makassar atau lebih luasnya masyarakat
Sulawesi Selatan. Tentunya apabila diinventarisasi nilai-nilai tersebut maka akan muncul
banyak pilihan, maka dari itu pengembang harus memprioritaskan nilai mana yang harus
dikembangkan dengan sasaran seperti apa. Pada bagian selanjutnya nilai-nilai karakter dan
kearifan lokal yang dikembangkan akan dibahas.
Materi Ajar yang Dikembangkan
Setelah melalui serangkaian tahapan pengembangan model pembelajaran yang dilakukan
dengan langkah-langkah yang teliti mengacu pada konsep model yang dikembangkan, disertai
dengan rujukan-rujukan tentang nilai-nilai karakter dan kearifan lokal. Maka disusunlah materi
ajar yang telah dikembangkan berdasarkan hasil penelitian. Sebagaimana hakikat dari konsep
model Research and Development (R&D), maka sebuah pengembangan materi ajar harus
berdasarkan penelitian kemudian melakukan pengembangan.
Penelitian terhadap materi ajar yang dikembangkan ini secara singkat diawali dengan
penentuan sasaran, selanjutnya di sekolah sasaran tersebut dilakukan analisis kebutuhan siswa
yang terdiri dari pengisian kuesioner terkait beberapa aspek yang hendak diteliti dan terkait
dengan upaya pengembangan serta pelaksanaan uji pendahuluan (pre-test). Di samping itu,
pengembang juga meneliti metode pengajaran yang dilakukan oleh guru pengampu bidang studi
serta harapan dari pengambil kebijakan di sekolah dalam hal ini kepala sekolah. Selanjutnya
pengembang memformulasikan data yang dikumpulkan dari siswa, guru, dan kepala sekolah
sehingga berbentuk tabulasi data yang kemudian dianalisis.
Setelah diketahui kebutuhan dan kemampuan siswa. Maka dilanjutkan dengan meneliti
materi ajar yang selama ini digunakan oleh siswa. Dalam meneliti materi ajar, pengembang
menggunakan kerangka kerja Littlejohn (dalam Tomlinson, 2007: 190-200). Secara umum,
kerangka itu terdiri dari dua aspek utama: publikasi dan desain. Yang berhubungan dengan
publikasi adalah aspek tampilan sik bahan ajar, sedangkan desain adalah pemikiran maupun
pokok-pokok penting dari bahan ajar.
Setelah melakukan tahapan di atas, maka pengembang sudah bisa merancang model
materi ajar yang dikembangkan. Pengembang bisa memulainya dengan struktur sederhana yang
mengarah kepada rancangan akhir. Dalam proses pengembangan awal ini disusun beberapa
hal seperti silabus dan protipe materi ajar yang meliputi bagian-bagian utama, serta penentuan
tema yang diangkat setiap bagiannya dalam materi ajar.
Setelah menyelesaikan proses rancangan awal model materi ajar yang dikembangkan,
maka dilanjutkan dengan pengujian ahli perancangan pembelajaran dan ahli isi bidang studi.
Setelah itu, masukan dari keduanya dapat dijadikan rujukan untuk merancang model nal dari
model materi ajar yang dikembangkan. Setelah model dianggap nal, maka dilakukan uji
kelayakan dan keterbacaan pada materi ajar yang dilakukan terhadap siswa kelas eksperimen
yang ditentukan. Rancangan nal model materi ajar yang dikembangkan strukturnya dapat
dilihat sebagai berikut:
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Bagan Rancangan Model “Pappilajarang Basa Mangkasarak” untuk kelas IV SD

Dilihat dari bagan di atas merupakan struktur dari rancangan nal model materi ajar
yang dikembangkan dan diberi nama “Pappilajarang Basa Mangkasarak” / Pelajaran Bahasa
Makassar untuk kelas IV SD. Setelah mengetahui proses singkat membuat sebuah materi ajar,
maka selanjutnya akan dibahas secara singkat pula terkait rancangan model “Pappilajarang
Basa Mangkasarak” untuk kelas IV SD dan proses internalisasi nilai-nilai karakter dan kearifan
lokal pada materi ajar tersebut. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:
(1) Kompetensi
Bagian ini terdiri atas standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang disingkat dengan SK
dan KD. SK berisi tujuan umum yang hendak dicapai oleh siswa dari proses pembelajaran
yang dilangsungkan dalam tiap bagian yang disebut ‘pelajaran’. Selanjutnya KD berisi
tujuan khusus pembelajaran yang terkait dengan indikator pencapaian siswa terhadap
proses pembelajaran.
(2) Orientasi Isi
Bagian ini terdiri dari komponen pembelajaran yang akan melibatkan siswa dan guru.
Materi ajar yang digunakan hanya merupakan pedoman serta arahan dalam menentukan
pembahasan pada setiap pertemuan. Namun demikian, proses pembelajaran akan sangat
tergantung pada keaktifan dan kemampuan siswa maupun guru untuk mengeksplorasi
lebih jauh materi ajar yang digunakan ini.
(a) Ammaca (membaca), pada kegiatan ini disediakan bahan bacaan berupa teks
maupun dialog. Selanjutnya pada setiap akhir teks/dialog terdapat kosa kata baru
dan pertanyaan yang didasarkan pada tema yang dibahas.
(b) Akbicarabicara (berbicara), pada kegiatan ini disediakan berbagai aktivitas yang
mengasah keterampilan berbicara siswa, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam
menggunakan bahasa Makassar.
(c) Akpinaknak (menyimak), pada kegiatan ini dituntut kreativitas guru untuk menyediakan
cerita yang terkait dengan tema yang dibahas, kemudian guru membacakan cerita
tersebut kepada siswa.
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(d) Angngarang (menulis), pada kegiatan ini terdiri dari tiga jenis kegiatan pada bahan ajar
ini yakni, penggunaan struktur kata, menerjemahkan aksara lontarak, dan mengarang.
Kegiatan ini mengasah keterampilan menulis siswa, serta meningkatkan pemahaman
untuk menyampaikan pemikirannya melalui tulisan.
(3) Evaluasi
Pada setiap akhir pelajaran, dilakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar
yang telah dilangsungkan. Hal ini untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi
yang telah diajarkan. Dalam evaluasi ini digunakan evaluasi menyeluruh yang melibatkan
empat keterampilan berbahasa, yakni membaca, berbicara, menyimak, dan menulis.
Selanjutnya, Pappilajarang Basa Mangkasarak di atas terbagi atas 2 bagian yang
diklasikasi berdasarkan semester yakni Semester 1 dan Semester 2. Tiap semesternya
terdiri atas 5 pelajaran, sehingga total ada 10 pelajaran dalam 1 materi ajar. Topik yang
dibahas antara lain:
1) Sultan Hasanuddin (Kepahlawanan)
2) Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam (Tempat Bersejarah)
3) Kappalak Pinisi/Perahu Pinisi (Transportasi)
4) Turuki rambu-rambu aganga/ikuti rambu-rambu lalu lintas (Kedisiplinan)
5) Siri’ na Pacce/malu dan empati (Sikap/Budi Pekerti)
6) Akruppai Komputerek/Mengenal Komputer (Teknologi)
7) I Fatimah Daeng Takontu (Tokoh Perempuan)
8) Akraga/Bermain Sepak Raga (Olahraga)
9) Pakarena (Kesenian)
10) Katutui Paralakkenga/Pelihara Lingkungan (Lingkungan Hidup)

Pappilajarang Basa Mangkasarak untuk Kelas IV SD (Sitti Rabiah, 2012)
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Pemilihan topik di atas ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang hendak disampaikan kepada
siswa/peserta didik. Seperti Sultan Hasanuddin dalam tema Kepahlawanan. Pada topik ini
pengembang ingin menyampaikan bahwa kepahlawanan dari Sultan Hasanuddin yang notabene
adalah Raja yang pernah memimpin kerajaan di Makassar patut menjadi suri tauladan bagi
siswa.
Begitu juga dengan Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam (Tempat Bersejarah) dan
Kappalak Pinisi/Perahu Pinisi (Transportasi) dulunya tempat dan alat transportasi ini dikenal
luas oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, namun demikian seiring perkembangan zaman
keberadaannya mulai dilupakan. Namun melalui pembelajaran kedua hal ini dapat diperkenalkan
kembali kepada generasi muda.
Selanjutnya topik Turuki rambu-rambu aganga/ikuti rambu-rambu lalu lintas (Kedisiplinan)
dan Akruppai Komputerek/mengenal komputer (Teknologi) merupakan keseharian yang sering
ditemui oleh siswa. Sehingga ada pesan-pesan yang bisa disampaikan melalui materi ajar
terkait dengan imbauan terhadap tertib berlalu lintas serta mengenalkan teknologi komputer
walaupun melalui pelajaran bahasa Makassar.
Lain halnya dengan siri’ na pacce/malu dan empati (Sikap/Budi Pekerti), secara eksplisit
masyarakat mengerti dan tahu terhadap kearifan lokal yang satu ini. Namun seringkali susah
mendeskripsikannya kepada generasi muda, sehingga kearifan lokal ini sering disalahartikan
sebagai sikap yang terlalu mengedepankan ego yang dianggap harga diri di masyarakat.
Padahal kearifan lokal ini ingin menyampaikan pesan bahwa setiap orang harus malu ketika
tidak berprestasi dan berempati kepada mereka yang susah. Pesan inilah yang disampaikan
dalam materi ajar ini.
Sama halnya dengan tema Kepahlawanan, bagian Semester 2 diawali dengan bagian
yang dapat menggugah siswa yakni mengangkat topik Tokoh Perempuan ‘I Fatimah Daeng
Takontu’. Ia merupakan anak langsung dari Sultan Hasanuddin, namun hal ini sangat jarang
dimengerti oleh generasi muda. Ia dapat dijadikan teladan atas dasar keberanidan dan baktinya
kepada orang tua, sehingga ia turun ke medan peperangan di kala itu melawan penjajah bersama
pasukan yang dipimpin oleh ayahnya. Sehingga ia merupakan sosok perempuan yang tegar
dan berwibawa. Topik ini tentunya dapat meningkatkan motivasi bagi siswa perempuan yang
mungkin merasa kecil di tengah-tengah pergaulan.
Di samping itu, materi ajar ini juga memperkenalkan kembali kebudayaan tradisional
yang terdapat pada topik Akraga/Bermain Sepak Raga (Olahraga) dan Pakarena (Kesenian).
Kedua hal ini merupakan olahraga dan kesenian yang populer dahulu, namun kembali lagi
keduanya menghilang seiring perkembangan zaman. Melalui topik ini diharapkan siswa dapat
lebih mengenal kebudayaannya ini.
Terakhir topik yang tidak kalah pentingnya yakni Katutui Parallakkenga/Pelihara
Lingkungan di dalam topik Lingkungan Hidup. Topik ini sangat terkait dengan kondisi kekinian
di Indonesia maupun di dunia internasional. Kampanye global tentang perubahan iklim dan
pemanasan global tentunya menjadi hal yang perlu diketahui oleh generasi muda. Bahkan
banyak pendapat yang menyatakan bahwa kepedulian terhadap lingkungan harus dimulai
dari usia dini, salah satu yang bisa diupayakan yakni memperkenalkan topik ini kepada siswa
sekolah dasar.
Berdasarkan paparan singkat dari tiap topik di atas, maka dapat dipahami bahwa pada
dasarnya nilai-nilai karakter dapat diinternalisasikan dalam proses pembelajaran walaupun
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pelajaran tersebut yakni bahasa Makassar. Di samping itu, kebudayaan dan kearifan lokal yang
selama ini dilupakan dapat juga diangkat kembali melalui pembelajaran. Bahkan kampanye
global dapat juga dipahamkan kepada siswa agar turut berkontribusi secara internasional.
Sebagaimana sebuah jargon yang seringkali dikampayekan yakni “Think Globally, Act Locally”
yang merupakan bentuk ajakan untuk berkir secara global, namun menindaklanjutinya di
tingkat lokal.
Materi ajar yang telah dikembangkan ini tentunya berdampak pada semangat belajar
siswa. Sehingga pelajaran bahasa Makassar yang dulunya membosankan dan hanya sebagai
pelengkap mata pelajaran, kini dapat semakin menarik dan informatif. Namun hal yang perlu
diingat bahwa sebuah materi ajar tentunya memerlukan pembaruan setiap 5 tahun, maka dari
itu materi ajar ini dapat senantiasa relevan dengan perkembangan zaman.

D. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan paparan di atas maka tentunya sudah dapat dipahami bahwa reaktualisasi
pembelajaran bahasa daerah di tingkat sekolah dasar dengan melakukan pengembangan terhadap
materi ajar berbasis nilai-nilai karakter dan kearifan lokalsangat dimungkinkan dalam rangka
membentengi generasi muda dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh globalisasi dan
kemajuan teknologi.
Lebih lanjut materi ajar tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pencapaian yang
hendak dituju baik oleh pemerintah pusat, maupun daerah dalam membentuk karakter siswa,
khususnya siswa sekolah dasar. Tentunya nilai-nilai karakter yang diberikan adalah hal-hal
yang positif dan dapat membekali siswa menjadi pribadi yang berintegritas.
Melalui makalah ini semoga dapat menginspirasi pengembang bahasa daerah di seluruh
Indonesia dalam rangka menjadikan bahasa daerah menjadi gerbang bagi peningkatan karakter
siswa di berbagai jenjang. Karena dampak yang diberikan akan semakin besar bilamana
dilakukan bersama-sama dan terkoordinasi.
Rekomendasi
Pengembangan materi ajar bahasa daerah di seluruh Indonesia hendaknya sudah berbasis
pada nilai-nilai karakter dan kearifan lokal agar materi ajar tersebut tidak kolot dan ketinggalan
zaman. Kecenderungan siswa menyepelekan bahasa daerah bukan karena kesalahan siswa
sendiri, namun dapat juga dilihat dari upaya Dinas Pendidikan serta instansi pemerintah terkait
dalam menyuplai materi ajar yang mampu membangkitkan semangat siswa untuk belajar dan
belajar sebagaimana konsep belajar sepanjang hayat.
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Abstract
Native cultures and languages in Indonesia are the cultures of Nusantara having a variety of
expressions, such as traditional idiomatic expressions. The expressions bear local wisdoms that can
nationally function, like the values of nation’s moral and character education. This study was aimed
at exposing the values of nation’s moral and character education in Sundanese traditional idiomatic
expressions. Descriptive method was applied in the study. The data were collected in the forms of
Sundanese idioms and provebs. The data were collected by using bibliographical study, intuition
(introspection), and elicitation techniques. Then, they were analyzed with hermeneutic method
through immediate constituent analysis. This study found that Sundanese traditional idiomatic
expressions implied nation moral and character education. There were two great values: rst,
the value of character education that refers to the unity of four characters, that is (a) spiritual and
emotional development, (b) intellectual development, (c) physical and kinesthetic development,
and (d) affective and creativity development; second, the value of nation’s moral that refers to (a)
spiritual quotient (pengkuh agamana), refering to human moral towards God, such as mulih ka jati
mulang ka asal ‘passing away, ‘from God and be back to God’, (b) intellectual quotient (luhung
elmuna), referring to human moral towards nature and time, such as manuk hiber ku jangjangna,
jalma hirup ku akalna ‘every creature has been given certain way or means to live its own life’ and
kudu ngindung ka usum ngabapa ka jaman ‘should be able to adjust with the time advancement’, (c)
emotional quotient (jembar budayana), referring to human moral towards individuals, and human
moral towards other people that refers to social, country and nation life , such as kudu hadé gogog
hadé tagog ‘should be polite and well-behaved’, kawas gula jeung peueut ‘live peacefully, never
being in dispute’, and kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balarea ‘should
respect the laws, obey the country’s rules, and agree with the society’s wills’, (d) actional quotient
(rancage gawéna), that refers to human moral in seeking for material and immaterial satisfaction,
such as kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun ‘should help each other’ and tiis ceuli hérang mata ‘live
in harmony, quietly and peacefully.’
The value of character education is the foundation of the nation’s moral value manifestation. It
is a character signed by silih asih, silih asah, silih asuh teaching, loving, and nurturing each other in
order to produce a well-round or complete persona who is healthy, well-behaved, right, smart, and
skillfull (cageur, bageur, bener, pinter, tur singer ). If these traditional nation’s moral and character
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are kept rmy and applied, life will be safe, peacefull, and prosperous (gemah ripah répéh rapih).
Key words: value, character education, nation moral, traditional idiomatic Expressions

A

ENDAHULUAN
Istilah “kearifan lokal” sebagi terjemahan “local genius” diperkenalkan pertama kali oleh
Quantch Wales (1948-1949) dengan arti “kemajuan kebudayaan setempat dalam menghadapi
pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan”. Sebagaimana
dikutip dalam Rosidi (2011:29),. memang kita sudah lama menghadapi kebudayaan warisan
nenek-moyang kita dan kebudayaan asing mempunyai sikap yang dirumuskan dalam kalimat
“ambil yang baiknya, buang yang buruknya”. Masalahnya dalam “pembangunan karakter
bangsa” itu kita belum membahas secara ilmiah dan tegas, tentang nilai-nilai yang hendak
kita bangun sehingga arti “baik” dan “buruk” yang terdapat dalam rumusan itu bukan perkara
kecil. Berbagai budaya lokal kita yang usianya sudah berabad-abad mempunyai sistem nilai
sendiri, yang tidak semuanya sesuai dengan maksud “pembangunan karakter bangsa”.
Bangsa di situ niscaya adalah bangsa Indonesia yang negaranya merupakan republik
dengan menetapkan sistem demokrasi sebaga anutan politiknya. Adapun bentuk “republik”
dan sistem “demokrasi” itu adalah gagasan yang tumbuh di negara-negara barat. Sementara di
Nusantara bentuk dan sistem itu tidak pernah dilaksanakan selama beraba-abad negara-negara
yang terbentuk di seluruh Nusantara hanyalah kerajaan dan kesultanan yang berdasarkan
feodalisme (Rosidi, 2011:34).
Keraifan lokal baru menjadi wacana dalam masyarakat pada taun 1980-an ketika nilainilai budaya lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia sebagai warisan nenek moyang
sudah hampir habis digerus oleh arus modernisasi yang menjadi kebijakan-dasar pembangunan
yang dilaksanakan oleh orde baru. Modernisasi membuahkan diri pada globalisasi, ditambah
oleh semangtat nasionalisme yang hendak mengatur agar di seluruh Indonesia kehidupannya
seragam. Dengan demikian, kekayaan budaya lokal baik berupa kesenian, sastera, hukum adat,
dll. banyak yang hilang sehingga tidak dapat digunakan sebagai pemerkaya budaya nasional
yang hendak dibangun.
Di antara nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam perilaku masyarakat Indonesia, baik
perilaku psikologis dan sosial-budaya maupun perilaku berbahasa, adalah nilai-nilai karakter
bangsa. Dalam perilaku sosial-budaya dan berbahasa, nilai karakter lebih kentara daripada pada
perilaku psikologis. Salah satu wujud perilaku berbahasa yang menampakkan nilai karakter
bangsa adalah ungkapan tradisional. Isinya dapat dijadikan pedoman hidup bermasyarakat.
Ungkapan tradisional merupakan karya cipta agung yang menjadi bagian dan memperkaya
bahasa-bahasa daerah di Indonesia sebagai bahasa Nusantara. Menurut Rusyana (1982:2),
ungkapan tradisional memiliki kedudukan sebagai karsa atau wujud ide manusia di dalam
menjalani hidup dalam kehidupan. Ungkapan tradisional juga dapat dijadikan pedoman hidup
karena mengandung nilai-nilai kehidupan seperti larangan berbuat salah dan suruhan berperilaku
baik.
Sebagai salah satu karya cipta agung yang menjadi kekayaan bahasa, ungkapan tradisional
juga merupakan kekayaan budaya Nusantara. Menurut Alan Dundes, ungkapan tradisional
disebut pula peribahasa. Peribahasa sukar sekali untuk didenisikan, bahkan menurut Archer
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Taylor peribahasa tidak mungkin diberi denisi. Cervantes menyebutkan bahwa peribahasa
adalah kalimat pendek yang disarikan dari pengalaman yang panjang, sedangkan Bertrand Russel
mengganggap peribahasa sebagai “kebijaksanaan orang banyak yang merupakan kecerdasan
seseorang” (the wisdom of many, the wit of one) (Dananjaya, 2002:281).
Berkenaan dengan keberadaan bahasa daerah di Indonesia, dalam Seminar Politik Bahasa
Nasional I ditegaskan bahwa (1) Kelangsungan hidup dan pembinaan bahasa-bahasa daerah yang
terus dipelihara oleh masyarakat pemakainya dan merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia
yang hidup, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945; (2) Bahasa-bahasa daerah adalah
kekayaan budaya yang dapat dimanpaatkan bukan saja untuk kepentingan pengembangan dan
pembakuan bahasa nasional kita, tetapi juga untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan
bahasa-bahasa daerah itu sendiri, dan oleh karena itu perlu dipelihara; dan (3) Bahasa-bahasa
daerah adalah lambang nilai sosial budaya yang mencerminkan dan terikat pada kebudayaan
yang hidup di kalangan masyarakat pemakainya (Halim, 1980:22).
Salah satu bahasa daerah di Indonesia yang menyimpan kekayaan ungkapan tradisional
adalah bahasa Sunda. Bahasa Sunda pada umumnya masih digunakan oleh sebagian besar
masyarakat Jawa Barat untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Orang Sunda telah
berusaha untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Sunda secara sungguh-sungguh. Hal
ini sangat penting karena bahasa Sunda merupakan unsur dan alat kebudayaan Sunda. Juga
bahasa Sunda menjadi ciri bagi orang Sunda. Pepatah Sunda mengatakan bahwa “Basa téh
cicirén bangsa” (bahasa menunjukkan bangsa).
Bahasa Sunda sebagai bahasa daerah yang dipelihara dan digunakan oleh masyarakatnya
dihormati dan dipelihara juga oleh negara (UUD 1945, Bab XV, Penjelasan Pasal 36). Bukti
pemeliharaan bahasa Sunda oleh pemerintah adalah diadakannya pengajaran bahasa Sunda di
sekolah-sekolah, sejak TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, sampai SMA/SMK/MA, yang kurikulumnya
dikeluarkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 423-5/Kep.674-Disdik/2006.
Upaya lain untuk memelihara dan mempertahankan bahasa daerah, termasuk ungkapan
tradisional, agar tetap hidup di masyarakatnya, perlu dipahami dan dikembangkan nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya. Nilai yang terkandung dalam ungkapan tradisional, antara lain,
nilai pendidikan karakter dan moral bangsa. Oleh karena itu, penelitian yang yang berjudul
“Nilai Pendidikan Karakter dan Moral Bangsa dalam Ungkapan Tradisional Sunda” perlu
dilaksanakan.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan ungkapan tradisional
Sunda yang mengandung nilai pendidikan karakter dan moral bangsa. Pertama, nilai pendidikan
karakter mengacu kepada catur tunggal watak, yakni (1) Nilai karakter olah hati (spiritual and
emotional development); (2) Nilai karakter olah pikir (intellectual development); (3) Nilai
karakter olah raga dan kinestetik (physical and kinesthetic development); dan (4) Nilai karakter
olah rasa dan karsa (affective and creativity development).
Kedua, nilai moral bangsa yang berkaitan dengan catur tunggal moral, yani (1) moral
pengkuh agamana (spiritual quotient), yang mengacu kepada moral manusia terhadap Tuhan
(MMT); (2) moral luhung élmuna (intellectual quotient), yang mengacu kepada moral manusia
terhadap alam (MMA) dan moral manusia terhadap waktu (MMW); (3) Jembar budayana
(emotional quotient), yang mengacu kepada moral manusia terhadap pribadi (MMP) dan moral
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manusia terhadap manusia lainnya (MMM); dan (4) moral rancagé gawéna (actional quotient),
yang mengacu kepada moral manusia dalam mengejar kepuasan lahir dan batin (MMLB).

B. METODE PENELITIAN
Di dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif. Unsur-unsur yang dideskripsikannya
nilai pendidikan karakter dan moral bangsa yang terdapat dalam ungkapan tradisional. Untuk
pengumpulan data digunakan teknik teks (studi pustaka), teknik intuisi (introspeksi), dan
teknik elisitasi (Ochs, 1979:51-80). Teknik teks atau studi dokumentasi digunakan untuk
memperoleh informasi mengenai ungkapan tradisional Sunda. Teknik intuisi digunakan karena
peneliti adalah penutur asli bahasa Sunda yang dapat menjadi sumber data tentang ungkapan
tradisional Sunda. Teknik elisitasi digunakan untuk mengecek kebenaran sumber data intuisi
kepada penutur asli bahasa Sunda yang lain.
Sesuai dengan tekniknya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu
data. Kartu data digunakan untuk menjaring data yang berupa ungkapan tradisional Sunda.
Untuk menganalisis data ungkapan tradisional digunakan metode hermeneutik (Sumaryono,
1999) dengan teknik analisis unsur langsung.

C. HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian ini menyangkut tiga hal, yakni (1) data ungkapan tradisional, (2) nilai
pendidikan karakter dalam ungkapan tradisional, dan (3) nilai moral bangsa dalam ungkapan
tradidional.
Data Ungkapan Tradisional
Banyak ungkapan tradisional yang terdapat dalam bahasa Sunda, baik dalam bentuk
babasan (ungkapan kata) maupun paribasa (peribahasa). Akan tetapi, yang mengandung nilainilai karakter pendidikan dan moral bangsa ditemukan sebanyak 327 buah ungkapan tradsional.
Sebagai contoh tampak pada data berikut.
(01) Adam lali tapel.
Adam lupa batas
‘Melupakan sanak saudara.’
(02) Agul ku payung butut.
Pamer dengan payung jelek
‘Keadaannya miskin tetapi sering menceritakan bahwa dia keturunan menak atau priyayi.’
(03) Alloh mah tara nanggeuy ti bongkokna.
Allah ini tidak pernah menyangga dari bungkuknya
‘Allah tidak akan memihak orang yang salah’
(04) Ambek sadu santa budi.
Marah halus tinggi perilaku
‘Jika marah harus dengan ara baik dan halus’
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(05) Ari agama téh kudu jeung darigama.
Kalau agama itu harus dengan adat istiadat
‘Aturan agama harus diikuti aturan sosial-budaya’.
Nilai Pendidikan Karakter dalam Ungkapan Tradisional
Istilah karakter berasal dari bahasa Inggris character yang bermakna watak atau sifat
(Echols & Shadily, 1996:107). Istilah karakter dapat disamakan dengan nilai, budi pekerti, moral,
watak, atau akhlakul karimah. Akar kata “karakter” dapat dilacak dari kata Latin “kharakter”,
“Kharassein”, dan “kharax”, yang maknanya “tools for marking”, “to engrave”, dan “pointed
stake”. Kata ini mulai banyak digunakan (kembali) dalam bahasa Prancis “caractere” pada abad
ke-14 dan kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi “character”, akhirnya menjadi
bahasa Indonesia “karakter” (Munir, 2010:2-3).
Kemendiknas (2010:iv) menjelaskan bahwa
karakter sebagai suatu ’moral excellence’ atau akhlak dibangun di atas berbagai kebajikan
(virtues) yang pada gilirannya hanya memiliki makna ketika dilandasi atas nilai-nilai yang
berlaku dalam budaya (bangsa). Karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang dimiliki
warga negara bangsa Indonesia berdasarkan tindakan-tindakan yang dinilai sebagai suatu
kebajikan berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena
itu, Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa diarahkan pada upaya mengembangkan nilainilai yang mendasari suatu kebajikan sehingga menjadi suatu kepribadian diri warga negara.
Untuk mewariskan dan menumbuhkan karakter bangsa diperlukan pendidikan karakter.
Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti,
pendidikan moral, atau pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta
didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan
kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.
Karakter yang baik tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diwariskan melalui
pendidikan. Sekaitan dengan pendidikan, Kemendiknas (2010:6) menjelaskan bahwa:
Pendidikan adalah suatu proses enkulturasi, berfungsi mewariskan nilai-nilai dan prestasi
masa lalu ke generasi mendatang. Nilai-nilai dan prestasi itu merupakan kebanggaan
bangsa dan menjadikan bangsa itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Selain mewariskan,
pendidikan juga memiliki fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan prestasi
masa lalu itu menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa kini
dan masa yang akan datang, serta mengembangkan prestasi baru yang menjadi karakter
baru bangsa. Oleh karena itu, pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan inti dari
suatu proses pendidikan.
Pentingnya pendidikan karakter tersurat dan tersirat dalam fungsi dan tujuan pendidikan
nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3, yaitu:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
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didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk
memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan
itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Ini menunjukkan bahwa pendidikan
karakter merupakan upaya membentuk dan menanamkan nilai-nilai karakter seseorang atau
peserta didik melalui pendidikan yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang.
Lickona (1993) dalam Sukanta (2011:1-2) menekankan pentingnya tiga komponen karakter
yang baik (component of good character) yaitu moral knowing, moral feeling, and moral action.
Masalah nilai karakter bangsa berkaitan erat dengan pengembangan catur tunggal watak,
yakni (1) nilai karakter olah hati, (2) nilai karakter olah pikir, (3) nilai karakter olah raga
dan kinestetik, dan (4) nilai karakter olah rasa dan karsa nilai karakter olah rasa dan karsa
(Kemendiknas, 2010:8, dalam Mulyanti, 2011:183).
Petama, nilai karakter olah hati (spiritual and emotional development) yang melingkupi
(1) perilaku beriman dan bertakwa (Ari agama téh kudu jeung darigama ‘Aturan agama harus
diikuti adat-istiadat’); (2) jujur (Kudu ngadék sacékna, nilas saplasna ‘Berbicara seadanya
tanpa ada rekaan’); (3) amanah (Ulah papadon los ka kolong. ‘Jangan berjanji jika tidak bisa
menepatinya.’); (4) adil (Landung kandungan laér aisan ‘Besar pertimbangan atau mudah
memaafkan’); (5) bertanggung jawab (Gurat batu ‘Kukuh, teguh pendirian’); (6) berempati
Kudu aya peurah ‘Harus berpengaruh, ucapannya diperhatikan orang’), (7) berani mengambil
resiko (Katempuhan buntut maung ‘Terkena kesusahan akibat perbuatan orang lain’), (8)
pantang menyerah (Henteu gedag bulu salambar ‘Tidak merasa gentar sedikit pun menghadapi
musuh’), (9) rela berkorban (Ati putih badan bodas ‘Ridla dan ikhlas, datang dari dalam hati
yang paling bersih.’), dan (10) berjiwa patriotik (Mageuhan cangcut tali wanda ‘Siap siaga
dan taki-taki dalam menghadapi berbagai hal’);
Kedua, nilai karakter olah pikir (intellectal development) yang terdiri atas (1) cerdas
(Ulah pinter kabalinger ‘Mengaku diri pintar, tetapi tertipu orang.’); (2) kritis (Kudu boga
pikir rangkepan ‘Harus punya curiga atau waspada, tidak mudah percaya pada orang lain,
apalagi orang yang dipercayai itu pernah mengingkar janji’); (3) kreatif (Mun teu ngakal moal
ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih, mun teu ngopek moal nyapék ‘Untuk beroleh rezeki
kita harus beruaha mencarinya dengan menggunakan segala daya yang ada pada diri kita.’);
(4) inovatif (Kujang dua pangadékna ‘Usaha yang mendatangkan dua macam keuntungan.’);
ingin tahu (Kudu bodo aléwoh ‘Bodoh tetapi mau bertanya, akhirnya menjadi tahu’); berpikir
terbuka (Mipit kudu amit ngala kudu ménta ‘Mengambil dan meminjam barang orang harus
meminta izin dulu’); produktif (Kapetik hasilna kaala buahna ‘Dengan bekerja keras, hasilnya
akan menyenangkan hati.’); berorientasi ipteks (Luhur ku élmu jembar ku pangabisa ‘Banyak
ilmu pengetahuan dan pengalamannya’; Kawas pacul kontrak ‘Bekerja sesuai perintah, bukan
karena inisiatif sendiri.’); dan reektif (Kudu ngukur ka kujur nimbang ka awak ‘Memikirkan
sesuatu hal sesuai tidaknya dengan diri sendiri’).
Ketiga, nilai karakter olah raga dan kinestetik (physical and kinesthetic development) terdiri
atas (1) perilaku bersih dan sehat (Hirup gusti waras abdi. ‘Hidup peimpin dan rakyatnya
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dalam keadaan sehat lahir batin’); (2) disiplin dan sportif (Nyuhunkeun bobot pangayon
timbang taraju. ‘Meminta pertimbangan yang adil atau keadilan.’ dan Mipit kudu amit
ngala kudu ménta. ‘Jika mengingnkan sesuatu barang, harus meminta pada pemiliknya); (3)
tangguh, andal, berdaya tahan, dan gigh (Ulah kuméok memeh dipacok ‘Kalau menghadapi
pekerjaan, janganlah merasa berat sebelum apa-apa.’; Sacangreud pageuh, sagolék pangkék
‘Teguh memegang pendirian, tidak pernah melanggar janji.’; Napsu anu matak kaduhung
badan anu katempuhan ‘Jika mengumbar nafsur, suatu ketik akan menerima celaka yang
fatal.’; Dug hulu pet nyawa ‘Berusaha sekuat tenaga sampai mengorbankan nyawa.’); (4)
bersahabat, kooperatif, dan ceria (Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak ‘rukun dan seia
sekata’; Kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun papuntang-puntang panangan ‘Hidup rukun
sayang menyayangi, tolong menolong.’; Bungah amarwatasuta, bungah ka giri-giri ‘Amat
bergembira seperti dibaratkan sebesar gunung.’); (5) determinatif dan kompetitif (Ulah mapay
ka puhu leungeun ‘Janganlah kesalahan anak membawa buruk orang tuanya.’ dan Ulah pagirigiri calik, pagirang-girang tampian‘Jangan saling mengatasi di dalam mencari keuntungan
sehingga tidak mengindahkan keselamatan bersama’).
Keempat, nilai karakter olah rasa dan karsa (affective and creativity development) yang
meliputi (1) perilaku ramah dan saling menghargai (Hadé tata hadé basa ‘Harus baik budi
bahasa dan baik tingkah laku.’ dan Batok bulu eusi madu ‘Di luarnya buruk, di dalamnya
bagus; Tampak miskin dan bodoh, tetapi kaya atau pintar.’); (2) toleran, peduli, suka menolong,
dan gotong royong (Ngadeudeul ku congo rambut ‘Memberi sumbangan kecil, tetapi disertai
kerelaan.’; Kudu tungkul ka jukut, tanggah ka sadapan ‘Selalu memikirkan kewajiban dan
tidak menghiraukan hal yang lain.’; Kudu tulung tinulungan ‘Hidup di antara kita harus saling
menolong.’; dan Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak ‘Seia sekata dan hidup berdampingan
secara harmonis.’); (3) mengutamakan kepentingan umum (Muncang labuh ka puhu, kebo
mulih pakandangan ‘Pulang ke kampung halaman sendiri dari pengembaraan.’); (4) bangga
menggunakan bahasa sendiri (Hadé tata hadé basa ‘Harus baik budi bahasa dan baik tingkah
laku.’); (5) dinamis (Kudu pindah cai pindah tampian ‘Harus bisa menyesuaikan diri dengan
keadaan lingkungan.’); (6) kerja keras dan beretos kerja (Bibilintik ti leuleutik, babanda ti
bubudak ‘Berusaha mengumpulkan harta kekayaan sejak kanak-kanak.’ dan Ulah ngéok méméh
dipacok ‘Kalau menghadapi pekerjaan, janganlah sebelum apa-apa sudah merasa takut.’)
Nilai Moral Bangsa dalam Ungkapan Tradisional
Moeliono dkk. [Ed.] (1988:592) menjelaskan bahwa moral adalah (1) ajaran tentang
kesusilaan atau baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb;
akhlak; budi pekerti; susila; (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat,
bergairah, berdisiplin, dsb.; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana tertungkap dalam
perbuatan; dan (3) ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita.
Istilah “moral” berasal dari bahasa Latin mos, jamaknya mores yang berarti ‘adat kebiasaan,
kelakuan, tabiat, watak, akhlak’. Istilah moral kemudian artinya berkembang menjadi sebagai
kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Moralitas berarti yang mengenai kesusilaan
(kesopanan, sopan-santun, keadaban); orang yang susila adalah orang yang baik budi bahasanya
(Fauzi, 2012:6).
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Moral mengacu kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Intinya,
moral menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbuatannya selaku
manusia. Norma moral dijadikan sebagai tolok ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap
dan tindakan manusia, baik buruknya sebagai manusia. Moral adalah produk dari agama dan
budaya (BS: agama jeung darigama).
Nilai moral bangsa berkaitan dengan catur tunggal moral kemanusiaan (MM), yakni
pengkuh agamana, luhung élmuna, jembar budayana, dan rancagé gawéna (Suryalaga,
2003:77-78). Keempat moral tersebut berlandaskan pandangan hidup orang Sunda sebagai
pribadi, terhadap Tuhan, terhadap manusia lainnya, terhadap alam, dan dalam mengejar
kepuasan lahir dan batin (Warnaen dkk., 1987:8).
Moral pengkuh agamana (spiritual quotient) mengacu kepada moral manusia terhadap
Tuhan (MMT). Sebagai contoh tampak pada ungkapan tradisional berikut.
(01) Mulih ka jati mulang ka asal.
‘Meninggal dunia, berasal dari Tuhan kembali lagi kepada Tuhan’;
Moral luhung élmuna (intellectual quotient) mengacu kepada moral manusia terhadap
alam (MMA) dan moral manusia terhadap waktu (MMW). Kedua submoral tersebut masingmasing dapat dicontohkan dengan ungkapan tradiional berikut.
(02) Manuk hiber ku jangjangna, jalma hirup ku akalna.
‘Setiap makhluk masing-masing telah diberi cara atau alat untuk melangsungkan
kehidupannya’.
(03) Kudu ngindung ka usum ngabapa ka jaman.
‘Harus bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman’;
Moral jembar budayana (emotional quotient) mengacu kepada moral manusia terhadap
pribadi (MMP) dan moral manusia terhadap manusia lainnya (MMM) yang mengacu pada
kehidupan sosial serta negara dan bangsa. Submoral bangsa tersebut masing-masing secara
berturut-turut dapat dicontohkan dengan ungkapan tradisional berikut.
(04) Kudu hadé gogog hadé tagog
‘Harus baik budi bahasa dan baik tingkah laku’
(05) Kawas gula jeung peueut
‘Hidup rukun sayang-menyayangi, tak pernah berselisih’
(06) Kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balaréa
‘Harus menjunjung tinggi hukum, berpijak kepada ketentuan negara, dan bermupakat
kepada kehendak rakyat.’
Moral rancagé gawéna (actional quotient) kepada moral manusia dalam mengejar
kepuasan lahir dan batin (MMLB). Kedua submoral bangsa tersebut masing-masing secara
berturut-turut dapat dicontohkan dengan ungkapan tradisional berikut.
(07) Kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun
‘Harus tolong-menolong sesama orang’
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(08) Tiis ceuli herang mata
‘Hidup dalam ketenangan dan kedamaian.’
Nilai pendidikan karakter bangsa sebagai caturtunggal watak merupakan landasan
bagi terwujudnya nilai moral bangsa sebagai caturtunggal moral kemanusiaan. Antara nilai
pendidikan karakter dengan moral bangsa dijembatani dengan ungkapan tradisional trisilas
dan pancarawayan sebagai berikut.
(09) Kudu silih asih, silih asah, jeung silih asuh
‘Di antara sesama harus saling mengasihi, saling mengasah, dan saling mengasuh.’
(10) Cageur, bageur, bener, pinter, singger, tur pangger
‘Sehat, baik hati, benar, pintar, terampil, dan kukuh.’
Pembahasan
Nilai pendidikan karakter mengacu kepada catur tunggal watak, yakni karakter olah hati,
karakter olah pikir, karakter olah raga dan kinesik, serta karakter olah rasa dan karsa. Pertama,
karakter olah hati yang melingkupi perilaku beriman, bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung
jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa
patriotik. Kedua, karakter olah pikir yang terdiri atas cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu,
berpikir terbuka, produktif, berorientasi ipteks, dan reektif. Ketiga, karakter olah raga dan
kinestetik terdiri atas perilaku bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan,
bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Keempat, karakter olah rasa
dan karsa yang meliputi perilaku ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong,
gotong royong, mengutamakan kepentingan umum, bangga berbahasa sendiri, dinamis, kerja
keras, dan beretos kerja.
Catur tunggal watak merupakan landasan bagi terbentuknya moral bangsa. Untuk mencapai
moral bangsa harus dilakukan melalui dua landasan karakter, yakni (1) karakter trisilas, yakni
silih asih, silih asah, dan silih asuh; serta (2) karakter pancarawayan, yakni cageur, bageur,
bener, pinter, dan singer. Jadi, karakter tri-silas menjembatani antara pendidikan karakter
dengan moral bangsa.
Keempat komponen caturtunggal watak tersebut berkesejalanan dengan caturtunggal
moral, yakni (1) pengkuh agamana, (2) luhung élmuna, (3) jembar budayana, dan (4) rancagé
gawéna. Moral pengkuh agamana (MPA) merupakan nilai moral manusia terhadap Tuhan
(MMT); moral luhung elmuna (MLE) merupakan nilai moral manusia terhadap alam (MMA)
dan moral manusia terhadap waktu (MMW); moral jembar budayana (MJB) merupakan nilai
moral manusia terhadap pribadi (MMP) dan moral manusia terhadap manusia lainnya (MMM);
moral rancagé gawéna (MRG) merupakan nilai moral manusia dalam mengejar kepuasan lahir
dan batin (MMLB).
Nilai pendidikan karakter dalam ungkapan tradisional Sunda dapat menggambarkan
catur tunggal watak dalam berperilaku. Karakter perilaku beriman dan bertakwa menunjukkan
bahwa sikap kita harus menjadikan agama sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Jangan
menyekutukan Allah atau menyembah selain kepada-Nya. Hidup di dunia hanya mengembara
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yang telah diatur segalanya oleh Tuhan. Pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Tuhan
karena itu harus rajin beribadat. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat yang lima waktu.
Karakter ini menggambarkan moral manusia terhadap Tuhan (MMT) atau moral pengkuh
agamana.
Nilai moral bangsa dalam ungkapan tradisional merupakan perwujudan dari nilai
pendidikan karakter. Nilai moral bangsa yang mengacu kepada moral kemanusiaan berkaitan
dengan moral manusia terhadap pribadi, moral manusia terhadap manusia lainnya, moral
manusia terhadap Tuhan, moral manusia terhadap lingkungan alam, moral manusia terhadap
waktu, dan moral manusia terhadap mengejar kepuasan lahir dan batin.
Karakter olah pikir menggambarkan moral luhung élmuna, yang mengacu pada penguasaan
Ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan seni (IPTEKS), cerdas, berilmu, berdaya saing,
serta banyak pengalaman. Moral ini menggambarkan moral manusia terhadap alam (MMA) dan
moral manusia terhadap waktu (MMW). Pertama, berkaitan dengan moral manusia terhadap
lingkungan alam, kita harus memelihara alam dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya:
Lamun diarah supana, kudu dipiara catangnya ‘Jika diambil jamurnya, harus dipelihara
batangnya’.
Antara catur tunggal watak dan moral bangsa dijembatani dengan karakter Tri-SILAS (silih
asih, silih asah, silih asuh) dan karakter pancarawayan (cageur, bageur bener, pinter, singer).
Catur tunggal watak menjadi landasan terbentuknya moral bangsa, yang disebut caturtunggal
moral, yakni (1) pengkuh agamana, (2) luhung élmuna, (3) jembar budayana, dan (4) rancagé
gawéna. Moral pengkuh agamana (MPA) merupakan nilai moral manusia terhadap Tuhan
(MMT); moral luhung elmuna (MLE) merupakan nilai moral manusia terhadap alam (MMA)
dan moral manusia terhadap waktu (MMW); moral jembar budayana (MJB) merupakan nilai
moral manusia terhadap pribadi (MMP) dan moral manusia terhadap manusia lainnya (MMM);
moral rancagé gawéna (MRG) merupakan nilai moral manusia dalam mengejar kepuasan lahir
dan batin (MMLB).
Secara ringkas nilai-nilai pendidikan karakter dan moral bangsa dalam ungkapan tradisiona
Sunda dapat dibagankan sebagai berikut.
Bagan 1: Nilai Pendidikan Karakter dan Moral Bangsa
UNGKAPAN TRADISIONAL SUNDA

Watak
OLAH HATI

Watak
OLAH PIKIR

Watak OLAH RAGA Watak OLAH RASA
& KENESTETIK
DAN KARSA

Karakter Tri-silas dan Pancarawayan
Luhung Elmuna
(Intellectual
Quotient)
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Rancage Gawena
(Actional
Quotient)

Jembar Budayana
(Emotional
Quotient)

MMT

MMA, MMW

MMLB

MMP, MMM

NILAI MORAL KEMANUSIAAN (MM):
(1) Moral manusia terhadap Tuhan (MMT)
(2) Moral manusia terhadap pribadi (MMP)
(3) Moral manusia terhadap manusia lainnya (MMM)
(4) Moral manusia terhadap Alam (MMA)
(5) Moral manusia terhadap Waktu (MMW)
(6) Moral manusia dalam mengejar kepuasan lahir dan batin (MMLB)

D. SIMPULAN
Ungkapan tradisional merupakan karya cipta agung yang menjadi bagian dan memperkaya
bahasa-bahasa daerah di Indonesia sebagai bahasa Nusantara. Ungkapan tradisional memiliki
kedudukan sebagai karsa atau wujud ide manusia di dalam menjalani hidup dalam kehidupan.
Ungkapan tradisional juga dapat dijadikan pedoman hidup karena mengandung nilai-nilai
kehidupan seperti larangan berbuat salah dan suruhan berperilaku baik. Nilai yang terkandung
dalam ungkapan tradisional, antara lain, nilai pendidikan karakter dan moral bangsa.
Nilai karakter bangsa berkaitan erat dengan pengembangan catur tunggal watak, yakni
(1) nilai karakter olah hati (spiritual and emotional development); (2) nilai karakter olah pikir
(intellectal development); (3) nilai karakter olah raga dan kinestetik (physical and kinesthetic
development); dan (4) nilai karakter olah rasa dan karsa (affective and creativity development).
Nilai moral bangsa berkaitan caturtunggal moral kemanusiaan (MM), yakni (1) Pengkuh
agamana (spiritual quotient), yang mengacu kepada moral manusia terhadap Tuhan (MMT);
(2) Luhung élmuna (intellectual quotient), yang mengacu kepada moral manusia terhadap alam
(MMA) dan moral manusia terhadap waktu (MMW); (3)
Jembar budayana (emotional
quotient), yang mengacu kepada moral manusia terhadap pribadi (MMP) dan moral manusia
terhadap manusia lainnya (MMM) yang mengacu pada kehidupan sosial serta negara dan
bangsa; serta (4) Rancagé gawéna (actional quotient), yang mengacu kepada moral manusia
dalam mengejar kepuasan lahir dan batin (MMLB).
Nilai pendidikan karakter bangsa sebagai caturtunggal watak merupakan landasan bagi
terwujudnya nilai moral bangsa sebagai caturtunggal moral kemanusiaan, yang dilandasi
dengan karakter Kudu silih asih, silih asah, jeung silih asuh ‘Di antara sesama hidup harus
saling mengasihi, saling mengasah, dan saling mengasuh’ dan karakter pancarawayan cageur,
bageur, bener, pinter, singger, tur pangger ‘sehat, baik hati, benar, pintar, terampil, dan kukuh.’
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dimensi budaya dalam bahasa dengan
studi kasus bahasa Jawa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian
berupa data kualitatif, data lunak (soft data) berwujud kata, frase, kalimat, dan wacana. Pengumpulan
data dilakukan dengan teknik pustaka, catat, observasi, dan wawancara mendalam. Validitas
data dilakukan dengan trianggulasi sumber data dan metode serta informant review. Analisis
data dengan model Interaktif meliputi sajian data, reduksi data, dan verikasi data juga dengan
analisis isi/dokumen (content analysis). Hasil penelitian dan pembahasan adalah bahwa bahasa
Jawa mengandung dimensi budaya yang kaya makna etik dan losos, budaya dan bahasa saling
mendukung dan melengkapi, bahasa mempengaruhi kebudayaan dan kebudayaan mempengaruhi
bahasa; dimensi budaya dalam bahasa Jawa antara lain meliputi: (1) Pengaruh budaya dan bahasa
dalam kekerabatan, taksonomi, istilah warna, serta tabu dan eumisme: (a) sistem kekerabatan
(kinship system) dalam bahasa Jawa, misal istilah simbah (kakek/nenek) merujuk pada orang tua
ayah atau ibu, tidak dibedakan simbah dari jalur ayah atau jalur ibu; (b) taksonomi, klasikasi kelas/
subkelas kata terdapat dalam bahasa Jawa, misal kata lara weteng (sakit perut) diklasikasikan
menjadi: mules, mbedhedheg, kemramnyas, ampek, kembung; (c) warna pun kaya variasi, misal
warna ireng (hitam): ireng manis, ireng janges, ireng thuntheng; ireng sulak coklat, ireng sulak
biru; (d) tabu dan eumisme, kata tabu diganti dengan eumisme, misal: laki (hubungan seks)
disebut kumpul, kelon, nimplik, main, jaranan, kawin; (2) Pengaruh budaya dan bahasa dalam
sikap hidup dan perilaku masyarakat Jawa terlihat pada sistem kebudayaan terutama kelompok
konstitusi, evaluasi, dan ekspresi (estetika) sedangkan kelompok lambang kognisi kurang eksis.
Hal itu tercermin dari berbagai ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengandung muatan losos,
moral/etika, dan sikap hidup orang Jawa. Misal: “Aja rumongso bisa, ananging bisaa rumongso”;
“… rumongso melu handarbeni lan hangrungkebi”, “Mulat sariro hangrasa wani”.
Kata kunci: dimensi budaya, bahasa, bahasa Jawa

A. Pendahuluan
Bahasa merupakan salah satu bentuk budaya yang mempunyai peran penting sekali dan
tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kebudayaan suatu masyarakat. Bahasa merupakan
salah satu aspek dari keseluruhan tingkah laku manusia yang sedang melaksanakan komunikasi.
Bahkan Linton (1984:104) menegaskan bahwa salah satu sebab yang paling penting dalam
memperkembangkan kebudayaan manusia sampai mencapai tarafnya yang sekarang ini adalah
adanya pemakaian bahasa.
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Dapat dikatakan bahwa bahasa adalah inti terpenting dari kebudayaan. Bahasa sebagai
subsistem komunikasi adalah suatu bagian integral dari sistem kebudayaan. Bahasa terlibat
dalam semua aspek kebudayaan, paling sedikit dengan cara mempunyai istilah bagi unsurunsur dari semua aspek kebudayaan itu. Badura (dalam Anwar, 1995:219) menyatakan bahwa
kebudayaan manusia tidak akan terjadi tanpa bahasa. Bahasalah faktor yang memungkinkan
terbentuknya kebudayaan. Tidak mungkin kita mengembangkan unsur-unsur kebudayaan
seperti pakaian, hukum, lembaga pemerintahan, kekerabatan, lembaga perkawinan, tradisi,
pemikiran, dan sebagainya, tanpa adanya bahasa. Oleh karena itu, Nababan (1986:50) menyebut
bahasa sebagai sine qua non, yang harus ada bagi kebudayaan dan komunitas manusia.
Bahasa mempunyai makna dalam kebudayaan yang menjadi wadahnya. Suatu bahasa berada
dalam suatu kebudayaan tertentu. Karena itu, untuk dapat memahami sesuatu bahasa tertentu
diperlukan pengetahuan tentang kebudayaannya. Hal itu tidak berarti suatu bahasa harus
menjadi bagian dari satu kebudayaan tertentu sebab sangat mungkin menggunakan suatu
bahasa dalam dua atau lebih kebudayaan. Misalnya, bahasa Inggris dipakai di negara Inggris
dan Amerika Serikat; bahasa Arab dipakai di Saudi Arabia, Mesir, dan Iran. Meskipun ada
persamaan-persamaan antara negara-negara tersebut tetapi secara keseluruhan kebudayaan
yang satu dengan lainnya berbeda.
Sebagai inti kebudayaan, bahasa lazimnya sangat akrab dengan masyarakat pemakai
utama bahasa itu. Oleh karena itu, jika orang berbicara tentang bahasanya, amat sulit untuk
tidak melibatkan cita rasanya, keanggunan, dan ketinggian kultur masyarakat yang mendukung
bahasa itu. Dapat dimengerti jika bahasa akan menyiratkan pemikiran, suasana batin, dinamika,
etika, estetika, dan pranata sosial masyarakat pendukungnya. Tepatlah kiranya ungkapan yang
menyatakan bahwa “bahasa menunjukkan bangsa”.
Telah lama para ahli bahasa terkemuka mempelajari bahasa sebagai sesuatu yang tidak
terlepas dari budaya dan masyarakat. Linguis besar yang melihat betapa penting hubungan
bahasa dan budaya adalah Wilhelm von Humbolt (1767-1835). Antoine Meilet (lahir 1857)
menegaskan bahwa bahasa tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang tidak tergantung
pada masyarakat tempat bahasa itu digunakan (“Language est eminemment un fait social”),
dan ia menggunakan istilah un fait social atau fakta sosial dalam pengertian menurut Emile
Durkheim, ahli sosiologi terkenal (lihat Anwar, 1995:218).
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa media paling penting bagi semua interaksi manusia
adalah bahasa. Dapat pula dikatakan bahwa bahasa sebagai intisari dari fenomena sosial.
Bahasa, seperti dinyatakan oleh para ahli sosiologi bahasa, pentingnya itu mutlak, sehingga
tanpa adanya bahasa tidak mungkin terbentuk masyarakat dan tidak akan ada kegiatan dalam
masyarakat selain dari kegiatan yang didorong oleh naluri saja. Bahasa dan kebudayaan
merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan dari eksistensinya sebagai
makhluk sosial (Badura dalam Anwar, 1995:219). Sebagai makhluk sosial, manusia selalu
terlibat dengan keduanya –bahasa dan kebudayaan--. Manusia terlibat dengan bahasa karena
bahasa merupakan alat komunikasi utama bagi manusia dan manusia perlu berkomunikasi
dengan orang lain. Adapun kebudayaan merupakan bagian dari hidup manusia. Di mana ada
manusia di sana ada kebudayaan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa kebudayaan, sebaliknya
tidak ada kebudayaan yang lahir tanpa manusia.
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Jika dicermati, kontribusi etnolinguistik terhadap ilmu pengetahuan dalam memahami
bahasa belum memuaskan. Artinya, hubungan bahasa, masyarakat, dan budaya belum
diterangkan secara menyeluruh, belum dianalisis secara komprehensif, belum membawa kita
kepada pemahaman yang mendalam tentang hakikat semua itu.
Tulisan ini mengkaji dimensi budaya dalam bahasa, juga relasi saling mempengaruhi
antara budaya dan bahasa atau sebaliknya. Permasalahannya adalah bagaimana dimensi budaya
dalam bahasa khususnya bahasa Jawa? Pembahasan difokuskan pada dimensi budaya dalam
bahasa Jawa mengingat bahasa Jawa merupakan bahasa etnik yang dikenal kaya akan muatan
losos, moral, dan cultural di samping paling banyak dipakai oleh mayoritas penduduk Indonesia.

B. Kajian Teoretis
1.

Etnolinguistik, Cara Berbahasa, dan Nilai Budaya
Menurut Nababan (1986:53), kebudayaan dapat dipandang sebagai sistem komunikasi
dengan tindak laku manusia, dan bahasa adalah salah satu bagian atau subsistem
kebudayaan. Sebagai subsistem kebudayaan, maka tindak laku berbahasa pun, mengikuti
norma-norma kebudayaan induknya. Sistem tindak laku berbahasa ini disebut ‘tata cara
berbahasa’ (linguistic etiquete).
Tata cara berbahasa itu mengatur: (1) apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu
dan keadaan tertentu, (2) ragam bahasa apa yang sewajarnya dipakai dalam situasi
sosiolinguistik tertentu, (3) kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara
dan menyela pembicaraan orang lain, dan (4) kapan kita harus diam, tidak berbicara.
Seseorang baru dikatakan ‘mahir berbahasa’, jika dia sudah cukup tahu akan hal dan tata
cara tersebut. Kajian akan hal-hal itu disebut juga ‘etnogra bahasa’ atau ‘etnolinguistik’.
Etnogra dipakai untuk pemerian kebudayaan, dan tata cara berbahasa itu adalah bagian
dari kebudayaan (Nababan, 1986:53).
Etnogra adalah cabang linguistik antropologi yang menyelidiki hubungan bahasa
dengan sikap bahasawan terhadap bahasa; salah satu aspek etnolinguistik yang menonjol
adalah masalah relativitas bahasa. Etnolinguistik juga disebut linguistik antropologi
(Kridalaksana, 1998:42). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Etnolinguistik
merupakan cabang linguistik yang mempelajari hubungan bahasa dengan budaya dan
masyarakat pendukung bahasa yang bersangkutan.
Sebagai ilustrasi, jika dalam situasi bahasa Indonesia orang berkata, “Sepatumu bagus”,
maka pada umumnya kita akan ‘menolak’ pujian itu dengan mengatakan: “Oh, itu murah
sekali”, atau: “Ah, ini sudah lama saya pakai”. Jika hal itu dikatakan pada situasi bahasa
Inggris, “That’s a nice shirt (you have on)”, maka jawaban yang wajar adalah: “Thank
you”.
Berbeda halnya dalam situasi bahasa dan budaya Jawa karena pemakaian bahasa
dipengaruhi oleh latar belakang kebudayaan masyarakat pemakainya. Jadi, makna kata
bergantung pada pandangan masyarakat pemakai bahasa. Masyarakat lebih berhak untuk
menggiring makna kata bahasa yang dipakainya ke arah mana, positif atau negatif.
Masyarakat yang lebih banyak memunculkan sinonim, baik kata baru maupun
ungkapan baru cenderung melestarikan sikap budaya feodalistik yang deskriminatif
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daripada budaya modern yang demokratis. Sebagai ilustrasi, masyarakat Jawa agraris
tradisional lebih rumit dalam membedakan kelas bahasa dengan adanya andha-usuk bahasa.
Misal: kata ‘turu’ (tidur) memiliki padanan kata: bobok,turu, tilem, sare, nendro, atau
nglinter, ngebi, ngorok, dan lain-lain.
Undha-usuk bahasa tersebut merupakan bukti linguistik bahwa masyarakat
Jawa memiliki stratikasi sosial yang kompleks. Kelas kata dalam bahasa Jawa juga
menunjukkan adanya kelas sosial dalam masyarakat Jawa, atau sebaliknya, kelas sosial
dalam masyarakat Jawa tercermin dalam adanya kelas kata (undha-usuk) dalam bahasa
Jawa. Bahkan, bentuk kata bahasa Jawa pun mencerminkan budaya masyarakatnya.
Misalnya, bentuk huruf bahasa Jawa jika dipangku berarti mati. Hal ini juga tercermin
dalam sikap budaya orang Jawa yang pada umumnya akan mudah ‘ditaklukkan’ melalui
cara “dipangku”, artinya dipuji, diunggulkan, dihormati, dan dihargai disertai dengan
bahasa dan sikap yang santun. Sebaliknya jika diejek, dihina, dan dipermalukan orang
Jawa dapat dengan kuat memberontak/melakukan perlawanan hebat, ibarat “Cacing wae
dipidak molet” (Cacing –binatang kecil—saja jika diinjak melawan). Jadi, orang Jawa
yang kelihatan halus bahasanya, santun sikap dan perilakunya itu, jika tersinggung harga
dirinya atau merasa dizhalimi, dapat marah besar dan melakukan perlawanan hebat kepada
pihak yang menghinanya.
Mengkaji kelompok lambang etika dan kelompok lambang estetika, perkembangan
kebudayaan kita akan selalu bertumpu pada kejayaan kebudayaan bangsa-bangsa (nations)
tua di Nusantara yang telah beratus-ratus tahun hidup dan mentradisi dalam lingkungan
masyarakat etniknya. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa kebudayaan etnik jauh
lebih kaya akan konsep-konsep yang melambangi tata-krama dan tata-rasa manusia
pemiliknya. Sebagai ilustrasi, kata “mengangkat” (bahasa Indonesia) dalam bahasa Jawa
banyak variasinya seperti: ngangkat, njunjung, njinjing, mikul, mundhak, nyunggi, dan
nyangking.
Menurut Soetomo (1990:27), sistem budaya terdiri atas empat kelompok lambang, yakni
(1) kelompok lambang konstitusi (keagamaan/kepercayaan); (2) kelompok lambang
kognisi (ilmu pengetahuan); (3) kelompok lambang evaluasi (etika); dan (4) kelompok
lambang ekspresi (estetika). Sistem budaya ini diturunkan atau diwariskan dari generasi
ke generasi berikutnya. Pewarisan budaya itu hanya dapat terlaksana karena adanya alat
komunikasi antarmanusia, antargenerasi, yakni bahasa.
Pada awal kehidupan manusia, ketika ia belum mengenal eksistensi, maka hanya
dengan bahasa (ibunya) norma-norma kehidupan yang dijabarkan dari nilai-nilai budaya
diperkenalkan. Bahasa (ibulah) yang pertama kali mengembangkan kepercayaan manusia
kepada Tuhan, penalarannya, pengetahuan tentang norma-norma tingkah laku, ataupun
untuk mengungkapkan perasaan kemanusiaannya. Dengan demikian, bahasa ibu sangat
berharga dalam lingkungan kebudayaan dan masyarakat pemiliknya, karena nilai-nilai
manusiawi yang dikandungnya. Bahasa (ibu), demikian Parsons (dalam Soetomo, 1990:28)
telah mentransformasikan makhluk biologik menjadi makhluk sosial-budaya. Hare
(dalam Soetomo, 1990:27) menyebut bahasa ibulah yang digunakan pada permulaaan
hidup manusia untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bahasa moral (morals
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language) atau bahasa yang menunjukkan jalan yang benar (prescriptive language).
Merujuk pada empat pengelompokan tata-lambang budaya di atas, maka dapat
diamati bahwa pengembangan bahasa Indonesia pada lima dekade terakhir cenderung pada
pengayaan lambang-lambang ilmu pengetahuan dan teknologi yang umumnya berasal dari
Barat.
Untuk kelompok lambang keagamaan/kepercayaan karena sifatnya yang universal,
perkembangannya banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan kebudayaan bangsa
sumbernya. Nilai agama Islam yang masuk ke dalam kebudayaan nasional Indonesia,
misalnya, tidak jauh dengan nilai agama dari kebudayaan Arab, pusat kebudayaan Islam.
Konsep-konsep dalam kebudayaan Arab, khususnya di bidang agama yang mewujud dalam
kata-kata Arab telah mengalir ke dalam sistem bahasa Indonesia. Misal: kata majelis,
musyawarah, kaidah, mukaddimah, akhir, kitab, mudharabah, murabahah, muamalah,
duniawi dan ukhrawi, jasmani dan rohani, jamaah, nikah, talak, hadir, muslim-muslimah,
Ilahiyah dan insaniyah, berkat, nikmat, maksud, manfaat, asas, dan sebagainya.
Dari dikotomi akal dan rasa dalam jiwa manusia, maka bahasa Indonesia sebagai
lambang kebudayaan nasional sekarang sedang dikembangkan menjadi bahasa akal,
bahasa nalar guna menuju bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda dengan
bahasa Indonesia, maka bahasa-bahasa etnik yang melambangkan budaya luhur nasionnasion tua, adalah bahasa yang cenderung berpusat pada tata krama dan tata rasa putera
daerah seperti Jawa, Sunda, Bali, dan sebagainya. Bahasa yang mengungkapkan tata
krama dan tata rasa inilah yang kelak, demikian Soetomo (1990: 32), akan banyak sekali
memberikan sumbangan pada bahasa nasional kita dalam perkembangannya pada masa
depan, khususnya unsur-unsur bahasa yang melambangkan etika yang berkaitan dengan
tata krama, serta tata lambang estetika yang bertalian dengan tata rasa kita, manusia Timur.
Berdasarkan uraian di atas, tampaklah bahwa bahasa Jawa yang dikenal kaya akan
nilai lososnya, sarat dengan nilai moral dan budayanya, tentu akan menarik untuk dikaji
dari segi etnolinguistik. Dengan kajian ini, diharapkan akan tampak bagaimana sebenarnya
bahasa mempengaruhi kebudayaan dan kebudayaan mempengaruhi bahasa.
2.

Hipotesis Sapir-Whorf dan Fungsi Kebudayaan Bahasa
Permasalahan budaya dan bahasa sudah lama menjadi kajian ilmiah para linguis.
Salah satu linguis terkenal yang mengkaji hubungan bahasa dan kebudayaan adalah Sapir
dan Whorf yang populer dengan hipotesis Sapir-Whorf. Bagi Worf, bahasa mempunyai
kedudukan sentral. Menurut Worf, “bahasa, atau lebih tepat struktur bahasa, membentuk
cara berpikir penutur-penuturnya, dan sebagai konsekuensinya, menentukan bagaimana
mereka melihat dunia ini” (Gunarwan, 1991:181; Wardhaugh, 1992:218). Wardhaugh
memberikan contoh, orang Inuit di Eskimo mempunyai banyak sebutan untuk snow.
Ini terjadi karena snow adalah bagian penting dalam hidup mereka sehari-hari, sehingga
mereka mempunyai lebih banyak leksikon untuk itu dibandingkan dengan daerah lain.
Pandangan Worf di atas sering disebut sebagai pandangan Worf versi kuat dan dewasa
ini tidak mendapat dukungan luas. Pada umumnya yang diterima di kalangan linguis adalah
versi lemah hipotesis itu, yakni bahwa “struktur bahasa mempengaruhi kecenderungan
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penutur-penuturnya dalam melihat dunia ini menurut kacamata bahasa itu.” Dengan kata
lain, versi lemah ini mengatakan bahwa “bahasa tidaklah membentuk pandangan dunia
(world view) melainkan hanyalah menyebabkan para penuturnya cenderung mempunyai
pandangan dunia tertentu” (bandingkan Gunarwan, 1991:181). Artinya, karena bahasa
yang mereka pakailah mereka menjadi cenderung mempunyai cara yang berbeda dalam
melihat dunia. Berbeda misalnya dengan cara anggota-anggota masyarakat atau kelompok
tutur lain yang bahasanya secara substansial berbeda.
Dari pandangan di atas dapat dikemukakan bahwa karena bahasa itu, menurut Whorf,
cenderung mempengaruhi pandangan dunia dan bahwa karena pandangan dunia itu secara
tidak langsung membentuk kebudayaan, maka “bahasa dapat dikatakan memengaruhi
kebudayaan”. Lawan dari pendapat ini adalah, “kebudayaanlah yang memengaruhi (dalam
arti membawahkan) bahasa, bukan sebaliknya.” Jika terasa terlalu keras, pendapat itu
dapat dilunakkan dengan menyatakan bahwa “kebudayaan suatu kelompok tutur atau
kelompok etnik itu tercermin pada bahasanya.” Lebih tepat lagi, “nilai-nilai kebudayaan
suatu kelompok tutur atau kelompok etnik itu tercermin pada nilai-nilai yang mereka
kaitkan dengan perilaku bahasa mereka” (Gunarwan, 1991:181). Sudah barang tentu
ada perilaku bahasa perseorangan yang nilainya tidak sejajar dengan nilai kebudayaan
masyarakat yang bersangkutan. Namun, ini lebih merupakan perkecualian (irregulary)
daripada kelaziman.
Goodenough (1971:36) menggunakan istilah “propriospek” (propriospect) yang
mengacu ke pandangan dunia pada tingkat perseorangan. Istilah itu sebanding dengan
istilah “idiolek” di dalam bahasa kita sehingga dapat kita buat analogi:
Idiolek: bahasa = propriolek: pandangan dunia (kebudayaan).
Sebagaimana secara umum idiolek tidak bertentangan dengan bahasa, propriospek pun
secara umum tidak bertentangan dengan pandangan dunia atau kebudayaan. Dengan
perkataan lain, kebudayaan membawahkan norma kebudayaan (yang merupakan abstraksi
semua propriospek) dan norma kebudayaan membawahkan perilaku bahasa, termasuk
di dalamnya persepsi kesantunan berbahasa. Oleh karena itu, perbedaan persepsi dapat
menyiratkan adanya perbedaan norma kebudayaan dan adanya perbedaan kebudayaan itu
sendiri (Gunarwan, 1991:182).
Manusia menciptakan kebudayaan dan ini hanya dapat terjadi karena manusia memiliki
bahasa dan menggunakannya dalam kehidupan. Namun perlu diingat bahwa bahasa tidak
sama dengan kebudayaan (Anwar, 1995:219). Dalam sekumpulan fenomena kebudayaan,
bahasa berfungsi sebagai substruktur, dasar, sekaligus alat umum. Suatu kebudayaan tentu
ada hubungannya dengan bahasa.
Selanjutnya akan dikemukakan fungsi bahasa sebagai transmisi kebudayaan. Lebih dulu
dikemukakan enam fungsi bahasa menurut Jakobson (dalam Alwasilah, 1985:82) yakni:
(1) phatic speech (memelihara hubungan sosial); (2) emotive speech (mengungkapkan
perasaan, sikap, dan emosi; (3) cognitive speech (memacu kepada dunia yang sesungguhnya
dengan denotatif dan informatif); (4) rhetorical speech (mempengaruhi pikiran dan tingkah
laku mitra bicara); (5) metalingual speech (membicarakan bahasa); dan (6) poetic speech
(pengungkap nilai-nilai keindahan/ estetik).
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Senada dengan Yakobson, Nababan (1984:38) menggolongkan fungsi bahasa menjadi
empat macam, yakni: (1) fungsi kebudayaan; (2) fungsi kemasyarakatan; (3) fungsi
perorangan; dan (4) fungsi pendidikan. Fungsi kebudayaan dapat dirinci lagi menjadi
tiga macam, yakni: (1) sebagai sarana pengembangan kebudayaan; (2) jalur penerus
kebudayaan; dan (3) inventarisasi ciri-ciri kebudayaan.
Fungsi pertama, bahasa sebagai sarana pengembangan kebudayaan dapat diketahui
manakala seseorang mengenal dan mempelajari kebudayaan melalui bahasa. Secara
felogenetik (hubungana jenis) bahasa adalah bagian dari kebudayaan, dengan demikian
bahasalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan. Kebudayaan bangsa tertentu
tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya bahasa. Fungsi ini tampak pada petunjuk
untuk mempelajari hasil-hasil budaya seperti teknologi canggih, model pakaian, seni lukis,
sastra, tari, tradisi masyarakat, dan sebagainya. Secara ontogenetic (terjadinya dalam
perorangan), seorang mempelajari dan mengetahui kebudayaan juga melalui bahasa.
Artinya kita belajar hidup di masyarakat melalui dan dengan bahasa. Seseorang tidak akan
dapat melakukan sosialisasi di masyarakat dalam kelompok masyarakat tertentu tanpa
memahami bahasa yang digunakan. Tegasnya, kebudayaan dilahirkan dan dikembangkan
kebanyakan dengan bantuan bahasa.
Dengan cara seperti itu, bahasa tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan
kebudayaan tetapi juga untuk meneruskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi lain
(fungsi yang kedua kebudayaan). Dengan bahasa, manusia akan mewarisi kebudayaan
dari generasi sebelumnya, sehingga kebudayaan dapat terus hidup, dikembangkan, dan
dilestarikan.
Karya-karya sastra, baik puisi, cerpen, novel maupun drama juga merupakan media
pengembangan, pelestarian, dan penerus atau menjadi sarana pewarisan kebudayaan
melalui media bahasa. Bahkan, karya sastra merupakan dokumen sosial dan dokumen
budaya yang menyiratkan tradisi dan tanda-tanda zaman selaras dengan periodenya. Hal
ini dapat disimak dalam karya-karya sastra ksi seperti: roman Sitti Nurbaya (1926) karya
Marah Rusli (zaman Balai Pustaka); Belenggu (1938) karya Armijn Pane (zaman Pujangga
Baru); Atheis karya Achdiat K. Mihardja (1949) (zaman revolusi kemerdekaan); Benteng
dan Tirani (1966) karya Tauk Ismail, novel Kemarau (1970) karya A.A. Navis, Senja di
Jakarta (1977) karya Mochtar Lubis, Keluarga Permana (1977) karya Ramadhan K.H.,
kumpulan puisi Burung Kondor (1975) dan Blues untuk Bonnie (1976) karya Rendra,
Khutbah di Atas Bukit (1975) karya Kuntowijoyo, Aduh (1975) karya Putuwijaya (periode
1966); Dan Senja pun Turun (1982) karya Nasjah Djamin, dan novel trilogi Ronggeng
Dukuh Paruk (1981-1987) karya Ahmad Tohari, kumpulan puisi Perahu Kertas (1987)
karya Sapardi Joko Damono, Kapai-Kapai (1988) drama karya Arin C. Noer (dekade
1980-an); Saman (1998) dan Larung (2001) karya Ayu Utami, kumpulan cerpen Orang
Bilang Saya Monyet (2004) dan Jangan Main-Main (dengan Kelaminmu) (2004), novel
Nayla (2008) karya Djenar Maesa Ayu, Dadaisme (2004) karya Dewi Sartika, dan Geni
Jora (2004) karya Abidah El Khalieqy (Angkatan 2000).
Kedua fungsi bahasa dalam kebudayaan itu yakni sebagai sarana pengembangan
kebudayaan dan jalur penerus kebudayaan memang saling terkait, karena pada dasarnya
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keduanya merupakan pengembangan kebudayaan. Hanya pada geraknya saja yang berbeda,
yang pertama melalui garis horisontal yang lazim disebut pengembangan dan garis vertikal
untuk fungsi penerus kebudayaan.
Adapun fungsi bahasa yang ketiga adalah sebagai sarana inventarisasi ciri-ciri
kebudayaan. Artinya, segala sesuatu yang ada dalam suatu kebudayaan memiliki nama
dalam bahasa kebudayaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, suatu kata, ungkapan,
atau konsep yang ada dalam bahasa suatu kebudayaan belum tentu ada padanannya pada
bahasa dalam kebudayaan lain. Kita membahas suatu konsep dari kebudayaan tertentu
kita sering menggunakan istilah dalam bahasa aslinya, sebab jika kita terjemahkan artinya
sering jauh dari makna yang dimuatnya. Misalnya, idiom dan peribahasa sering tidak
dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Sebagai ilustrasi, dalam budaya Masyarakat
Jawa terdapat ungkapan: “Mulat sarira hangroso wani”; “Bisaa rumongso, aja rumongso
bisa”.
Dalam fungsi inventaris kebudayaan maka kedudukan bahasa sangat penting.
Bahasalah yang memungkinkan terbentuknya kebudayaan. Kebudayaan manusia tidak
akan terjadi tanpa adanya bahasa. Hal ini akan lebih jelas ketika kita membayangkan
bagaimana orang akan mengembangkan unsur-unsur kebudayaan seperti model pakaian,
tradisi-tradisi, lembaga perkawinan, karya sastra, ilmu pengetahuan dan sebagainya tanpa
mengetahui nama-nama dan istilah-istilah pada hal-hal tersebut dalam wujud bahasa. Di
sinilah antara laini transmisi budaya.

C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan objek penelitian dialektika
bahasa dan kebudayaan dengan fokus potensi budaya dalam bahasa Jawa. Penelitian kualitatif
memiliki karakter analisis data dilakukan secara induktif dan makna menjadi perhatian yang
utama (Bogdan & Biklen, 1984:14). Hal ini sesuai dengan karakter objek penelitian ini yakni
hubungan dialektik bahasa dengan kebudyaan yang difokuskan dalam potensi budaya dalam
bahasa Jawa. Strategi penelitian menggunakan studi kasus terpancang (embedded research
and case study). Terpancang karena objek dan tujuan telah ditetapkan lebih dulu sebelum
peneliti terjun ke lapangan penelitian sedangkan studi kasus karena dibatasi pada dialektika
bahasa dan kebudayaan dalam bahasa Jawa. Teknik cuplikan (sampling) dilakukan dengan
purposive sampling yakni pengambilan sampel sesuai dengan objek dan tujuan penelitian.
Data penelitian adalah data kualitatatif yang berupa data lunak (soft data) yang berwujud kata,
frase, dan kalimat yang mengandung informasi mengenai dialektika bahasa dan kebudayaan
dalam kajian ini difokuskan pada potensi budaya dalam bahasa Jawa.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka, simak dan catat, observasi serta
wawancara mendalam. Teknik pustaka dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan data
dari berbagai sumber tertulis beserta konteks lingual yang mendukung analisis data. Simak
dan catat dilakukan dengan penyimakan secara cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber data
utama dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan sasaran dan tujuan penelitian lalu
dicatat dalam dokumen (Edi Subroto, 1992:42). Observasi dilakukan dengan mengamati tindak
pemakaian bahasa dalam masyarakat pengguna bahasa untuk mengetahui dan mengungkapkan
hubungan dialektika bahasa dengan kebudayaan serta potensi budaya dalam bahasa Jawa.
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Adapun wawancara mendalam (in-depth interviewing) --bersifat open-ended dan mengarah
pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan tidak formal-tidak terstruktur-- dilakukan
dengan para pengguna bahasa Jawa dan para pakar linguistik guna melengkapi dan menggali
informasi yang telah ditemukan dengan teknik sebelumnya.
Validitas data dilakukan dengan trianggulasi sumber data dan trianggulasi metode serta
informant review. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis Interaktif (Miles & Huberman,
1984:23) dengan langkah-langkah: (1) sajian data, (2) reduksi data, dan (3) penarikan simpulan
dan verikasi data. Ketiga langkah tersebut dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses
pengumpulan data sebagai proses siklus dan terus-menerus hingga dicapai simpulan. Analisis
data juga dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) guna mengalisis data pada
dokumen/pustaka.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dimensi Budaya dalam Bahasa Jawa
1.

Pengaruh Budaya dan Bahasa dalam Kekerabatan, Taksonomi, Istilah Warna, Tabu,
dan Eumisme
Wardhaugh (1992: 227) memaparkan pengaruh hubungan bahasa dan kebudayaan
terhadap sistem kekerabatan, taksonomi, istilah warna, tabu dan eumisme.
Pertama, sistem kekerabatan (kinship system). Sistem kekerabatan antara budaya
masyarakat satu dengan lainnya berbeda. Misal, dalam bahasa Inggris grandfather merujuk
ke our father’s father dan our mother’s father tetapi tidak merujuk pada our brother’s
wife father.
Dalam bahasa Jawa istilah simbah merujuk pada orang tua ayah atau ibu. Jadi, tidak
dibedakan simbah dari jalur ayah atau simbah dari jalur ibu, hanya saja ada simbah/eyang
kakung (kakek) dan simbah/eyang puteri (nenek). Demikian pula siwa/pakdhe atau budhe
merujuk pada kakak laki-laki ayah atau ibu; paklik (paman) dan bulik merujuk pada adik
perempuan ayah atau ibu.
Pada bahasa Indonesia sistem kekerabatan juga tidak rumit. Kata kakek misalnya,
adalah ayahanda ayah atau ibu, nenek adalah ibunda ayah atau ibu. Jadi, tidak dibedakan
kakek dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Demikian juga nenek tidak dibedakan nenek dari
garis keturunan ayah atau dari ibu; paman adalah adik ayah atau adik ibu; sedangkan bibi
adalah adik ayah atau adik ibu. Keduanya tidak dibedakan apakah paman dari jalur ayah
atau jalur ibu, bibi tidak dibedakan pula dari garis keturunan ayah atau dari ibu.
Hal ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat masing-masing, bahwa dalam hubungan
kekerabatan, masyarakat Jawa dan Indonesia tidak begitu membedakan gender, yang
penting adalah senioritas. Adapun dalam budaya masyarakat Inggris dan Eropa pada
umumnya (juga Cina) gender sangat penting. Itu sebabnya, di dalam masyarakat Inggris
dan Cina misalnya, peran Ibu Suri sangat penting seperti terlihat dalam kerajaan mereka.
Kedua, taksonomi yang dapat diartikan sebagai klasikasi atau pengelompokan
atas kelas atau subkelas yang bertujuan untuk memudahkan orang memahami apa
yang dimaksud. Frake (dalam Wardhaugh, 1992:229) mengkaji taksonomi bagaimana
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masyarakat Subanun, Mindanau di Filipina Selatan mengklasikasikan berbagai leksikon
yang berbeda-beda untuk menerangkan disease. Misalnya, nuka untuk merujuk penyakit
kulit secara umum, tetapi nuka juga dapat berarti eruption. Nuka dibedakan dengan beldut
yang merujuk ke sore daripada dengan mengabag yang merujuk ke inammation atau
buni yang merujuk ke ringworm. Beldut tertentu disebut telemaw yang merujuk ke distal
ulcer atau bahkan telemaw glai yang merujuk ke shallow distal ulcer.
Hal ini juga terjadi dalam masyarakat bahasa Jawa, misalnya kata lara weteng (sakit
perut) diklasikasikan menjadi berbagai penyakit perut, misalnya: mules, mbedhedheg,
kemramnyas, ampek, kembung; kata lara kulit (penyakit kulit) dapat diklasikasi menjadi
korepen, bubulen, burasen, panunen, kadasen, gudhiken; kata nggawa (membawa) dapat
diklasikasi menjadi njunjung, njinjing, mbopong, nyunggi, mekeh, nggendhong, mikul,
nyangking, nyengkiwing, mbondhot, dan lain-lain.
Ketiga, istilah warna. Dalam bahasa apa pun istilah warna dasar terdiri atas satu
kata yakni green, blue, yellow, red, dan seterusnya. Jika suatu bahasa hanya memiliki dua
warna, menurut Berlin dan Key (dalam Wardhaugh, 1992: 232), tentu hal itu setara dengan
black dan white (dark dan light). Jika ada yang ketiga itu pasti red dan sebagainya sesuai
dengan polanya. Dalam bahasa Inggris banyak istilah warna itu, misalnya ada grey, pink,
orange, purple, tetapi tidak menempati urutan tertentu dalam pola warna. Kombinasi warna
seperti grayish-brown, variasi warna seperti scarlet), modikasi warna seperti re-engine
red, dan sebagainya.
Ternyata dalam budaya masyarakat Jawa pun terdapat variasi warna itu guna
memudahkan spesikasi masing-masing. Misalnya:
Warna ijo (hijau) memiliki variasi: ijo pupus, ijo lumut, ijo tlethong, ijo tentara.
Warna biru variasinya antara lain: biru laut, biru endhok, biru benhur, biru langit.
Warna ireng (hitam) memiliki variasi: ireng sulak coklat, ireng sulak biru, ireng
janges, ireng thuntheng, ireng manis.
Warna putih variasinya antara lain: putih memplak, putih susu, putih lethek.
Warna abang (merah) memiliki variasi: abang branang, abang getih, abang bata,
abang geni, abang jambon, abang ati.
Warna wungu (ungu) variasinya antara lain: wungu terong, wungu manila.
Warna kuning memiliki variasi: kuning gadhing, kuning kunir, kuning mangir, kuning
emas, kuning pucet, dan sebagainya.
Keempat, tabu dan eumisme. Tabu adalah cara yang digunakan suatu masyarakat
untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tingkah laku atau konsep tertentu karena
dianggap membahayakan kehidupan masyarakat itu, baik karena alasan yang berhubungan
dengan kekuatan supranatural maupun karena alasan moral (Wardhaugh, 1992:237).
Karena itu, konsep atau kata-kata itu perlu diganti dengan istilah yang lain. Hal-hal yang
dianggap tabu untuk dibicarakan antara lain hal-hal yang berhubungan dengan kematian,
seks, sistem ekskresi, fungsi dan bagian tubuh, masalah keagamaan/ keyakinan, dan politik.
Untuk mengatasi hal-hal yang tabu ini maka dibuatlah eumisme, yang diartikan
sebagai pemakaian kata atau bentuk lain untuk menghindari bentuk larangan atau tabu
(Kridalaksana, 1988:42). Jadi, eumisme merupakan pemakaian kata yang baik atau
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menyenangkan dengan cara menghaluskan kata-kata yang dipandang tabu. Jadi, timbulnya
eumisme di satu sisi menunjukkan adanya realitas yang harus diungkapkan, namun di
sisi lain harus dihindari karena dianggap tabu. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia:
berhubungan seks disebut bersanggama/bercinta/bersetubuh/tidur bersama
susu diganti dengan buah dada/payudara
berak dengan buang hajat/buang air besar
kencing dengan buang air kecil
alat vital manusia disebut dzakar (laki-laki) dan rahim (perempuan),
penis digantikan dengan pensil
miskin diganti dengan kurang mampu/lemah ekonomi
mati diganti dengan meninggal/wafat/pulang ke rahmatullah, dan sebagainya.
Dalam budaya masyarakat Jawa kata-kata tabu itu banyak sekali dan kemudian
digantikan dengan kata lain yang dirasa lebih halus atau ‘lebih menghormati’ agar tidak
menimbulkan bahaya (malapetaka) atau kesan tak senonoh. Misalnya:
macan diganti dengan Den Baguse atau Mbahe
ula diganti dengan oyot
laki (hubungan seks) disebut kumpul, kelon, nimplik, main, kawin, jaranan, senam.
nguyuh diganti dengan pipis
ngising diganti dengan nyang mburi, dateng wingking, dan sebagainya.
Dalam bahasa Inggris, making love sering dipakai untuk menyebut hubungan seks,
misalnya. Sekarang bahkan istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan
seksualitas tersebut sudah mulai merambah dalam masyarakat Indonesia terutama kawula
muda perkotaan yang mewabah dari budaya metropolitan. Muncullah ungkapan KNPI: K
(kissing), N (netting), P (patting), dan I (intercousing), yang popular di kalangan remaja
kita. Kaum belia atau remaja akan dikatakan anggota KNPI jika telah melakukan satu
atau lebih dari empat perilaku yang berhubungan dengan seksualitas tersebut.
Dari analisis yang dilakukan Wardhaugh di atas tampak adanya kecenderungan bahwa
semakin tinggi kebudayaan suatu masyarakat maka makin canggih atau makin spesik
pula penyebutan berbagai istilah yang dipakai oleh masyarakat bahasa, baik dalam sistem
kekerabatan, istilah warna, taksonomi, maupun tabu dan eumisme. Apakah hipotesis
ini benar atau salah tentu masih diperlukan penelitian yang cermat. Hal ini sekaligus
menantang para linguis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
Dalam hal penyebutan kata-kata yang dipandang tabu itu, ada semacam asumsi bahwa
semakin tinggi pendidikan seseorang dalam arti makin berbudaya maka makin tinggi
penggunaan eumisme. Hal ini berkaitan dengan budaya masyarakat yang menunjukkan
kecenderungan bahwa makin tinggi budayanya maka cenderung menghindari kata-kata
vulgar yang dianggap kasar. Penggunaan kata-kata vulgar yang terasa kasar itu kemudian
dapat menimbulkan kesan si pemakainya berselera rendah. Bagaimana dengan fenomena
keterbukaan masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah mengenai seksualitas seperti temuan
Padmapuspita dkk. (1995)?
Bagaimana dengan fenomena keterbukaan dalam media massa dan sastra yang dewasa
ini makin ‘lazim’ menggunakan kata-kata yang terasa vulgar, terbuka, dan apa adanya,
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termasuk dalam seksualitas? Yang membuat geregetan adalah pencipta/sastrawannya
mayoritas kaum perempuan (lihat Medy Loekito, 2003:65-75). Sejalankah dengan asumsi
di atas? Padahal para presenter dan sastrawan tentu orang intelek dan berbudaya? Adakah
hal itu sebuah fenomena kemajuan budaya masyarakat Jawa ataukah sebaliknya sebuah
kemunduran? Sebuah pertanyaan sekaligus tantangan yang perlu dijawab oleh para linguis.
2.

Dimensi Budaya dan Bahasa dalam Sikap Hidup dan Perilaku Masyarakat Jawa
Pengkajian bahasa haruslah di dalam konteks manusia yang berbahasa dan bertujuan
meningkatkan atau mengaktualisasikan fungsi utama bahasa, yakni fungsi komunikasi.
Adapun fungsi hakiki bahasa, menurut Sudaryanto (1990:22-26) adalah sebagai
‘pengembang akal budi’ dan ‘pemelihara kerja sama’ antarwarga masyarakat.
Sesuai dengan kebudayaan suatu kelompok masyarakat, beberapa aspek yang
merupakan bagian dari kebudayaan dapat pula disampaikan dengan pertolongan ragam.
Aspek-aspek kebudayaan itu, menurut Kartomihardjo (1988:39), jika ditelusuri biasanya
masih dapat disangkutpautkan dengan ketiga fungsi ragam (style) bahasa yakni menyangkut
status sosial, keakraban, dan suasana kejiwaan.
Seperti dikemukakan oleh Soetomo (1990:27), bahwa sistem budaya terdiri atas empat
kelompok lambang, yakni: (1) kelompok lambang konstitusi (keagamaan/kepercayaan), (2)
kelompok lambang kognisi (ilmu pengetahuan), (3) kelompok lambang evaluasi (etika),
dan (4) kelompok lambang ekspresi (estetika). Sistem budaya tersebut diwariskan turuntemurtun dari generasi ke generasi berikutnya. Pewarisan kebudayaan itu dapat terlaksana,
hanya oleh karena adanya suatu alat komunikasi antarmanusia, antargenerasi, yakni bahasa.
Dalam bahasa Jawa, agaknya sistem kebudayaan kelompok konstitusi (1), evaluasi
(3) dan ekspresi (4) cukup dominan, sedangkan kelompok lambang kognisi (2) kurang
menonjol. Hal ini tercermin dari berbagai ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengandung
muatan losos, moral, dan sikap perilaku manusia Jawa.
Hubungan dialektik dan saling mempengaruhi bahasa dan kebudayaan Jawa sudah
begitu menyatu. Sulit rasanya kita menentukan mana yang lebih dulu mempengaruhi:
apakah bahasa mempengaruhi kebudayaan atau kebudayaan mempengaruhi bahasa. Namun
mengingat lahirnya ungkapan dalam bahasa Jawa tidak lepas dari kreativitas masyarakat
Jawa sebagai pemilik kebudayaan itu, maka di sini tampaknya hipotesis Sapir-Whorf arus
lemah berlaku di sini. Artinya, kebudayaan suatu kelompok tutur atau kelompok etnik –
dalam hal ini Jawa-- tercermin pada bahasanya. Lebih dalam lagi, kebudayaan masyarakat
Jawa tercermin dalam nilai-nilai yang mereka kaitkan dengan perilaku bahasa mereka.
Berikut akan dianalisis berbagai ungkapan dan perilaku bahasa Jawa yang
mencerminkan kebudayaan masyarakat Jawa yang populer sarat dengan nilai losos,
moral, etika, sikap dan perilaku masyarakat pemiliknya.
(1) “Ajining diri gumantung ana ing lati, ajining raga gumantung ana ing busana”
(Keunggulan seseorang bergantung pada lidah/ucapannya sedangkan keunggulan
bentuk sik bergantung pada pakaian yang dikenakannya).
Makna ungkapan itu adalah bahwa keunggulan kepribadian seseorang sangat
dipengaruhi oleh perkataan atau bagaimana cara seseorang itu mengatakan sesuatu. Jika
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perkataannya baik, menyejukkan, santun, dan membuat orang senang, maka orang tersebut
akan dihargai orang lain. Adapun keunggulan penampilan sik/ lahiriah sangat dipengaruhi
oleh pakaian yang dikenakannya. Jika pakaian yang dikenakannya baik, sesuai dengan
orang yang mengenakannya, akan menariklah penampilannya, demikian pula sebaliknya.
(2) “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.” (Di
depan memberi
contoh, di tengah-tengah (anggota/rakyatnya) ikut bekerja, di belakang memberi
dorongan).
Ungkapan itu merupakan prinsip ‘pendidikan kepamongan’ yang telah lama juga
dipakai sebagai prinsip ‘kepemimpinan’ dalam masyarakat Indonesia dan telah lama
dibakukan menjadi slogan pendidikan nasional di Indonesia. Ungkapan itu mengandung
makna bahwa dalam mendidik/memimpin, seorang guru/pemimpin harus dapat menjadi
teladan bagi murid-muridnya atau yang dipimpinnya, lalu guru/pemimpin juga harus
mau bekerja dan terjun langsung di tengah murid/anak buahnya, dan di belakang guru/
pempimpin harus mampu memotivasi para murid/anak buahnya. Jadi, guru/pemimpin
itu harus benar-benar dapat menjadi teladan bagi murid/ anak buahnya. Pemimpin bukan
sekadar pandai berbicara tetapi tidak melaksanakan (Jarkoni: bisa ujar ora bisa ngelakoni);
juga tidak hanya dapat “memberi contoh” melainkan harus dapat “menjadi contoh” (=
ibda’ binafsik), harus benar-benar mampu melaksanakan apa yang diucapkan. Selain itu,
guru/pemimpin harus mampu memotivasi murid/ anak buahnya yang kehilangan gairah
belajar/bekerja.
(3) “Mangga mampir wonten ing gubuk kula.” (Mari singgah di rumah saya).
Ungkapan ini khas masyarakat Jawa yang mencerminkan bahwa orang Jawa memiliki
budaya suka merendahkan diri (tawadhu’). Artinya, meskipun kaya raya dan rumahnya
megah dan mewah, misalnya, orang Jawa lebih suka merendahkan diri dengan menyatakan
bahwa rumahnya hanya seperti ‘gubuk’ (rumah-rumahan di sawah) yang jelek atau
sederhana.
(4) ‘Mulat sarira hangrasa wani; rumongso melu handarbeni lan hangrungkebi.”
(Berani melakukan koreksi diri/ introspeksi jika melakukan kesalahan; dan
merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab).
Ungkapan itu merupakan prinsip kepemimpinan dalam perjuangan yang masyhur di
kalangan prajurit TNI. Ungkapan itu dipopulerkan oleh K.G.P.A.A. Mangkoenegoro I (P.
Sambernyawa), pendiri Pura Mangkunegaran Surakarta ketika berjuanag melawan penjajah
Belanda pada abad XVII. Berkat kepemimpinannya yang ajur-ajer (terjun langsung
dan aktif di tengah anak buahnya) dengan semboyannya tiji tibeh: mati siji mati kabeh,
atau mulya siji mulya kabeh (mati satu mati semua atau bahagia satu bahagia semua), P.
Sambernyawa dikenal sebagai pejuang gigih yang sulit ditaklukkan Belanda.
Ungkapan itu mengandung makna, bahwa seorang pemimpin harus berani melakukan
koreksi diri atau introspeksi jika memang berbuat salah. Sebaliknya sebagai anak buah
harus mau merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi
pekerjaannya/ apa yang dipercayakannya.

103

(5) “Aja rumongso bisa, ananging bisaa rumongso.” (Jangan sok merasa bisa, tetapi
justru bisalah menyadari ‘kekurangan’).
Ungkapan ini mencerminkan masyarakat Jawa yang suka merendahkan diri. Ungkapan
itu mengandung makna bahwa manusia hendaknya jangan merasa sombong, merasa hebat,
merasa dapat melakukan segala-galanya. Sebaliknya jadilah orang yang dapat menyadari
akan keterbatasannya sebagai manusia yang tak lepas dari salah dan kekurangan. Jadi,
dalam budaya Jawa, orang yang baik itu adalah orang yang suka merendahkan diri
meskipun sebenarnya dia orang yang memiliki kemampuan lebih dibanding orang lain
pada umumnya.
(6) “Pager mangkok iku luwih utama tinimbang pager tembok.” (Pagar mangkok
(barang pecah belah) itu lebih baik daripada pagar tembok).
Makna ungkapan ini adalah bahwa dalam hidup bertetangga di masyarakat, memberi
sesuatu kepada tetangga, seperti makanan, masakan, oleh-oleh, dan sebagainya, itu akan
lebih bijak dan lebih baik daripada memperkokoh pagar rumah dengan tembok tebal dan
tinggi atau bahkan pagar besi sekalipun. Dengan suka memberi sesuatu kepada tetangga,
niscaya rumah kita menjadi aman dari gangguan orang jahat karena akan dijaga/ ‘dipagari’
oleh para tetangga di sekitarnya yang menyukainya.
(7) Wong lanang iku kudu ngugemi “ha-lima” yaiku: hangrungkebi, hangayomi,
hangayemi, hangayani, lan hanganaki.” (Laki-laki/suami itu harus memegang
pedoman ha-lima: yakni bertanggung jawab, melindungi, menenangkan, memberi
nafkah/kekayaan, dan memberi anak).
Ungkapan itu lazim dipakai dalam kehidupan rumah tangga. Makna ungkapan ini
adalah bahwa seorang laki-laki (suami) terhadap istri dan anak-anaknya harus memiliki
rasa tanggung jawab yang besar. Ia harus dapat melindungi keluarganya dari segala
gangguan; memberi perasaan aman; memberi nafkah (kekayaan); dan dapat melakukan
tugasnya sebagai ‘lelaki sejati’ terhadap istrinya sehingga dapat memberikan keturunan.
Bukan sebaliknya memegang prinsip ma-lima: madhep mantep, manggon, mangan, melu,
maratuwa (berketetapan hati bertempat tinggal dan makan ikut orang tua).
(8) “Wanita iku kanca wingking” (Kaum wanita itu adalah teman di belakang ‘rumah
tangga’).
Ungkapan itu hingga kini masih berlaku dalam kehidupan masyarakat feodal terutama
di pedesaan atau masyarakat yang belum maju pendidikannya. Ungkapan tersebut
mengandung maksud bahwa dalam keluarga Jawa, kaum perempuan/wanita (istri) sering
dipandang sebagai sekedar teman atau pendamping hidup seorang pria (suami), yang tidak
memiliki eksistensi tersendiri. Ia sekedar pendamping yang ada atau bekerja di belakang/
dapur (sektor domestik). Implikasinya adalah istri tidak dianjurkan/dibenarkan untuk
bekerja di sektor publik. Dengan kata lain, perempuan sering dipandang sebagai makhluk
kelas dua (second class), kaum marginal, dan inferior, sedangkan kaum pria (suami) adalah
makhluk kelas satu (rst class), sentral, dan superior. Inilah yang ditentang oleh kalangan
pejuang Feminisme. Budaya masyarakat Jawa yang masih feodal/tradisional kebanyakan
masih bias gender karena masyarakatnya masih sangat patriarkal.
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(9) “Tugase wanita iku masak, macak, lan manak” (Kaum wanita (istri) itu tugasnya
memasak, berhias diri, dan melahirkan); atau “umbah-umbah, olah-olah, lan mlumah”
(mencuci pakaian, memasak, dan melayani suami di tempat tidur).
Ungkapan itu hingga kini masih hidup di kalangan keluarga Jawa tradisional atau yang
belum berpendidikan. Makna ungkapan itu adalah wanita dalam kehidupan rumah tangga
memiliki tiga tugas utama: yakni (1) ‘masak’ memasak di dapur (menyiapkan makanan dan
minuman) untuk suami dan anak-anaknya; (2) ‘macak’ menghias diri, tampil menawan, menarik,
baik dari segi sik (badan singset, sedet, bersih, wangi, dan langsing) maupun psikis (sikap
dan perilaku yang ramah penuh ketaatan; Jw.: nengsemake) agar suaminya terpikat, betah di
rumah, dan selalu menggairahkan suaminya; dan (3) ‘manak’ melahirkan anak-anak sebagai
buah cintanya dengan sang suami, agar tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan
sejahtera lahir dan batin. Ungkapan ini dalam bahasa Indonesia populer dengan ungkapan:
“Tugas wanita itu berkisar pada dapur, sumur, dan kasur”, yang kini sudah banyak ditentang
oleh kaum wanita Jawa modern yang sudah maju.
Betapa luasnya kajian etnolinguistik yang hingga dewasa ini belum begitu banyak disentuh
kalangan linguis. Referensi mengenai bahasa dan budaya masih terbatas pula. Demikian pula
hasil penelitian mengenai bahasa dan budaya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kajian
bahasa dan budaya kiranya masih terbuka luas untuk kita kembangkan.

E. Simpulan
Akhirnya, dapatlah dikemukakan simpulan bahwa dimensi budaya dalam bahasa terlihat
pada keduanya saling mendukung dan melengkapi, bahasa mempengaruhi kebudayaan dan
kebudayaan mempengaruhi bahasa. Khusus dimensi budaya dalam bahasa Jawa ditemukan
hasil bahwa potensi budaya dalam bahasa Jawa antara lain terdapat pada:
(1) Pengaruh budaya dan bahasa terlihat dalam kekerabatan, taksonomi, istilah warna,
serta tabu dan eumisme: (a) sistem kekerabatan (kinship system) dalam bahasa Jawa, misal
istilah simbah (kakek/nenek) merujuk pada orang tua ayah atau ibu, tidak dibedakan simbah
dari jalur ayah atau simbah dari jalur ibu; (b) taksonomi, klasikasi kelas atau subkelas kata
terdapat dalam bahasa Jawa, misal kata lara weteng (sakit perut) diklasikasikan menjadi:
mules, mbedhedheg, kemramnyas, ampek, kembung; (c) warna dalam bahasa Jawa pun kaya
variasi, misal warna ireng (hitam): ireng manis, ireng janges, ireng thuntheng; ireng sulak
coklat, ireng sulak biru; (d) tabu dan eumisme: untuk mengatasi hal-hal yang tabu dibuatlah
eumisme, missal: laki (hubungan seks) disebut kumpul, kelon, nimplik, jaranan, main, kawin.
(2) Pengaruh bahasa dan budaya dalam sikap hidup dan perilaku masyarakat Jawa terlihat
pada sistem kebudayaan dalam hal ini kelompok konstitusi, evaluasi, dan ekspresi (estetika)
sedangkan kelompok lambang kognisi kurang eksis. Hal itu tercermin dari berbagai ungkapan
dalam bahasa Jawa yang mengandung muatan losos, moral/etika, dan sikap hidup orang
Jawa. Misal: “Aja rumongso bisa, ananging bisaa rumongso”, “Ajining diri gumantung ana
ing lati, ajining raga gumantung ana ing busana”, “Mulat sariro hangrasa wani; rumongso
melu handarbeni lan hangrungkebi”.
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ABSTRAK
Mengenali latar belakang kehidupan wanita Jawa pada masa lalu, baik dalam kehidupan keluarga
maupun sosial, serta pola pikir dan sikap hidupnya merupakan sesuatu yang sangat penting dan dapat
dijadikan sebagai sarana pembentukan karakter. Serat-serat Wulang Jawa banyak mengungkapkan
ajaran-ajaran bagi wanita Jawa. Penanaman pendidikan budi pekerti kepada para generasi muda
menggunakan media sastra yang berisi tembang-tembang macapat yang penuh dengan amanatamanat yang terkandung di dalamnya sangat penting sebagai salah satu pilar pembentukan karakter
bangsa.
Kata kunci: wanita, sastra, pendidikan karakter

A. Pendahuluan
Interaksi antara pria dan wanita Jawa pada jaman dahulu sangat terbatas pada izin orang
tua. Tata cara demikian merupakan sopan santun dari seorang pria dalam berhubungan dengan
seorang gadis (Koentjaraningrat, 1984: 246). Akan tetapi dalam Sêrat Babad Dêmak diceritakan
bahwa Ratu Kalinyamat sebagai seorang istri yang menggantikan suaminya memimpin
rakyatnya di kerajaan Jepara. Ternyata Ratu Kalinyamat berhasil dalam kepemimpinannya. Ia
dapat memajukan ekonomi, politik, sosial dan budaya (Hayati, 2000: 53-66). Selain itu, Retna
Pambayun yang dapat mengalahkan musuh tanpa dengan pertumpahan darah. Dalam hal ini
Panembahan Senapati dapat membunuh musuhnya, yaitu Ki Ageng Mangir (Babad Mangir:
No. 016.PB.A16).
Para wanita di Pura Mangkunegaran selain mengurus rumah tangga dilatih oleh K.G.P.A.A.
Mangkunegara I untuk menjadi prajurit. Salah seorang selir K.G.P.A.A. Mangkunegara I
bernama Mbok Ajeng Wiyah memberi semangat supaya K.G.P.A.A membunuh Kapten Van
Der Pol. Dalam peperangan di Hutan Kepyak K.G.P.A.A Mangkunegara I dapat memenggal
kepala Kapten Van der Pol (Babad Nitik Mangkunêgaran, 1791).
Potensi wanita Jawa mempunyai kondisi dan posisi yang beragam dalam konteks
masyarakat yang berbeda. Dalam masyarakat tradisional Jawa di kalangan petani, ada
kepercayaan tentang keberadaan Dewi Sri yang menjadi simbol kesuburan dan kemakmuran.
Sampai-sampai pada waktu menuai padi, potongan padi yang awal tidak dibuang daunnya
tetapi daun tersebut dipilin sehingga menjadi pilinan rambut seorang wanita dan disimpan pada
tumpukan padi yang paling bawah, dengan harapan terpenuhinya keselamatan dan keawetan
padi yang dijaganya. Bahkan wanita sebagai ibu menjadi tumpuan eksistensi kebangsaan dan
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nasionalisme dengan penyebutan Ibu Pertiwi untuk tanah air Indonesia. Di samping itu, sosok
wanita Jawa yang ditakuti yaitu Bethari Durga di hutan Krendha Wahana. Ia menjadi penjaga
wilayah Keraton Surakarta di sebelah utara. Sedangkan Ratu Kidul adalah penguasa laut
selatan, bahkan dalam mitos Jawa ia sebagai istri dari raja-raja Mataram yang memiliki image
ganda. Dalam masyarakat tradisional Jawa terutama di kalangan petani, sosok wanita dengan
representasi Dewi Sri dipercaya menjadi simbol kesuburan dan kemakmuran (Udasmoro, 2008:
11). Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa keberadaan wanita
Jawa sangat berpengaruh baik dalam bidang agama, ilmu pengetahuan, pendidikan, ekonomi,
dan politik (Dewantara, 1976: 234).
Wanita sebenarnya merupakan sumber daya manusia yang luar biasa besarnya bagi
pembangunan bangsa. Guna meningkatkan peran aktifnya dalam pembangunan, pemerintah
mengadakan tindakan-tindakan praktis yang mengusahakan untuk tidak mempersempit gerak
wanita, dengan meneladani peran-peran wanita masa lalu yang merupakan sumber ilhamnya
(Alan, 1994: XVI).
Ilustrasi tersebut memberi gambaran bahwa penelitian terhadap sastra lama akan
memberikan masukan-masukan, atau inspirasi yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan
karakter bangsa. Semakin banyak dilakukan penelitian terhadapnya, maka semakin besar
kemungkinan inspirasi yang didapat, dengan pengertian meninggalkan hal-hal yang buruk dan
melestarikan yang hal baik (Marsono, 1997: 7). Hal itu diperkuat dengan adanya pendapat
bahwa karya sastra berfungsi sebagai penyimpan dokumen informasi masa lampau, legitimasi
suatu kekuasaan, dan pembawa ajaran moral (Chamamah, 1994: 14). Nilai-nilai luhur yang
terkandung dalam teks-teks Jawa lama, terutama tentang sikap dan watak wanita Jawa yang
dapat dijadikan contoh, diharapkan menjadi pengetahuan atau landasan sikap hidup dalam
berkeluarga dan dapat dijadikan salah satu pilar pembangunan karakter bangsa (Partini, 1999:
395).
Berdasarkan latar belakang masalah seperti telah diuraikan di depan, maka akan dilakukan
pengkajian mengenai bagaimanakah potensi tokoh wanita yang terdapat dalam naskah-naskah
Jawa Lama sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pilar pembangunan karakter bangsa?

B. Landasan Teori
1.

Pengertian Pendidikan Karakter
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada umumnya berarti tuntunan di dalam
hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan
kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota
masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Proses pendidikan bukan berarti hanya dapat dilakukan dalam satu tempat dan suatu
waktu. Dihubungkan dengan eksistensi dan kehidupan manusia, nilai-nilai pendidikan
diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius,
dan berbudaya (Hasbullah, 2009:4).
Patut dipahami bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki
jumlah penduduk sangat besar dengan adat istiadat dan budaya yang bermacam-macam.
Dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, bangsa Indonesia sangat memerlukan SDM
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(sumber daya manusia) yang besar dan bermutu untuk mendukung terlaksananya program
pembangunan dengan baik. Di sinilah akhirnya dibutuhkan pendidikan yang berkualitas,
yang dapat mendukung tercapainya cita-cita bangsa dalam memiliki SDM yang bermutu.
Pendidikan karakter memilki esensi yang sama dengan pendidikan moral atau akhlak.
Dalam penerapan pendidikan karakter,faktor yang harus dijadikan sebagai tujuan adalah
terbentuknya kepribadian peserta didik supaya menjadi manusia yang baik,dan hal itu sama
sekali tidak terikat dengan angka dan angka. Dengan demikian, dalam konteks pendidikan
di indonesia,pendidikan karakter ialah pendidikan nilai, yakni penanaman nilai nilai luhur
yang digali dari buddaya bangsa indonesia. Karakter mengacu pada serangkaian sikap
(attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skiils). Makna
karakter itu sndiri sebenarnya dari bahasa Yunani yang berarti ”to mark” atau menandai
dan memfokuskan pada aplikasi nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku,
sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan berperilaku jelek dikatakan sebagai
orang yang berkarakter jelek (Musroh, 2008:19).
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah
sebagai berikut.
Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada
peserta didik, yang mengandung karakter komponen pengetahuan, kesadaran individu,
tekat, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap
Tuhan YME, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga akan
terwujud insan kamil (Akhmad Sudrajat, 1994: 24).
Menurut Akhmad Sudrajat, supaya kita lebih mudah memahami makna pendidikan
karakter, kita mesti mengerti makna dari karakter itu sendiri terlebih dahulu. Pengertian
karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi
pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Sementara itu, yang
disebut dengan berkarakter ialah berkepribadian, berprilaku, bersifat, dan berwatak.
2.

Potensi Wanita
Manusia adalah makhluk sosial, termasuk wanita Jawa. Wanita sebagai makhluk sosial
memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Adapun lingkungan sosial
yaitu suatu lingkungan masyarakat yang di dalamnya terdapat interaksi antar individu
masyarakat tertentu. Keberadaan lingkungan sosial berpengaruh terhadap individu dalam
masyarakat (Walgito, 1990: 27).
Peran Wanita Jawa dalam masyarakat sebagai proses langkah kehidupan sosial,
dapat diambil contoh Ratu Kalinyamat putri dari Sultan Trenggana yang menikah dengan
Pangeran Hadiri. Setelah Sultan Tranggana wafat, maka daerah kekuasaan Pangeran
Hadiri bertambah luas, meliputi Kalinyamat, Jepara, Pati, Juwana, dan Rembang. Daerah
kekuasaannya tersebut dekat dengan kota pelabuhan, oleh karena itu daerah kekuasaan
Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadiri menjadi kerajaan yang kaya raya (Hayati, dkk,
2000: 57-58).
Dalam keluarga, wanita sebagai anggota keluarga sangat berperan dalam keluarganya.
Seorang wanita sebagai ibu rumah tangga, ia salah satu anggota keluarga yang paling
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banyak mempunyai kewajiban mengurusi keluarga, yang terkadang mencari uang untuk
mencukupi kebutuhan keluarga, atau menambah pendapatan keluarga guna memperbaiki
ataupun menegakkan ekonomi keluarga, dan dapat menambah kesejahteraan keluarga
(Partini, 1990: 60).
Teks-teks Jawa yang berbentuk tulisan juga banyak memuat berbagai aspek kehidupan
masa lalu orang Jawa, seperti teks-teks yang menampilkan kehidupan wanita Jawa. Wanita
Jawa adalah wanita yang berbahasa Jawa, yang berakar pada kebudayaan dan cara berpikir
orang Jawa. Naskah Jawa yang berbentuk babad dan teks-teks ajaran menampilkan potensi
wanita Jawa yang hidup pada kurun waktu teks tersebut diciptakan. Potensi tersebut
bermanfaat baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat (Sudarsono, 1986: 30).
Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat terlihat banyak ketimpangan wanita yang
disebabkan berbagai kendala. Wanita mempunyai banyak tugas di rumah, sehingga ada
anggapan wanita itu lemah. Dalam perjalanan, kelemahan wanita dapat terhapus dengan
kelebihan dan potensi yang ada dalam diri wanita (Istanti, 2008: 23). Ibu merupakan guru
yang pertama dan yang paling utama bagi seorang anak. Karena ibu mempunyai banyak
kesempatan dalam mendidik anak, hal ini masuk akal karena ibu mengandung anaknya
selama sembilan bulan, melahirkan kemudian memberi susu dan mengasuhnya sampai
dewasa. Dalam waktu itulah seseorang dapat memberi perhatian, ajaran, memberi contohcontoh yang dapat dimengerti oleh anaknya (Munandar, 1985:45).
Wanita mempunyai banyak tugas di rumah, sehingga ada anggapan wanita itu lemah.
Dalam perjalanan, kelemahan wanita dapat terhapus dengan kelebihan dan potensi yang
ada dalam diri wanita. Sekarang wanita tidak hanya berperan ganda, melainkan memiliki
tiga peran yaitu normatif, substantif, dan prestatif. Wanita-wanita tersebut tercermin dalam
teks-teks Jawa. Adapun yang dimaksud dengan wanita normatif, substantif, dan prestatif
adalah sebagai berikut.
1). Wanita Normatif
Kata normatif berarti aturan, ukuran ketentuan, atau kaidah-kaidah yang baku
sebagai tolok ukur untuk menilai baik buruknya sesuatu’ (Kamus Besar Bahasa
Indonesia tahun 2003). Dalam hubungannya dengan potensi wanita, maka normatif di
sini mempunyai makna kegiatan wanita yang sesuai dengan ukuran dan keadaan wanita
apa adanya. Keberadaan wanita dalam kehidupan keluarga sangat dominan, ketika
suami bekerja mencari nafkah, istri mengerjakan pekerjaan rumah. Meskipun ukuran
dan aturan mengurus anak dan mendampingi suami dalam keluarga tidak secara
tertulis, namun sudah membaku dan lazim dilakukan oleh wanita dalam keluarga.
2). Wanita Substantif
Makna substantif adalah berdiri sendiri, mandiri (Kamus Bahasa Indonesia
Kontemporer tahun 1991). Makna dalam kamus tersebut dapat diinterpretasikan
bahwa wanita dalam hidup bermasyarakat. Sebagai contoh wanita Jawa memiliki
kegiatan rewangan dalam hajatan suatu keluarga, kegiatan arisan, kegiatan posyandu,
PKK, dan lain-lain yang sifatnya positif.
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3). Wanita Prestatif
Makna dari prestatif tersebut adalah hasil yang diperoleh dari sesuatu yang
dilakukan, misalnya prestasi dalam memegang ekonomi keluarga, dan prestasi dalam
mengelola administrasi organisasi. (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer tahun
1991). Makna dalam kamus tersebut dapat diinterpretasikan bahwa seorang wanita di
samping mengurus keluarga, juga mengikuti kegiatan sosial yang bermanfaat. Wanita
dapat melakukan kegiatan yang sejajar dengan pria, yaitu wanita dapat berkarier,
mengembangkan prestasi kerja, berwiraswasta dan sebagainya. Bertanggung jawab
pada dirinya sendiri atas segala sesuatu yang dilakukan dalam hidupnya sesuai dengan
norma-norma kehidupan yang berlaku di mana wanita tersebut berada. Berdasarkan
pandangan-pandangan tersebut wanita Jawa memiliki potensi normatif, substantif,
dan prestatif.

C. Pembahasan
Ketekunan, kesabaran, kerajinan, dan ketakwaan wanita Jawa dalam teks-teks Jawa dapat
dijadikan teladan bagi semua orang. Wanita Jawa juga bersemangat dalam berkarya, tegar
dalam menghadapi masalah, dan taat kepada nasihat dan anjuran kedua orang tua. Semua itu
dilakukan dengan penuh kesadaran untuk mencapai kebersamaan, sedikit demi sedikit akan
menghilangkan paham tentang kekurangan dan kelebihan bagi setiap orang, baik wanita atau
pria (Tong, 2008: 311-314). Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, di sini akan membicarakan
masalah potensi wanita Jawa dalam keluarga dan wanita Jawa dalam kehidupan sosial sebagai
berikut.
1.

Ajaran Wanita sebagai Anak
Dalam Sêrat Sandi Wanita, Pupuh Asmaradana, bait 4 sebagai berikut.
Bait 4
//Anênggih Sang Kanjêng Gusti/
‘ Yaitu Kangjeng Gusti
Kangjêng Pangeran Dipatya/
Kangjeng Pangeran Adipati
Paku Alam ping Kalihe/
Paku Alam kedua
dhawuh maring putra wayah/
berkata kepada anak cucu
kang samya myos wanita/
yang lahir sebagai wanita
ajinên srat wulang ingsun/
hargailah kitab ajaran saya
supayantuk jênênging dyah//
agar wanita mempunyai harga diri’
(Sêrat Sandi Wanita, Pupuh I Asmaradana, bait 4)
Berdasarkan bait tersebut terlihat bahwa seorang anak dianjurkan untuk taat kepada ajaran
orang tuanya, supaya tingkah lakunya tidak memalukan kedua orang tua. Seorang ayah
berusaha menjaga keharmonisan keluarganya agar terbentuk kedekatan antara suami, istri,
dan anak. Hal ini mempermudah orang tua dalam menanamkan ajaran yang baik kepada
putra-putrinya yang mendorong putra-putrinya untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan
dan tidak membuat malu kedua orang tuanya.

2.

Ajaran Tata Cara Hidup Wanita Jawa
Dalam teks berikut secara jelas tergambar seorang ayah yang mempersiapkan putraputrinya untuk menjadi seorang ibu yang baik dan setia kepada suami sehingga tidak
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memalukan orang tua. Telah diutarakan bahwa seorang ayah memberi bekal kepada
putrinya untuk menjadi seorang anak yang baik. Hal tersebut tercermin dalam pupuh Mijil
bait 1 sebagai berikut.
Bait 1
//Ingsun anulis ing layang iki/
‘Saya menulis surat ini
atêmbang pamiyos/
dengan tembang Mijil
aweh piwuruk si bapa kiye/
ayah memberi petunjuk
marang kabeh putraningsun estri/
kepada semua anak perempuannya
tingkahing akrami/
mengabdi kehidupan dalam keluarga
suwita ing kakung//
mengabdi suami’
(Sêrat Wulang Putri, Pupuh I, Mijil, bait 1)
Selanjutnya terlihat pula dalam pupuh Kinanthi bait 9 sebagai berikut.
Bait 9
//Sakabehe putraningsun/
‘Wahai putra-putraku
kang estri kanggoa laki/
yang putri untuk suami
kinasihana ing priya/
semoga dikasihi suami
lan padha bêktiyeng laki/
dan berbaktilah kepada suami
padha lakia sêpisan /
bersuamilah sekali saja
dipun nganti nini-nini//
mudah-mudahan sampai nenek-nenek’
(Sêrat Wulang Putri, Kinanthi, bait 1)
Pupuh Mijil bait 1 sampai 6 tertulis kata suwita ing kakung yang artinya mengabdi pada
suami. Pupuh Kinanthi bait 9 baris 4 tertulis kata bêktyeng laki yang artinya berbakti
kepada suami. Kata berbakti dan mengabdi adalah bagian dari budaya Jawa yang sudah
tidak asing lagi. Sifat orang Jawa tidak sombong dan tinggi hati, melainkan rendah hati dan
tidak pongah. Kata berbakti dan mengabdi dalam teks ini berhubungan dengan kehidupan
suami istri dalam keluarga, maksudnya bahwa di dalam suatu keluarga diperlukan saling
pengertian dan bekerja sama yang baik, serta berani berkorban demi kesejahteraan keluarga.
Dengan demikian disinilah letak kebaktian dan pengabdian seorang istri, sehingga tidak
ada yang merasa terpaksa atau dipaksa oleh siapapun.
3.

Ajaran Menyongsong Jodoh dari Perkawinan Wanita Jawa
Pada umumnya orang tua berusaha bagaimana mempersiapkan putrinya untuk
menyongsong hari pernikahannya, dan untuk membentuk kehidupan keluarga yang
harmonis dan sejahtera. Namun lain halnya dengan Sêrat Babad Mangir yang
menggambarkan ketaatan seorang anak wanita kepada orang tuanya, terutama kepada
ayahnya. Seperti tercermin dalam Babad Bedhahing Mangir pupuh III, Sinom bait 8, 9,
dan 10 sebagai berikut.
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Bait 8
Kumêpyur dhêdhêl tab-taban/
ing wardaya temah kanthi/
nulya tibaning kang waspa/
carocosan drês lir wrêsthi/
pangunandikeng galih/
tan kayaa Rama Prabu/
têka wong maksih kênya/
kinen nêmah wirang isin/
kaya paran linge wong samarcapada/
Bait 9
//Pamengsun tan satutinya/
têmtu nêmu salak sarik/
wit wani ngênirkên prentah/
ing narendra sasat wani/
welingkên lagyeng wisthi/
marma nadyan tekeng layu/
mêsthi ingsun tan sêdya/
angikêt diyata dupi/
wus mangkana pangunandikaning
driya//
Bait 10
//Daksina maturing rama/
pukulan kanjêng rama Ji/
ulun sandika lumaksa/
anginiya minta idi/
sang sri ingarum manis/
dhuh nini yitmaningsun/
prasasat sira mulwa/
anjunjung kaprabon mami/
nir pindhanya nini mungguh panrimengwang//

‘Hatinya kaget dan berdebar-debar dalam
hati tidak tenang
lalu jatuhlah air matanya
mengalir deras bagaikan sungai dalam
hati berkata
“Tidak seperti Rama Prabu
teganya seorang gadis
disuruh melakukan hal memalukan bagaimana kata orang sedunia” ‘

‘Jika saya tidak melaksanakan
maka saya akan mendapat marah
karena menyepelekan perintah
berani kepada raja
sedang diberi tugas yang berat
dianjurkan walaupun sampai mati
pasti saya tidak bermaksud
mengikat pada waktu merayu
begitulah kata hati’

‘Memberi jawaban kepada Rama
pukulan Kanjeng Rama Aji
saya bersedia berangkat
meminta ijin
sang raja berkata manis
“wahai anakku
engkau bagaikan buah mulwa
mengangkat derajat ayah
ucapan terima kasih ayah
tidak ada bandingya” ’

(Babad Bedhahing Mangir, pupuh III, Sinom bait 8, 9 dan 10)
Tiga bait tersebut mencerminkan seorang gadis dewasa dalam budaya lama yang
seharusnya dipingit untuk menanti hari pernikahannya, tetapi ia harus berjuang demi
kesejahteraan rakyat dan kebesaran kerajaannya. Adanya kesadaran yang tinggi keikhlasan
lahir batin dalam berjuang yang dimiliki oleh wanita, Retna Pambayun, menyatakan
kesanggupannya kepada ayahnya untuk mengalahkan musuh, yaitu Ki Ageng Mangir. Hal
tersebut gambaran bagaimana beratnya tugas seorang anak wanita untuk menyelamatkan
negara dari pemberontakan. Seorang anak wanita dapat berjuang demi keselamatan ayah
dan keluarga besarnya. Di samping itu, juga dapat mempertahankan tahta ayahnya sebagai
seorang raja, yaitu Panembahan Senopati.
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4.

Ajaran Mengenai Wanita Jawa dalam Berumah Tangga
Wanita yang sudah menikah secara otomatis akan menjadi seorang istri dan harus
mengerti atas posisi keberadaannya. Seorang istri akan menyadari bahwa ia tidak hanya
memiliki suaminya seorang, tetapi juga memiliki orang tua, mertua, saudara kandung,
saudara ipar dan kerabat yang lain. Oleh karena itu, wajib menjalin kekeluargaan dan
bergabung dengan mereka untuk bekerja sama, yang kuat menolong yang lemah, yang
lemah menyadari kelemahannya. Di sini, peran istri terlihat baik dalam kehidupan keluarga
karena telah bekerjasama dengan suami dalam menegakkan keluarganya. Hal tersebut
tercermin dalam pupuh III Dhandhanggula bait 12 dan 16 sebagai berikut.
Bait 12
//Saklirnaning jagad kabeh iki/
‘Dunia serta isinya
rampung lan pangandika sapisan/
selesai dalam satu perkataan
kun ana sirahku kabêh/
“kun” kamu semua ada
mulane dhuh anakku/
wahai… anakku
ingkang tata titi niteni/
hendaklah kamu teliti dan cermat
ning kadang kang alumrah/
kepada saudara hendaknya suka bekerjamêngkono wong ayu/
sama
mring sêdulur paduluran/
demikianlah anakku yang cantik
ku rowangmu rowang sapangan sayêkterhadap saudara baik persaudaraannya
ti/
itu benar-benar temanmu
sangkamu dadi bocah//
makan bersama asalmu menjadi anak-anak’
Bait 16
//Purbaning mêngku kang
‘Kewajiban bertanggung jawab
dên wêngkoni/
yang ditunggunya
wus dene wong lanang lan wanodya/
baik pria maupun wanita
têlek-têlekna bênêre/
jelas maksudnya
mungguh tatrapanipun/
adapun penerapannya
yen winorkên lakining krami/
jika bersatu dengan suami
ingkang amor dênira/
hendaknya yang menyatu
sakbantua kayun/
bantulah sesuai kemampuan
jwa lali janjining nikah/
jangan lupa janji ketika menikah
lara arip anglih nadyan
sakit, mengantuk, dan lapar
têkeng pati/
sampai mati
wus tan kêna suminggah//
tidak dapat dihindari’
(Sêrat Sandi Wanita, pupuh III, Dhandanggula, bait 12 dan 16)
Dari bait-bait teks, ajaran Kanjeng Pangeran Harya Suryaningrat menggambarkan
bahwa pasangan suami istri yang membangun rumah tangga tidak lepas dari jerih payah
seorang istri yang ikut andil besar dalam membina keluarga yang sejahtera, saling mengerti
kebutuhan anggota keluarga.

5.

Nasihat Wanita Jawa sebagai Istri Prajurit
Seperti halnya peran istri dalam Babad Nitik Mangkunegaran, peran wanita sebagai
istri dalam Babad Nitik ini terlihat sangat terpuji. Pada waktu itu sudah terdapat peran ganda
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wanita, selain berperan sebagai istri yang melayani dan mendampingi suami, seorang istri
juga membantu kegiatan suami. Seperti halnya istri Raden Mas Said, yang memberikan
dukungan moral kepada suaminya yang sedang berperang melawan penjajah dan bersedia
hidup prihatin di daerah-daerah terpencil, dan di dekat hutan guna mencari tempat yang
aman dan strategis dalam mengadakan perlawanan.
Demikian, garwa ampil Raden Mas Said yang bernama Mbok Ajeng Wiyah sangat
berperan penting dalam mendukung keperwiraan dan keberanian suami saat memerangi
musuh. Bahkan ia berhasil membangkitkan semangat dan kegigihan Raden Mas Said
ketika berperang di hutan Sidakepyak Rembang melawan tentara Belanda, tentara
Kesultanan dan tentara Kasunanan. Mereka dapat dikalahkan oleh Raden Mas Said yang
ditandai dengan dipenggalnya kepala Komandan tentara Belanda, yaitu Kapten Van Der
Pol. Selanjutnya kepala Van Der Pol tersebut dijinjing dengan tangan kiri dan diserahkan
kepada garwa ampilnya yaitu Mbok Ajeng Wiyah. Hal tersebut tercermin dalam Babad
Nitik Mangkunêgaran, Darma, 73: 321 sebagai berikut.
Bait 73
//Pangagêngê Kapitan Dêr Pol/ ‘ Pimpinan detasemen Kapten Van Der Pol tenwus pêjah sasisane ingkang mati/
taranya lari setelah kematiannya
kumpêni lumajar/
karena pertolongan Hyang Widhi
kanjêng pangeran Dipatya/
Kanjeng Pangeran Adipati Amangkunegara
antuk pitulung Widhi sabalanira/
dapat memenangkan peperangan bersama
pengikutnya, musuh lain lari menyelamatkan
datang bujung ing jurit//
diri’
(Babad Nitik Mangkunêgaran, Durma, bait 73: 321)
Memberi semangat kepada suami dalam menjalankan kewajibannya, seorang istri
dapat mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh suami, misalnya seperti yang
dilakukan oleh istri Raden Mas Said. Ia disertai putra dari selir membayar pajak ke
Kasunanan Surakarta. Hal itu seperti dalam Babad Nitik Mangkunêgaran, pupuh, bait 58
dan 59 sebagai berikut.
Bait 58
//Nulya dina Kamis Kliwon/ sêmo- ‘ Pada hari Kamis Kliwon
no mulud ping pat kang sasi/
mulud bulan keempat
Pangrang Adipatya/
Pangeran Adipatya
sêlir putra wanodya/
putra dari selir wanita
wasta den ajêng surati/
bernama den Ajeng Surati
sarêng kang garwa/
selir setelah sang istri
den ayu maring puri//
den ayu masuk istana
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Bait 59
//Atur pajêg dhumatêng Sri/ Naranata putra estri/
kodhok ngorek munya/
mariyêm kaping sanga/
Jimawal kang punang warsi/
trus wiyat swara/
jalma kasmaran sami//

‘ Menyerahkan pajak kepada sang Raja
Maka keluarlah putra putrinya
kodhok ngorek berbunyi
meriam sembilan kali
bulan Jumawal
suara terus terdengar
dan setiap orang tertarik’

(Babad Nitik Mangkunêgaran, Durma, bait 58 dan 59)
Demikian peranan seorang istri dalam kehidupan seorang suami yang menjadi prajurit.
Dalam kondisi seperti ini, Raden Mas Said selalu diiringi oleh para istri, selir, dan prajurit
wanita sebagai penenang hati, pengobar semangat dan pereda amarah.
6.

Nasihat bagi Wanita sebagai Ibu yang Menjadi Panutan
Karya sastra ajaran baik disosialisasikan guna diketahui isinya untuk menambah
wawasan hidup wanita, antara lain dalam Sêrat Candra Rini. Selain mengemukakan ajaran
seorang istri, dalam Sêrat Candra Rini juga tercermin ajaran wanita sebagai seorang ibu
walaupun hanya dalam porsi kecil. Seorang istri juga sebagai ibu tercermin dalam naskah
yang mewakili budaya pada waktu itu. Seorang wanita yang sudah berkeluarga diharapkan
berpenampilan menarik, hal ini diawali dari kepandaian seorang wanita dalam merawat
diri.
Keindahan dan kerapihan diri itu selain sedap dipandang juga merupakan cerminan
pribadi bagi seorang wanita. Dalam konteks ini, alangkah baiknya apabila seorang wanita,
yang sekaligus seorang ibu pandai merawat diri, serta dilengkapi dengan tutur kata yang
lemah lembut, rendah hati, hormat kepada suami sesuai dengan batas kesusilaan. Wanita
yang sekaligus menjadi seorang ibu hendaknya mampu dijadikan panutan bagi semua
anggota keluarganya, terutama panutan bagi putra putrinya. Seorang ibu hendaknya
berusaha menciptakan kedamaian keluarga, seperti tercermin dalam pupuh Asmaradana
bait 5 sebagai berikut.
Bait 5
//Bisa cawis angladeni/
‘Dapat selalu meladeni
kang dadya karêming priya/
yang menjadi kesukaan suami
serta kepada putra dan para abdinya
myang maru putra cethine/
marma wong sa Madukara/
maka seluruh orang di Madukara hormat dan
sayang penuh kasih
ajrih asih sadaya/
dengan rasa memikat dan berwibawa dikarenasuyut tur mawa kayungyun/
prabawa wijiling tapa//
kan pengaruh keprihatinannya’
(Sêrat Candra Rini, Asmaradana, bait 5)
Uraian bait 5 Pupuh Asmaradana tersebut sesuai dengan pepatah kunayang
menyatakan bahwa wanita itu harus memiliki “suci ati, suci rupi, suci uni”. Ungkapan
itu mempunyai arti bahwa seorang wanita dituntut tidak hanya memiliki kebersihan dan
kecantikan lahiriah semata yaitu kecantikan dan keayuan rupa serta lemah lembut saja,
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melainkan akan lebih baik apabila wanita itu terjaga kebersihan dan kecantikan hati
nuraninya. Selain wanita sebagai ibu harus dapat dicontoh oleh putra putrinya dalam
segala perilakunya. Seorang wanita juga hendaknya halus dalam segala tindakannya,
dapat menahan hawa nafsu, serta pandai dalam pekerjaan kewanitaan seperti mengasuh
anak, merawat harta yang dimilikinya, dan pandai mengatur pendapatan suami.

D. Kesimpulan
Pada hakikatnya seorang wanita memang memiliki tugas yang amat berat di dalam
hidupnya. Sebagai seorang wanita selain harus dapat menjalankan tugasnya sebagai istri yang
dapat melayani suami, setia dan taat serta berbakti, juga bagai seorang ibu yang harus mendidik
anak-anaknya. Seorang wanita tidak hanya dituntut kecantikan lahirnya saja (misalnya:
kecantikan wajah, tutur kata yang lemah lembut, serta tingkah laku yang serba luwes), akan
tetapi dituntut pula akan kecantikan batinnya, juga cinta dan kasih terhadap sesama. Namun
demikian bukanlah seorang wanita itu harus diperlakukan dengan seenaknya saja oleh kaum
lelaki.
Dalam Serat Sandi Wanita, Serat Wulang Putri, Serat Babad Bedhahing Mangir,
Serat Babad Nitik Mangkunegaran dan Serat Candra Rini dapat dijadikan sebagai sarana
menanamkan budi pekerti pada para wanita agar memiliki budi pekerti yang luhur. Keteladanan
cerita-cerita maupun ajaran-ajaran dalam berbagai sastra wulang di atas dapat dijadikan contoh
untuk melestarikan etika, budaya Jawa yang luhur sebagai pembentukan sikap dan perilaku
yang mencerminkan karakter pribadi yang baik dan benar dalam kehidupan bermasyarakat
dan berbangsa.

DAFTAR PUSTAKA
Alan, T. Ibrahim dkk. 1994. “Wanita Utama Nusantara”. Dalam Lintasan Sejarah. Edisi I. Jakarta:
Jayakarta Agung Offset.
Chamamah Soeratno, Siti. 1994. ”Sastra dalam Wawasan Pragmatis atas Asas Relevansi didalam
Pembangunan Bangsa”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta: 24 Januari 1992.
Hayati, Chusnul. 2000. Peranan Ratu Kalinyamat di Jepara Abad XVI. Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional.
Koentjaraningrat, 1984. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.
Marsono. 1997. ”Lokajaya Suntingan Teks, Terjemahan, Struktur Teks, Analisis Intelektual dan
Semiotik”. Disertasi” Universitas Gadjah Mada.
Munandar, 1986. Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia: Universitas Indonesia Press.
Partini. 1999. “Peluang Pegawai Wanita untuk Menduduki Jabatan Struktural Suatu Studi pada
Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Disertasi. Universitas
Gadjah Mada.
Sudarsono. 1986. Nilai Anak dan Wanita dalam Masyarakat Jawa Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Nusantara, Bagian Jawa. Yogyakarta.

117

PEMBELAJARAN BAHASA DAN PENDIDIKAN KARAKTER:
TRANSFORMASI PENGETAHUAN KEARIFAN LOKAL
MELALUI FOLKTALE
Oleh
Dr. Ery Iswary, M.Hum.
Fakultas Ilmu Budaya – Universitas Hasanuddin, Makassar-Indonesia
eiswary@yahoo.com
ABSTRAK
Kajian ini akan mendeskripsikan bagaimana kegunaan metode pembelajaran bahasa melalui
folktale dan menganalisis ekspresi-ekspresi verbal yang mengindikasikan konsep pendidikan karakter
untuk dapat diterapkan di kalangan anak didik. Sumber data penelitian ini adalah folktale yang
telah dipublikasi dalam masyarakat Makassar. Metode penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif
dan pengumpulan data menerapkan teknik observasi dan interview.
Hasil penyelidikan mengindikasikan bahwa metode pembelajaran bahasa melalui folkltale
diharapkan para pelajar dapat menemukan dan memahami isi/tema cerita, kosakata, tata bahasa,
dan budaya secara simultan yang terintegrasi dalam folktale. Untuk folkltale berjudul “Orang Kaya
dengan Tujuh Anaknya” ditemukan beberapa pesan yang bernilai edukatif untuk pembentukan
karakter positif, yaitu perlunya menghormati dan merawat orang tua , sifat sabar, memegang
komitmen, jangan memandang orang dari segi materi, keteladanan, jangan pamrih untuk berbuat
baik kepada sesama manusia. Untuk folktale berjudul “Orang yang Kaya Raya” ditemukan tiga
pesan berupa ungkapan yang isinya merupakan pesan moral untuk mendidik anak yang diamanatkan
seorang bapak kepada dua orang anaknya yaitu (1) janganlah engkau sampai kena sinar matahari jika
pergi bekerja, yang bermakna jika berangkat kerja berangkatlah sebelum matahari terbit, sehingga
harus rajin bangun subuh; (2) belilah ikan seribu ekor tiap hari, yang maknanya belilah ikan yang
kecil tapi bergizi (ikan teri) sebagai prinsip hidup jimat; (3) janganlah berani menagih sesamamu
manusia mengandung makna janganlah memberi piutang.
Pendidikan karakter yang terindikasi dalam folktale juga dapat diklasikasi atas tiga jenis yaitu
pengetahuan moral (moral knowing), moral feeling yaitu energi dalam diri untuk bertindak sesuai
prinsip moral, seperti berempati, mencintai kebenaran, mampu mengontrol diri, rendah hati; serta
aksi moral (moral action). Pemahaman akan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam folktale
diharapkan dapat membangun karakter positif yang kuat agar dapat tetap berkompetisi dengan jati
diri yang kuat di era globalisasi.

A. PENGANTAR
Pendidikan karakter di Indonesia saat ini memperoleh atensi yang sangat besar untuk
melahirkan generasi muda yang berkarakter dan mempunyai jati diri. Hal ini disebabkan karena
degradasi moral dan etika yang semakin memperlihatkan fenomena yang mengkhawatirkan
sehingga pihak pemerintah (goverment) perlu mencari solusi untuk tindakan preventif.
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Di Indonesia, pendidikan karakter diinstruksikan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum
pembelajaran agar setiap level pendidikan mengimplementasi dalam proses pembelajaran di
kelas.
Salah satu subjek pembelajaran untuk mengadopsi dan mengakomodasi pendidikan
karakter adalah pembelajaran bahasa melalui folktale. Tentu saja, nilai-nilai pendidikan
karakter yang tercakup dalam folkltale dari berbagai etnik masih bersifat abstrak sehingga
perlu ditransformasi strategi pembelajarannya untuk memunculkan konsep karakter yang
terkandung di dalam cerita.
Operasionalisasi proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong,
membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai
tanggung jawab dan peranan yang sangat strategis terutama dalam membentuk watak bangsa
serta mengembangkan potensi pelajar. Guru bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan
pengelolaan pengajaran yang efektif, penilaian hasil belajar yang objektif, sekaligus memberikan
motivasi pada pelajar dan juga membimbing pelajar secara maksimal (Depdiknas, 2005).
Pengalaman berdasarkan pengajaran dan pembelajaran melalui folktale Curtain dan Pesola
berpendapat bahwa “The use of literature designed for children in the target culture allows learners of the
target language to share Cultural experiences and attitudes in a very direct way…”. Folktale merupakan
salah satu sumber dan materi pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan jika
diorganisir dengan baik. Materi cerita yang bervariasi memungkinkan pendidik untuk selektif
memilih cerita sesuai dengan kebutuhan pelajar. Melalui cerita anak didik tidak hanya belajar
kata demi kata melalui rangkaian kalimat serta memahami makna semantis dari setiap leksikal,
tetapi mereka juga dapat belajar budaya dan nilai-nilai karakter secara langsung melalui
ekspresi leksikal. Target yang ingin dicapai dalam pembelajaran bahasa melalui folkltale
adalah penguasaan bahasa dan misi moral untuk pembentukan karakter pelajar.
Pada umumnya folktale diciptakan dengan misi atau tujuan tertentu yang mereeksikan
kondisi masyarakat di zamannya, meskipun penulisnya bersifat anonim. Kekuatan semantis
leksikal melalui diksi yang akurat untuk merepresentasikan pesan moral yang terekspresi melalui
rangkaian kalimat membuat pembaca (pembelajar bahasa) tidak jenuh untuk menyimaknya
hingga akhir cerita. Keruntutan rangkaian kalimat dan cerita yang menarik membuat pembaca
ingin menuntaskan cerita secepat mungkin untuk memahaminya lebih jauh. Kalimat dan katakata yang mengandung nilai pendidikan karakter dalam cerita hendaklah mendapat perhatian
dan penjelasan yang lebih komprehensif dari si pendidik.
Pembelajaran bahasa dengan penggunaan media folktale dapat dilakukan untuk memperoleh
indikasi perbedaan keperluan (needs) di antara para pelajar dengan membedakan aktivitasaktivitas yang diberikan. Atensi dan orientasi pelajar yang heterogen dapat terakomodasi
dengan adanya substansi cerita yang berbeda sesuai minat pelajar. Selain itu, media folktale
tidak mengajarkan bahasa dan konteks secara terpisah tetapi mengajarkan leksikal dan tata
bahasa sesuai konteks cerita sehingga pelajar lebih mudah memahaminya. Penyatuan antara
bahasa, konteks situasi dan konteks budaya secara simultan dan dikemas dalam cerita lebih
berdaya guna bagi perluasan pengetahuan pelajar untuk menyerap isi cerita. Hasil pembelajaran
berupa kemudahan dan kesulitan yang dialami pelajar selama proses pembelajaran juga dapat
menjadi input yang berharga bagi pendidik (guru) untuk penajaman kurikulum selanjutnya.
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Sejalan dengan pendapat Widuroyekti (2012:35) bahwa cerita rakyat (folktale) memberikan
kesan tentang dunia secara holistik karena menawarkan cerita tanpa mengenal batas geogras.
Kejadian dalam cerita juga tidak mengenal batasan ruang dan waktu secara tegas, serta rincian
sik ditampilkan seperlunya sesuai peristiwa-peristiwa dalam cerita. Pendapat tersebut
berkorelasi dengan pernyataan Iswary (2011:3) bahwa ada dasarnya anak-anak usia sekolah
memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar tentang segala sesuatu yang terjadi dalam berbagai
lingkungan, sehingga mereka akan sangat senang dan merasa tertantang untuk menjelajahi
cerita demi cerita selalu, serta akan gembira bila dilibatkan secara mental dan sik dalam
mempelajari sesuatu dengan menikmati sumber belajar yang kadang-kadang menegangkan
atau menimbulkan tanda tanya besar. Dengan bahan kajian dan cara belajar mengajar yang
menantang dan menyenangkan maka aspek kejiwaan mereka yang berada dalam proses
pertumbuhan akan dapat ditumbuhkembangkan secara maksimal, termasuk menstimulasi
pembentukan karakter secara kontinu melalui pembelajaran karakter-karakter positif para tokoh
yang terkandung dalam cerita. Pengkontrasan karakter positif (baik) dan negatif (buruk) juga
perlu diperkenalkan, dan efek negatif yang sering dialami seseorang jika berperilaku buruk.
Suatu saat Confucius pernah mendapatkan pertanyaan, apa yang akan dilakukan seandainya
diberi kesempatan memimpin negara. Jawaban Confusius singkat yaitu “Membenahi bahasa”,
Bahasa menurut lsuf Timur ini bukan sekadar cermin keteraturan berpikir, tetapi bahkan akan
menentukan keteraturan dan bahkan ketidak-teraturan sosial (Rahardjo,2001:5).Demikian
pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan manusia sehingga membenahi bahasa dianggap
sebagai komponen penting untuk membenahi negara. Pendapat ini juga sejalan dengan
pendapat bahwa jika sebuah negara yang memiliki kestabilan pada aspek bahasa maka dapat
mengindikasikan kestabilan politik dalam negara tersebut.
Berdasarkan sejumlah pendapat dan konsep di atas, maka dapat dinyatakan
bahwa untuk mengembangkan dan membenahi pendidikan karakter anak bangsa
dapat diedukasi melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
Pembelajaran bahasa dalam kertas kerja ini berorientasi pada pembelajaran bahasa secara
formal di kalangan pelajar. Salah satu materi pembelajaran yang dimaksud sebagai jalur
transmisi adalah dengan folktale. Oleh karena konsep pendidikan karakter yang berisi kearifan
lokal dalam folktale berbahasa Makassar tidak sepenuhnya dapat dipahami secara mudah,
maka perlu ditransformasikan agar dapat dikombinasikan dan berkolaborasi dengan kondisi
perkembangan zaman yang tampak tidak mengenal batas geogras lagi. Setiap lingkungan
masyarakat masing-masing memiliki kekayaan sosial kultural tersendiri yang mengatur
pola etika dan pola berperilaku sehubungan dengan adat-istiadat yang dijadikan acuan bagi
masyarakat yang bersangkutan. Pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi,
karakteristik, kekayaan dan perkembangan masyakarakatnya.

B. RUMUSAN MASALAH
Permasalahan pendidikan karakter untuk membentuk watak bangsa dapat dilakukan dari
berbagai disiplin ilmu, khususnya melalui berbagai strategi pembelajaran yang terintegrasi
dalam kurikulum. Berdasarkan berbagai permasalahan yang muncul, maka ada 2 formulasi
rumusan masalah yaitu :
1.

Bagaimana kegunaan metode pembelajaran bahasa melalui folktale ?
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2.

Bagaimana bentuk ekspresi-ekspresi verbal yang mengindikasikan konsep pendidikan
karakter ?

C. TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Untuk mengetahui kegunaan metode pembelajaran bahasa melalui folktale.

2.

Untuk menganalisis ekspresi-ekspresi verbal yang mengindikasikan konsep pendidikan
karakter.

D. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat eksploratif untuk memperoleh konsep karakter dalam cerita dan
mendeskripsikan fenomena yang ditemukan, serta akan dipaparkan secara kualitatif.
Sumber data untuk kertas kerja ini berasal dari buku kumpulan folktale berbahasa Makassar
dan memilih dua folktale yang dianggap representatif serta dapat menjadi rujukan konsep
pendidikan karakter. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan jalan (1) observasi materi
berdasarkan isi dan (2) interview beberapa pendidik (guru) tentang cara transformasi dan
transmisi nilai-nilai karakter.

E. KEGUNAAN METODE PEMBELAJARAN BAHASA MELALUI FOLKTALE
Folktale merupakan salah satu sumber materi pembelajaran yang dapat memberikan
inspirasi kepada guru dan bernilai edukatif bagi pelajar karena melalui bahasa yang
termanifestasi dalam kalimat demi kalimat serta pesan dalam cerita, secara tidak langsung
menanamkan pendidikan karakter. Hal ini sejalan dengan pendapat Bettelheim tentang
pembelajaran melalui folktale seperti berikut :
“Through the characters on the page, children are able to live out their worst fears and
their fondest wishes. Valuable life lessons are conveyed through the stories which children
readily absorb in a non-threatening and even enjoyable context”. (Bruno Bettelheim).
Menurut Bettelheim pelajar dapat belajar tentang kehidupan, menghilangkan ketakutan,
dan belajar nilai-nilai kehidupan melalui karakter yang terdapat dalam folkltale. Melalui
pembacaan cerita dari halaman ke halaman diharapkan pelajar dapat menikmatinya. Selain
itu, melalui cerita pelajar bukan hanya belajar tentang isi cerita dan karakter-karakter positif
atau negatif melalui tokoh dalam cerita, tetapi sekaligus belajar gramatikal kompleks tentang
bahasa dari cerita tersebut tanpa merasakan menjadi beban yang rumit untuk mempelajarinya.
Hal ini sejalan dengan pendapat Chomsky berikut ini.
“Children do not learn about complex grammatical points by either making errors and
then being corrected or through explicit instruction in grammar. The knowledge of specic
grammatical rules "...is part of a child's biological endowment, part of the structure of
the language faculty. “…about 99 percentof teaching is making students feel interested
in the material.” (Chomsky)
Sehubungan dengan pembelajaran bahasa melalui folktale dinyatakan oleh Ramirez bahwa
belajar folktale berarti belajar 4 aspek secara simultan, yaitu melalui cerita yang menarik para
pelajar belajar isi cerita yang menyajikan karakter para tokoh, dan melalui karakter itulah
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pendidik harus menjelaskan efek baik dan buruk dari berbagai karakter, dan karakter mana
yang harus menjadi acuan untuk diteladani. Pembelajaran kosakata dan tata bahasa melalui
penggunaan kalimat (ayat) dipelajari secara tidak langsung karena adanya usaha untuk
memahami leksikal demi leksikal. Kosakata, tata bahasa, dan isi cerita secara tidak langsung
menyibak budaya untuk belajar karakter positif dari masyarakat si pemilik cerita. Konsep ini
dapat digambarkan seperti berikut.

F. TRA NS FOR MA SI KON SE P P EN DID IKA N KAR AK TER D ALA M
PEMBELAJARAN BAHASA
Pendidikan karakter berkearifan lokal adalah pendidikan karakter yang dikembangkan
berdasarkan produk kebudayaan masyarakat pendukungnya. Produk kebudayaan yang dimaksud
mencakup loso, nilai-nilai, norma, etika, folklore, ritual, kepercayaan, kebiasaan dan adatistiadat. Bentuk folklore yang dipilih dalam penelitian ini adalah folktale yang bersumber dari
bahasa lokal. Folkltale lokal (masyarakat Makassar) dipilih guna menyibak tabir budaya dan
etika masyarakat Makassar sehubungan dengan pendidikan karakter.
Ada 4 tahap pendidikan karakter yang perlu dilakukan, yaitu (a) tahap “pembiasaan”
(habituasi) sebagai peletakan dasar etika dan perkembangan karakter anak, (b) tahap pemahaman
dan penalaran terhadap nilai, sikap, perilaku dan karakter siswa; (c) tahap penerapan berbagai
perilaku dan tindakan siswa dalam kenyataan sehari-hari; dan (d) tahap pemaknaan yaitu suatu
tahap reeksi dari para siswa melalui penilaian terhadap seluruh sikap dan perilaku yang telah
mereka pahami dan lakukan, bagaimana dampak dan kegunaannya dalam kehidupan baik bagi
dirinya maupun orang lain. (Lockheed ,1990)
Proses pendidikan karakter dapat dilakukan dengan pola habituasi yaitu proses penciptaan
aneka situasi dan kondisi (persistent-life situation) yang berisi aneka penguatan (reinforcement)
yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, di rumahnya, di lingkungan
masyarakatnya membiasakan diri berprilaku sesuai nilai dan menjadikan perangkat nilai yang
telah diinternalisasi dan dipersonalisai melalui proses olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah
rasa dan karsa itu sebagai karakter atau watak. Adapun intervensi adalah proses pendidikan
karakter yang dilakukan secara formal, dikemas dalam interaksi belajar dan pembelajaran
(learning and instruction) yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter
dengan menerapkan berbagai kegiatan yang terstruktur (structured learning experiences).
Proses intervensi dapat dilakukan oleh semua subjek pelajaran namun dengan penekanan yang
berbeda (Koesuma, 2009).
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Berikut ini dipaparkan sinopsis kedua cerita :
Sinopsis cerita “Orang Kaya dengan Tujuh Anaknya” (selanjutnya disingkat OKTA) .
Dikisahkan ada sebuah keluarga kaya yang mempunyai 7 orang anak. Setelah ketujuh anaknya
mereka nikahkan, masing-masing anak mempunyai tempat tinggal tersendiri kecuali si bungsu.
Suatu saat, orang kaya ini sakit keras tapi tak satupun anak dan menantunya dengan ikhlas ingin
merawatnya, tetapi semuanya hanya selalu menginginkan harta orang tuanya dan menunggu
kapan hartanya akan dibagi. Orang tua ini (bapak) mempunyai akal dan membeli tempayan
besar, lalu disimpannya di bagian atas rumahnya (tempat padi) dengan dibungkus kain putih.
Setiap hari dia mengisinya dengan kotorannya sendiri. Sang Bapak pun berpesan agar kain
putih yang berisi tempayan itu jangan dibuka hingga maut menjemputnya. Semua anaknya
berpikiran bahwa benda yang disimpan dalam tempayan tersebut pastilah benda yang sangat
berharga, sehingga akhirnya mereka berlomba-lomba untuk merawat bapaknya yang sudah tua.
Saat bapaknya meninggal, anak-anaknya pun berlomba untuk membuka tempayan tersebut.
Tetapi alangkah terkejut anak-anak mereka karena ternyata tempayan itu bukan benda berharga
tetapi hanyalah kotoran (tinja) bapaknya sendiri. Anak-anaknya pun kecewa tetapi kondisi ini
juga menjadi pembelajaran bahwa mengurus orang tua harus tanpa pamrih dan tanpa mengharap
imbalan.
Ekpresi verbal yang mengindikasikan pendidikan karakter, terungkap pada pernyataan si
Ayah berupa larangan, kepatuhan, dan komitmen memegang janji: “Janganlah engkau membuka
bungkusan putih itu sebelum Ayah meninggal”, “Setelah Ayah meninggal janganlah saling
berkelahi karena harta”.
Folktale OKTA memuat misi atau beberapa pesan yang bernilai edukatif untuk pembentukan
karakter positif, yaitu perlunya menghormati dan merawat orang tua , sifat sabar, memegang
komitmen, jangan memandang orang dari segi materi, keteladanan, jangan pamrih untuk
berbuat baik kepada sesama manusia.
Sinopsis Folktale berjudul “Orang yang Kaya Raya” (Folktale OKR). Dikisahkan bahwa
ada orang kaya yang mempunyai 2 orang anak. Sebelum meninggal dia menitipkan amanah
kepada kedua anaknya, yaitu (1) janganlah engkau sampai kena sinar matahari jika pergi
bekerja dan (2) belilah ikan seribu ekor tiap hari. Sebelum ayahnya meninggal, dibagilah
hartanya secara adil kepada kedua anaknya. Setelah ayahnya meninggal kedua anaknya
Untuk folktale berjudul “Orang yang Kaya Raya” (Folktale OKR) ditemukan tiga pesan
berupa ungkapan yang isinya merupakan pesan moral untuk mendidik anak yang diamanatkan
seorang bapak kepada dua orang anaknya yaitu ekpresi verbal (1)” janganlah engkau sampai
kena sinar matahari jika pergi bekerja”, yang bermakna jika berangkat kerja berangkatlah
sebelum matahari terbit, sehingga harus rajin bangun subuh;ekspresi verbal (2) “belilah ikan
seribu ekor tiap hari”, yang maknanya belilah ikan yang kecil tapi bergizi (ikan teri) sebagai
prinsip hidup jimat; (3) “janganlah berani menagih sesamamu manusia” mengandung makna
janganlah memberi piutang.
Folktale OKR mengandung konsep pendidikan karakter disiplin, hidup hemat, dan
berempati. Secara umum, konsep pendidikan mengandung pendidikan karakter berupa
pengetahuan moral (moral knowing), moral feeling yaitu energi dalam diri untuk bertindak
sesuai prinsip moral, seperti berempati, mencintai kebenaran, mampu mengontrol diri, rendah
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hati; serta aksi moral (moral action) untuk hidup disiplin.
Implementasi dan strategi pembelajaran folktale dapat dilakukan dengan tahapan berikut :
1.

Post-reading : mencek pemahaman siswa terhadap isi cerita

2.

Memberikan pertanyaan-pertanyaan faktual dengan menggunakan pola (apa, siapa, kapan,
dimana, yang mana, bagaimana) tentang isi cerita.

3.

Memberikan pertanyaan opini , yaitu memberikan pertanyaan tentang pendapat pelajar
tentang isi cerita.

4.

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan personal (pribadi).
Misalnya apakah anda ingin mengubah sesuatu dari dirimu sendiri ?

Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan cara mericek apakah pelajar memahami isi cerita
secara komprehensif . Pertanyaan yang bersifat personal dioperasionalkan untuk menggali
karakter pelajar dan pandangan hidupnya secara personal.

G. PENUTUP
Kegunaan dan keuntungan pembelajaran bahasa melalui folktale secara tidak langsung
dapat mempelajar 4 aspek fundamental secara simultan yaitu mempelajari isi (content) cerita,
kosakata, tata bahasa,dan budaya yang terkandung dalam folktale. Ekspresi-ekspresi leksikal
yang mengandung konsep pendidikan karakter terekspresi dalam bentung ungkapan larangan/
pantangan, imperatif , dan himbauan (saran). Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan
karakter dalam budaya Makassar pada umumnya berbentuk larangan /pantangan, imperatif,
dan himbauan untuk tidak melakukan sesuatu.
Implementasi dan strategi pembelajaran folktale dapat dilakukan dengan tahapan : post
reading, memberikan pertanyaan-pertanyan faktual dengan menggunakan pola tertentu,
memberikan pertanyaan opini, memberikan pertanyaan yang bersifat personal. Proses
pendidikan karakter dapat dilakukan dengan pola habituasi untuk penguatan karakter positif
yang telah dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Bertalian dengan proses
pembelajaran bahasa maka pendidikan karakter dapat dilakukan dengan pola intervensi dengan
materi pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa dan berorientasi pada pengembangan
karakter pelajar.
Transformasi nilai-nilai sosial budaya berbasis budaya lokal sangat penting dilakukan
sebagai salah satu solusi dari konsekwensi modernisasi dan globalisasi, serta perubahan sosial
di abad 21 saat sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman .
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ABSTRAK

A. Melewati Janur Mlengkung
Ya alip tegese urip
Uripe tan kena pejah
Iku cahya sejatine
Kang padhang aran sirullah (sir uma yas aluka) A
Iku pamejangingwang
Kang garwa nungkemi suku
Inggih leres karsa tuwan
(Suluk Rasa Sejati, pupuh I, asmaradana: 23)
Membaca novel The Jadzab Boy, karya Hari Narasoma T. S, seperti kita sedang memandang
janur mlengkung di sebuah pesta pernikahan. Ada misteri di balik janur mlengkung. Jadzab
dalam istilah tasawuf adalah suatu keadaan di luar kesadaran atau kebiasaan seseorang. Kata
jadzab biasanya digunakan pada sebuah situasi bagi seseorang yang sedang mengalami khoriqul
‘adah (kebiasaan di luar kebiasaan). Bahkan ada sebagian yang menyebutkan bahwa jadzab
adalah “gila”.
The Jadzab Boy, adalah kisah nyeleneh seorang santri yang menaruh hati pada putri kiai
di sebuah pesantren yang ia tempati. Tersebutlah Gatot, salah satu santri di Darul Muhyiddin
yang terkenal nyeleneh. Salah satu keanehannya, ia selalu ingin kabur dari pondok. Di setiap
kali ia mau kabur, dia mengendap-ngendap di sekitar ndalem di kala para santri sedang asyik
muthala’ah. Namun sayang, usahanya tak pernah berhasil, hingga pada usaha yang ketujuh
ia tertangkap basah oleh pengasuh pesantren, Kiai Qadir. Alih-alih langsung ketakutan, Gatot
malah cengengesan.
Namun, semenjak itulah, Gatot berubah sikap 180 derajat. Tak ada lagi kamus kabur dalam
hidupnya. Pertemuan pertamanya dengan Neng Zulaiha di malam setelah tertangkap basah,
membuat ia ingin tinggal selamanya di pesantren yang awalnya ia anggap sebagai penjara.
Seiring berjalannya waktu, cinta Gatot kepada putri sulung kiainya itu semakin subur. Bayangan
Neng Zulaiha selalu menari dalam pikirannya. Namun, sayang seribu sayang, belum sempat
memiliki Neng Zulaiha, B: janur kuning sudah melengkung. Neng Zulaiha dijodohkan dengan
Gus Farid, putra Kiai Mahmudi dari Banten. Mendapatinya, Gatot frustasi tidak bisa menerima
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kenyataan. Dia berjalan tanpa arah untuk mengusir rasa frustasi di tengah suka cita keluarga
Neng Zulaiha, hingga akhirya semua terasa gelap dan tak terkendalikan. Gatot pun pingsan di
tengah perjalanan frustasinya.
Dari sini cerita jadzab dimulai. Di saat belum tersadarkan diri, ia didatangi oleh almarhum
kakeknya, Mbah Ontobogo. Di dalam mimpimya ia memprotes Mbah Ontobgo yang selalu
C: menyuruhnya sholat namun ia sendiri tak pernah mengerjakannya. Mbah Ontobogo
yang terkenal kedalaman ilmu batinnya, justru menentang dengan sebuah pertanyaan untuk
dijawab Gatot. Jika Gatot mampu menjawab, maka iapun diperbolehkan untuk tidak sholat.
Pertanyaannya sederhana dan losos; D: Ing ngendi susuhing angin?. Gatot pun geleng-geleng
tidak bisa menjawab. (Doran,…., pacul,bawak, salat)
Setelah sadar dari pingsannya, Gatot kemudian bertemu dengan salah seorang yang unik
dan datang seperti tiba-tiba. Namanya Mbah Kento. Tingkah lakunya sangat tidak dimengerti
oleh kebanyakan orang umum. Mbah Kento seakan dapat membaca isi hati lawan bicaranya.
Namun, Gatot merasa sangat tenang dan nyaman bersamanya. Hanya dengan Mbah Kento-lah
ia bisa mengakui bahwa dirinya memang tidak tampan dan jauh dari kesempurnaan. Di setiap
pertemuannya, Mbah Kento selalu memberikan ilmu hikmah tentang kehidupan yang akhirnya
mengantarkan hambanya semakin dekat dengan sang maha pencipta. Dan berkat perantara
Mbah Kento, Neng Zulaiha terhapus bersih dari pikirannya. Kini, cinta pada Sang Penciptalah
yang selalu menemani setiap hembusan nafas Gatot.
Sejak saat itulah jadzab si Gatot semakin menjadi-jadi. Tak pelak, hal ini menjadi hotnews
di kalangan pesantren. Banyak tingkah laku Gatot yang sudah tak lagi dapat dicerna oleh akal
kebanyakan santri. Bahkan pernah suatu ketika ia berkeliling pondok dan dengan suara lantang
ia mengatakan ingin meruntuhkan keraton surga dan akan menutup jurang neraka. Supaya tak
ada lagi manusia konyol yang beribadah hanya mengharap surga dan takut neraka.
Lebih dari itu, novel ini bukanlah novel yang sederhana. Novel The Jadzab Boy ini
menunjukkan kecerdasan dan kepintaran penulisnya dalam berbagai bidang ilmu, karena dalam
novel ini ada persinggungan ilmu sika, tasawuf, dan lsafat. Karenanya novel ini tidak sekedar
menghibur, tapi juga merupakan novel ilmiah dalam disiplin ilmu yang sangat berbeda; sika,
tasawuf, dan lsafat.
Penulis mampu menyampaikan pengetahuannya tentang disiplin ilmu yang terbilang berat
dengan percakapan humorial. Hal itu tampak dari karakter beberapa tokoh di dalamnya. Si
Albert yang jago sika dan si Habib yang sangat kagum dengan tokoh su, Jalaluddin ar-Rumi.
Mereka selalu menanggapi masalah dan keadaan dengan disiplin ilmu mereka masing-masing.
Penulis juga mampu mengintegrasikan disiplin ilmu yang berbeda, seperti ketika mereka sedang
belajar bersama Mbah Kento tentang loso cinta. Dengan fasih-nya si Albert meninjau makna
cinta dengan kacamata sika bahkan dia juga menciptakan rumus cinta. Sedangkan si Habib
menghubungkannya dengan puisi tokoh su favoritnya, Jalaluddin Rumi.
Orang yang akan menjadi manten, harus melewati janur mlengkung. Mengapa janur? Dari
kata ja (lahir), nur (cahaya), karena kedua mempelai akan menyongsong kelahiran cahaya
baru, yaitu janur kuning (agung). Warna kuning, berarti supiah (kenikmatan) tiada tanding.
Warna penggoda. Ada kuning langsep, kuning emas, pledhinge wentis kuning, dan kuning
gadhing yang menawan. Konteks kuning adalah rona keindahan perkawinan yang agung,
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sehingga muncul Allahu Akbar dalam bentuk janur mlengkung. Persis ketika kita salat, pada
saat takbiratul ikhram, ungkapan itu muncul.
Memasuki janur mlengkung, sama halnya orang sedang salat, berdoa. Mlengkung, dari
jarwodhosok meleng (menuju ke secara konsentratif), dengan cara kung (manekung). Inilah
tasawuf ke-Illahi-an yang amat dahsyat. Bukankah sering kita dengar, ada burung perkutut,
dalam ladrang Kutut Manggung, slendro Manyura ada ungkapan: hurketekung, kung, kung.
Keindahan suara yang kung, melengkung, merupakan akhlakul karimah, yaitu ketika manusia
salat (berdzikir) secara khusyuk dan tawadhuk, khidmat.
Bayangkan, perkutut yang kecil, yang bisa manggung “kung”, ternyata harganya melebihi
lembu di bulan Besar. Itulah harga sebuah doa (dzikrullah), yang benar-benar agung. Ketika
itu, pengantin memasuki janur mlengkung adalah gambaran suratan Allah, hingga ada
pendirian huruf “Alif” yang luar biasa. Alif dalam tasawuf Jawa, yang dianut oleh Yayasan
Sosrokartono, diartikan Allah dan aku (ana, ada). Dalam budaya Jawa ini diwujudkan dalam
aksara dentawiyanjana “Hanacaraka”, yaitu hanananing angen-angen.
Di kanan kiri janur mlengkung itu terdapat pasren, antara lain ada tumbuhan tebu wulung.
Tebu dari jarwadhosok antebing kalbu. Tebu, tanaman manis dan menyegarkan. Tebu bermakna
mantebing kalbu, mantabnya hati. Untuk itu, dalam tasawuf Jawa dikenal obat hati agar tetap
anteping kalbu. Mengenai obat hati ini, dalam teks puji-pujian ditawarkan adanya lima hal yang
mampu menjadi obat bagi hati manusia. Kelima hal tersebut adalah (1) membaca Alqur’an
dengan mengendapkan maknanya, (2) memperbanyak melakukan shalat malam, (3) berkumpul
dengan orang Shaleh atau bergaul dan berguru pada orang Shaleh, (4) mampu menahan lapar
atau perbanyak berpuasa, dan (5) perbanyak berdzikir di malam hari. Berikut kutipannya.
Tamba ati iku lima ing wernane
Kaping pisan maca Qur’an sak maknane
Kaping pindho shalat wengi lakanana
Kaping telu wong kang shaleh kumpulana
Kaping papat kudu weteng ingkang luwe
Kaping lima dzikir wengi ingkang suwe
Syair obat hati ini kemudian diakhiri: Insya Allah Gusti Allah ngijabahi
Insya Allah, Allah mengabulkan. Jika sudah demikian, berarti kemantapan hati (tebu) sulit
diragukan. Tebu, juga bermakna mantebe yen wis mlebu, artinya masuk dalam suasana
khusyuk ketika berdzikir. Tebu pun, sesungguhnya selalu merujuk pada kata Allah, ada daun
muda yang tegak (huruf Alif) dan melengkung. Ketika manten mengenal itu, kiranya seirama
dengan ungkapan Ciptoprawiro (1996:25), sebagai tasawuf Jawa yang mengenal a knowledge
of the real (Al Haq). Mereka itu secara mistis berarti sedang melakukan “a particular method
of approach to reality (haqiqa). Tebu menandai sebuah doa mistis, agar kelak manten berdua
mencapai sakinah derajat ketenangan, ketenteraman, kedamaian (hati) dalam berkeluarga.
Keluarga sakinah, ditandai oleh suara-suara Tuhan dalam hidupnya.
Dalam bahasa Arab, kata sakinah berarti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi,
penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Penggunaan nama sakinah itu diambil
dari al Qur’an surat 30:21, litaskunu ilaiha, yang artinya bahwa Allah SWT telah menciptakan
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perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain.Jadi keluarga
sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan tenteraman, penuh
perlindungan, dan bahagia. Bahkan dalam Surat Al Fajr: 27-28, juga diterakan “hai jiwa yang
tenang (mutmainah), kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dari ridlanya.
Untuk mencapai sakinah, manusia perlu cengkir, berarti kencenging pikir. Cengkir ini
dipasang pada pasren (tarub), berupa cengkir gading, berwarna kuning keemasan. Inilah
lambang kekuatan agung, agar manten tidak mudah goyah, ketika ada warna kuning (supiah).
Cengkir adalah buah muda dari kelapa. Dengan berbekal kencenging pikir (pikiran yang lurus),
kedua mempelai diharapkan dapat melewati begitu banyak liku-liku kehidupan bersama. Dengan
cengkir, keluarga baru itu bercita-cita membangun keluarga penuh kasih sayang (mawadah),
tandanya adalah selalu memikirkan pasangan yang dicintai. Cinta, dari akar kata cit (think).
Maka penting sekali memperhatikan ajaran Serat Adabul Merak Ati bait 2 dan 3 sebagai berikut.
Den sami ngalap pitutur
Mungguh patraping alaki
Wajib ajriha ing priya
Lah iki dalile muni
Lafal sangking jroning Kuran
Apa wa ana rajuli (rajudi)
Lan malikul mira atu
Tegese lapal puniki
Satuhune uwong lanang
Iku retuning pawestri
Basa ratu amisesa
Ing pati kalawan urip
Dengan landasan kencenging pikir, pasangan akan selalu muncul kasih sayang yang hakiki.
Maka proses kinanti (anganthi), saling menggandeng dengan kasih sayang akan menemukan
“it is possible to have direct experience of God.” Keduanya saling paham kedudukan masingmasing, laki-laki itu raja, isteri mbok ratu. Maka, wanita dilarang kendho tapihe, megos tapake
ketika mengabdi pada lelaki. Ini kunci keluarga yang saling mengasihi, yang disebut mawaddah
: cinta, kasih sayang.
Di dalam keluarga sakinah itu pasti akan muncul mawaddah wa rahmah. Mawaddah
adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu kasih sayang pada lawan jenisnya (bisa
dikatakan mawaddah ini adalah cinta yang didorong oleh kekuatan nafsu seseorang pada
lawan jenisnya). Karena itu, setiap mahluk Allah kiranya diberikan sifat ini, mulai dari hewan
sampai manusia. Mawaddah berarti cinta yang lebih condong pada material seperti cinta karena
kecantikan, ketampanan, bodi yang menggoda, cinta pada harta benda, dan lain sebagainya.
Mawaddah itu sinonimnya adalah mahabbah yang artinya cinta dan kasih sayang.
Dua tandan pisang raja, menandai agar pengantin minta petunjuk pada pisang raja (Allah),
sebagai sumber ketenteraman. Rahmah (dari Allaah SWT tentunya) : ampunan, anugerah,
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karunia, rahmat, belas kasih, rejeki. Pisang juga berate tepining sangkan (God). Wa artinya
dan, sedangkan rahmah (dari Allah SWT) yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat,
belas kasih, rejeki. (lihat : Kamus Arab, kitab ta’riifat, Hisnul Muslim (Perisai Muslim). Jadi,
rahmah adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi dan
melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rahmah lebih condong pada sifat qolbiyah
atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus,
kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban, yang terpancar dari
cahaya iman. Sifat rahmah ini akan muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan
pernikahan adalah karena mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta bertujuan
hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.Pisang raja, sangat jelas maknanya. Pisang raja
adalah simbolik dari raja. Bahwa perkawinan adalah satu dari tiga peristiwa penting manusia
: kelahiran, perkawinan dan kematian. Perkawinan itu juga diibaratkan ‘raja sehari’. Sang
pasangan Raja dan Ratu (sesuai dengan Raja beneran) kedudukannya tinggi, adi kuasa, dapat
memerintah keluarga, tetangga, famili dan sebagainya.
Untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah manusia Jawa perlu eling
(ingat) tentang kematian. Eling adalah iman Jawa, yang menjadi dasar tasawuf. Manusia itu
dalam pandangan tasawuf Jawa, sedang menunggu antrian panjang, menuju ke suatu titik
(panggilan, untuk seba). Panggilan yang dimaksudkan adalah panggilan Yang Maha Kuasa.Tak
ada satupun yang kuasa menghalanginya. Harta, tahta, ataupun kerabat dan keluarga takkan
bisa menghentikannya. Panggilan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan selama
di dunia.
Eling-eling sira manungsa
Mbesuk sira bakal lunga
Bakal numpak kreta Jawa
Sing rodhane para manungsa

B. Menunggu Telur Menetas
Kang aran Islam sejati
Sahadat tuduh kalimat
Kang den ucapaken mangke
Iya manuk bango buthak
Buthake ngenthak-enthak
Angendhog ana ing wakul
Anake pating burisat
(Suluk Rasa Sejati, pupuh II, asmaradana: 2)
Dasar ayam. Kepalanya kecil. Suaranya pecah-pecah. Kalau saya tau, ayam itu hanya
akan berkelai, bertengkar, segera saya sembelih. Mentang-mentang sudah ayam babon, gaek,
ayam senior, semua ayam. Jika tak salah, ayam itu punya telur banyak, sudah dierami, sulit
menetas. Dasar ayam, watak dasar yang saya tahu selalu ingin “cakar-cakaran”. Memang
penyakit. Sungguh menghebohkan. Ayam itu menyuguhkan teka-teki. Apakah telurnya dapat
menetas, ataukah akan jadi wokan (busuk). Terserah.
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Tanggal 1 Sura kungkum, towaf d bengteng keratin, dewi Lanjar Pekalongan, kita masuk
mesjid bertobat.
Hari ke hari, membosankan menunggu telur ayam gila itu menetas. Malam itu senyap.
Ayam-ayam tidur pulas, suasana tenang. Yang saya heran, ketika ada ular lewat dia bergumam
dengan getaran suara: “kukuk-kukuk…”. Beberapa ayam itu pun tidur dan hidup dalam satu
kandang (pranjen). Penuh kasih sayang. Apalagi induk ayam mengerami telurnya, penuh
kedamaian. Sungguh bijak induk ayam itu. Telur itu masih teka-teki, hangat dalam ketenteraman.
Dasar ayam. Ketika matahari membangunkan, tiba-tiba si jago beruara “kukuk kluruk,
…ayo bangun.” Pagi yang sunyi itu pecah menjadi ramai. Ayam-ayam yang semula damai,
seperti seorang santri sedang memilin tesbih, tiba-tiba ada perebutan kekuasaan. Dia dia
tampaknya keliru menafsirkan ayat Tuhan yang berbunyi: innallaha la yughoziru ma bi qoumin
hatayughoziru ma bi anfusihim.
Dasar ayam. Antar teman satu pranjen, saling cakar-mencakar, saling adu mulut, adu
paruh, dan berebut kekuasaan. Rasa iri dengki tiba-tiba muncul, ketika teman satu pranjen ada
yang ingin mendapat kenikmatan. Dasar ayam, seperti berotak udang saja. Kasih sayang pada
sesama tiba-tiba luntur, berubah menjadi kebencian, dendam. Ayam itu, mencucuk telur-telur,
agar tidak menetas atau menetas secara premature.
Terlebih ayam betina. Biarpun sudah tua renta (tuwek bengkek), tetap memuja iri dengki.
Dia tega mengusir (nladhung) yang muda. Dia merasa paling senior dalam komunitas satu
pranjen itu. Sepertinya, dia tidak lagi mengenal “peri-kehewanan”. Sungguh gila ayam betina
itu. Hanya mengejar sebutir jagung, harus mencakar teman, harus nladhung, mendel, dan
kadang-kadang ada aliran darah.
Mari kita rasakan, dimana letak kasih sayang ayam itu? Mereka bertindak dalam dunia
semu. Mereka lupa memayu hayuning bawana. Bahkan yang dikejar seolah-olah aluamah dan
amarah belaka, serta supiah, lupa terhadap mutmainah. Ini pertanda apa? Jika ayam itu hidup
manusia, berarti tasawuf tataran awal, yaitu karyenak tyasing sesama sudah pudar, hanya omong
kosong. Sayang. Yang terjadi di panggung hidup kita, yang mengaku dirinya sok “beragama”,
sok Islami, ternyata hanya kedok semata, hingga berubah karyasa tyasing sesama.
Menunggu telur menetas dan atau matinya ayam, memang membosankan. Telur-telur
itu masih menyisakan cangkriman. Kalau sudah demikian, rasa Jawa yang disebut eling
atau iman, sudah lenyap. Yang muncul dalam hati manusia adalah mbeling. Artinya, hatinya
keras, mengkarat. Hatinya seperti beling (pecahan piring, pecahan kaca), yang sewaktu-waktu
jika mengenai kaki jelas berdarah. Iman pun berubah menjadi imen. Ketenteraman sudah
sulit dijangkau. Padahal, jika seseorang sudah mengobarkan kedengkian, ibarat sedang (1)
menggenggam paku panas dan (2) menyebar pecahan beling (kaca, gelas). Paku dan beling
sewaktu-waktu dapat mengenai kaki orang lain, atau bahkan dirinya sendiri. Celaka.
Ada kerancuan pemahaman Tasawuf yang disinyalir marak berkembang di kalangan
masyarakat berikut bergentayangannya para pendusta yang mengaku menjalani Tasawuf dan
mengklaim diri sudah sedemikian ‘akrab’nya dengan Rabb hingga dibebaskan dari kewajiban
menjalankan ibadah mahdlah. Padahal Rasul Saw saja sampai ke akhir hayat pantang
melepaskan peribadatan berikut semua ketentuan Syariah yang mengikatnya. Sebenarnya
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apa sih Tasawuf itu? KH Jamaluddin Kae dalam bukunya Tasawuf Kontemporer mengupas
pemahaman mengenai Tasawuf dengan dasar pemikiran QS Al-Maidah : 35 yang terjemahannya
sebagai berikut : ‘Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan
carilah wasilah yang menyampaikan kamu kepadaNya, dan berjuanglah di jalanNya agar
kamu mendapat keberuntungan’.
Selanjutnya penjabaran ayat di atas merujuk pada enam pilar utama yang membentuk
struktur ibadah, yakni ‘Wahai orang-orang yang beriman’ (=Mukmin), ‘bertakwalah kamu
kepada Allah’ (Hakikat), ‘dan carilah wasilah’ (Tasawuf), ‘yang menyampaikan kamu
kepadaNya’ (Makrifat), ‘dan berjuanglah kamu’ (Thariqat), ‘di jalanNya’ (Syariat), ‘agar
kamu mendapat keberuntungan’ (Hadiah). Berdasarkan penjabaran di atas didenisikanlah
Tasawuf sebagai ‘wasilah (medium) yang ditempuh seorang Mukmin dalam rangka berproses
menghakikatkan syariat melalui thariqat untuk mencapai makrifat’. KH Jamaluddin Kae
menyederhanakan pemahaman di atas dengan menganalogikan Tasawuf sebagai sebutir telur
ayam kampung.
Dalam konsep tasawuf, telur memiliki cangkang (Syariat) atau sembah raga, putih telurnya
(Thariqat) atau sembah nala, kuning telurnya Hakikat (sembah cipta), dan inti kuning telurnya
adalah Makrifat (sembah rasa). Tak ada telur tanpa cangkang keras pelindung bagian dalam
sebagaimana tak mungkin tasawuf berjalan sendiri tanpa Syariah. Retaknya cangkang telur
dapat mengakibatkan busuknya seluruh isi yang terkandung di dalamnya, maka cangkang
harus dijaga sebaik mungkin keutuhannya. Unsur terpenting dalam sebutir telur adalah inti
kuning telurnya (Makrifat). Inti kuning telur tersebut takkan kita jumpai dalam telur ayam
negeri yang dirangsang produksinya dengan asupan pakan ternak tertentu alias telur bikinan
dan tasawuf tanpa inti merupakan tasawuf palsu (pseudo su). Jenis terakhir inilah yang laris
manis digunakan oleh para Mustawif (orang yang pura-pura menjalani tasawuf) untuk merekrut
massa dan mengeruk keuntungan tertentu.
Inti kuning telur hanya akan kita peroleh di dalam kuning telur karena tidak ada Makrifat
sebelum mencapai Hakikat. Kuning telur diselaputi oleh putih telur sebagaimana Hakikat
merupakan hasil yang diperoleh seseorang setelah menjalani Thariqat. Lalu keseluruhan
bagian telur terbungkus rapi dalam cangkang yang solid dan maknanya sistem ibadah harus
tetap berada dalam koridor Syariat. Setelah menapaki secara benar keseluruhan sistem ibadah
di atas maka Rabb akan berkenan menganugerahi kita hadiah, berupa Ma’unah (pertolongan
dan perhatian), Barokah (adanya kebaikan Illahi atas sesuatu), dan Karomah (kemuliaan dari
Allah bagi para wali-Nya).
Dengan demikian, tasawuf dan qih bak sebutir telur pilihan. Tasawuf adalah isi dan qih
adalah kulitnya. Tanpa kulit telur, isi akan membusuk dan dikerubungi lalat-lalat, begitu juga
kulit tanpa isi akan sangat mudah hancur, maka harus kedua-duanya ada, lalu dierami dengan
sarang yg berdasarkan Al Quran dan al hadist, dengan kehangatan keberkahan Cahaya ilmu.
Maka telur itu akan menetas menjadi insan kamil, insan paripurna, mukmin sejati.

C. Memasukkan Benang ke Lubang Jarum
Puniku sadat sarengat,
tegese sarengat niki,
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yen sare wadine njengat,
tarekat taren kang estri,
hakikat nunggil kapti,
kedah rujuk estri kakung,
makripat ngretos wikan,
sarat laki rabi,
ngaben alu kaidenna yayah rina.
(Serat Darmagandhul, pada 7)
Memasukkan benang ke dalam jarum, tidak mudah. Begitulah. Apalagi jika benang itu
basah. Menegakkan benang basah pun tidak mudah, butuh waktu dan strategi. Itulah memahami
mistik Islam Jawa, yang penuh misteri. Sungguh aneh orang Islam itu, apalagi Islam Jawa.
Saya nyatakan aneh bin ajaib, karena perilakunya sering di atas nalar manusia.
Pertama, saya pernah sakit, tetangga mengatakan sakit parah. Berkali-kali masuk keluar
rumah sakit. Di rumah sakit, saya pernah diundangkan seorang agamawan (Islam). Dia juru
sembuh. Yang saya dengar, sambil tiduran di bad, dia mengobati saya dengan bacaan Islami,
karena ada kata-kata bismillah. Tapi, di balik itu juga terdengar kata “niat ingsun”, yang sering
diucapkan nawaetu, kira-kira demikian. Hampir 15an menit, dia menggunakan daun dadap
srep,yang konon telah diberi mantra. Daun itu, setahu saya “diidoni” cuh-cuh, mungkin tiga
kali, lalu dioleh-oleskan di jidat, dada, perut, dan kaki. Juru sembuh itu lalu menebak tembok,
juga sekitar tiga kali. Hentakan kaki pun juga kira-kira tiga kali, sebagai akhir penyembuhan.
Dia lalu berpamitan.
Kedua, kaki saya pernah sakit bengkak, entah apa sebabnya. Hampir sebulan tidak masuk
sekolah, gara-gara kaki tidak bisa jalan. Orang tua saya, segera membawa ke ”wong pinter”,
yang saya duga semi-semi kyai waktu itu. Maaf, saya masih kecil, sehingga tanpa ada alas an
menolak ide cemerlang orang tua. Di rumah orang cerdik pandai itu, kaki saya diusap-usap,
dipus-pus (ditiup), sambil ada ucapan bismillah. Ada pula kata-kata “matak aji”, lalu orang itu
meniup kaki saya. Beberapa menit kemudian masuk ke kamar, keluar sudah membawa kertas
gulungan. Katanya, kertas itu berisi “rajah”. Saya pun percaya. Rajah itu disuruh membakar
kalau sudah sampai rumah. Abu kertas itu diminta masukkan ke air mendidih. Lalu, kaki saya
supaya dipanggang di atas uap air mendidih itu beberapa saat. Ternyata, pagi harinya bengkak
di kaki saya “meletus” (kingsep), mengeluarkan cairan dan sejumlah enggres-enggres. Katanya,
itu penyakitnya.
Ketiga, eyang saya seorang pejabat kelurahan tiba-tiba jatuh sakit. Kata orang, jabatan
dia memang ada yang menginginkan. Yang paling sakit juga bagian kaki. Maka, eyang saya
itu diundangkan “wong pinter”lagi. Mungkin, dia seorang agamawan atau dukun. Yang jelas,
ada ucapan Al-Fatikah berkali-kali, saya lupa menghitung, ketika menyembuhkan kaki eyang.
Yang menarik, di akhir mantra atau ayat yang dia ucapkan, lalu minta diambilkan air putih
satu gelas.Air itu harus diambil dari jembangan dengan cara membelakangi (mungkur). Air
diberikan pada orang itu, dengan cara membisu, tanpa kata-kata. Air itu, juga ditiup lalu disebul,
beberapakali. Seingat saya, tiga kali eyang saya diminta minum air itu dan sisanya dioleskan
pada bagian kaki (yang sakit). Orang itu segera mendendangkan lagu “singgah-singgah”. Lalu
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mulutnya menyedot kaki eyang saya. Dari mulut dia, ternyata keluar beberapa benda: paku,
pecahan beling, dan rambut. Katanya, penyakit eyang sudah diambil, akan sembuh beberapa
waktu lagi.
Yang percaya pada hal-hal unik di atas, silakan. Nyatanya banyak pula yang sembuh dari
penyakit yang sebenarnya dokter sudah angkat tangan. Itulah mistik Islam Jawa dalan tindakan
(in action). Mistisisme adalah sebuah pencarian diri yang selama ini hilang. Ibaratnya, kita
sedang akan memasukkan benang ke lubang jarum. Benang itu akal (manusia), jarum itu Sang
Khalik. Benang dan jarum baru dapat digunakan, manakala keduanya manunggal. Benang
tanpa jarum, sia-sia. Jarum tanpa benang, nyaris kurang tegas kebermaknaannya.
Sayangnya, manusia yang merasa sebagai benang, sering “basah”. Akibatnya mata
manusia tidak mampu memasukkan benang ke jarum. Ada kalanya, lubang itu tampak dua,
dan ada kalanya tersumbat. Ketika manusia gagal memasukkan benang, ada rasa tidak tenang.
Hidup menjadi mengambang, seperti tak berguna. Ketenangan batin, didorong oleh keyakinan
mendalam, sepertinya merupakan sebuah laku penting dalam gerak mistik Islam Jawa. Gerak
mistik itu sebuah prosesmemasukkan benang (nylurupke). Gerakan sumurup, artinya awas
eling, dengan nuansa heneng, hening, henung, henong, barulah kita mendapatkan pepadhang.
Sumurup, berarti paham (understand) terhadap jangka dan jangkah yang akan dilakukan.
Sumurup bahwa diri kita itu lemah, diri kita sudah surup (redup), dan lama kelamaan mambu
lemah, artinya menuju sangkan paraning dumadi.
Orang salat itu, oleh orang Jawa dikatakan sedang berlatih menuju sangkan paran. Betapa
tidak, ketika suntuk membaca doa, tangan di dada, itulah persis kita menghadapi lelagon turituri putih, ditandur neng kebon agung. Maka, salatlah secara khusyuk sebelum kau disalatkan.
Salat pun senantiasa memandang ke sajadah (tanah), itulah batin yang paham (sumurup), akan
memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Lubang jarum itu menjadi akhir hidup dan awal
kehidupan langgeng, sehingga hati tinarbuka luas, mampu melihat burung bango bothak sing
ngendhog ing plataran jembar ngenthak-enthak.
Hidup seorang mistikus demikian, bagaikan melihat suatu daerah perbukitan yang luas
terbentang di depan mata dan semakin lama dia mencari jalan, maka semakin sulit mencapai
tujuannya. Suatu ketika dia mungkin tinggal di taman mawar mistik Persia, tapi di waktu
lain dia berada di puncak-puncak dingin renungan loso Yunani. Suatu ketika dia sedang
menghayati renungan tasawuf Iman Gazali, hidup harus mengasingkan diri, menuju kasunyatan
(kesunyian) atau disebut suwung awing-uwung, bukan suwung blung. Godaan menuju suwung,
sungguh berat, seperti kita sedang tinggal di lembah pemujaan para wali, tapi di saat lain dia
harus menaiki unta sepanjang padang pasir untuk mencari makna hidupnya.
Benang yang kita bawa, masih sering teka-teki, apakah mau kita gulung atau kita urai.
Apakah benang kita mampu masuk ke lubang jarum, hingga mudah untuk menjahit pakaian
sobek, menjahit dodot, menjahit pakaian seorang kere, atau kere munggah bale, masih tekateki. MUngkin sekali, kalau sukses memasukkan benang, kita seakan-akan sedang mengikuti
alunan lagu Ilir-Ilir, domana jlumatana kanggo seba mengko sore, mumpung gedhe rembulane,
mumpung jembar kalangane, sehingga terdengar lantunan Kinanthi Padhang Mbulan: Padhang
mbulan kekencaran, nedhenge purnama sidhi.
Pancaran mistik Islam Jawa sungguh kaya rona-rona kehidupan spiritual. Pemaknaan
pun sering bersifat dialektik, artinya bola-balik, kesana kemari, kadang ilmiah dan suatu saat
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semi ilmiah, penuh otak-atik mathuk. Mistik itulah yang menuntun manusia menuju jalan
tasawuf. Tasawuf saya maknai jalan yang lurus, lancar, menuju titik (dunung) yang terang
benderang, penuh kedamaian. Tasawuf adalah wilayah tak bertepi yang sulit dijangkau siapa
pun, kecuali menggunakan perasaan dan perspektif yang telah ada dalam dirinya sendiri.
Susme yang mengacu pada mistik Islam kejawen demikian rumit dan kompleks karena banyak
mengakomodasi budaya local, sepertit legenda-legenda, dongeng-dongeng, dan mitos-mitos.
Orang Jawa tradisional yang umumnya —pinjam Geertz— berkarakter abangan, memang
tidak banyak yang bisa membaca Alquran dengan fasih. Namun demikian, ada ayat-ayat Alquran
yang hampir pasti mereka hafal seperti al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq, Qulhu (al-Ikhlas), dan ayat
Kursi. Ayat-ayat Alquran tersebut sangat familier di kalangan orang Jawa karena “kesaktiannya”.
Saya pernah melakukan pedato pengukuhan doktor, dengan topik “kesaktian budi luhur”. Hanya
itu judulnya. Ternyata, budi luhur itu sakti, mendekati ayat-ayat yang banyak dilanggar oleg
teman-teman di DPR RI, MK, dan kementerian.
Di jagad para berdasi, rasanya ayat-ayat dicampakkan. Rasanya, mereka juga Jawa
tulen (asli). Sayangnya, tasawuf Jawanya terkikis, hingga tidak secuwilpun ada budi luhur di
dalamnya. Tidak hanya orang santri yang memanfaatkan kesaktian ayat-ayat di atas, tapi juga
orang abangan dan dukun. Mereka bisa membaca al-Fatihah dan Qulhu bukan karena rajin
salat, melainkan lebih karena efek mistis ayat-ayat tersebut. Kenapa demikian? Menurut Niels
Mulder dalam Mysticism and Everyday Life in Contemporary Java, kehidupan orang Jawa
penuh dengan dunia mistis.
Bagi sebagian besar orang Jawa, mistisisme dan praktik-praktik magis-mistik selalu
menjadi arus dasar terkuat kebudayaan mereka. Pada saat yang sama, ketika ditanya perihal
agama, mayoritas orang Jawa spontan menjawab agamanya Islam. Fenomena ini mungkin
ganjil bagi kalangan Islam modernis, tapi tidak bagi kalangan Islam tradisional. Kemampuan
memetamorfosiskan ayat-ayat Alquran ke dalam mantra, rapalan, dan jimat adalah sesuatu
yang istimewa, yang menjadi simbol ketinggian ilmu mistik seseorang atau kelinuwihan orang
bersangkutan. Apalagi jika orang Jawa itu pandai membaca Alquran dan rajin salat lima waktu.
Geertz mencatat orang Jawa yang pintar membaca Al Quran dan salat lima waktu, di
masyarakat dipandang terhormat dan kesaktiannya dianggap lebih besar ketimbang para dukun.
Pak Mukmin, salah seorang warga Desa “Tegalroso” yang pernah nyantri di Pesantren Pare,
Kediri, misalnya, dianggap punya kesaktian hebat karena mampu mengusir Ki Sangu Banyu,
roh penjaga sendang di desanya. Pak Mukmin bercerita kepada saya, bahwa selama ini orangorang setempat menyucikan sendang Banyu Biru. Orang setempat hanya berani mengambil air
sendang dengan gayung dan mandi di pinggir sendang. Maka ketika Pak Mukmin menceburkan
diri ke sendang dan berenang di sendang itu, semua orang cemas. “Pak Mukmin akan celaka,
Pak Mukmin akan celaka,” teriak mereka.
Benar juga kecemasan orang desa itu. Malamnya, cerita Pak Mukmin, dia bermimpi
didatangi sosok raksasa menakutkan. Raksasa itu menunggangi punggungnya. “Tapi saya
berhasil melawannya dan raksasa itu lepas dari punggung saya,” katanya. Malam itu juga Pak
Mukmin mendatangi sendang sambil membawa lampu petromaks untuk membaca Alquran.
“Saya membaca Alquran keras-keras di sendang itu,” ujarnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba
ada suara petir dari sendang diiringi dengan gejolak air. Entah dari mana, lalu muncul seekor
makhluk yang mirip paman saya. Makhluk itu menyatakan seluruh anaknya mati karena bacaan
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ayat Alquran tadi. Ia pun minta saya agar menghentikan bacaan Alquran tersebut. “Paman”
juga minta saya agar memerintahkan warga desa untuk memotong ayam putih setiap Selasa
Kliwon.
Kata makhluk itu, ayam putih tersebut untuk mendukung keberhasilan panen
sawah warga di sekitar sendang. Pak Mukmin tidak langsung percaya begitu saja.
Untuk membuktikan kebenaran suara roh penunggu sendang, dia pulang menemui
pamannya. Ternyata sang paman sedang tidur nyenyak. Jadi jelas, sosok yang ditemui
di sendang tadi bukan pamannya. Malam itu juga Pak Mukmin mengundang warga
desa ke mesjid dan memberi tahu agar tidak lagi memberikan sesajen ke sendang.
“Jika ada sesuatu yang terjadi, saya bertanggung jawab,” kata Pak Mukmin. Malam berikutnya,
Pak Mukmin mimpi bertemu lagi dengan raksasa penunggu sendang dan ia menyatakan akan
pergi, tapi akan minta tumbal. Semula saya cemas. Tapi kemudian setiap malam, saya salat
tahajud memohon pertolongan Allah untuk menolak tumbal yang diinginkan raksasa itu.
Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada korban, ungkap Pak Mukmin.
Kisah di atas menggambarkan bagaimana “kesaktian” ayat-ayat Alquran untuk mengusir
roh penunggu sendang di desa tadi. Sejak saat itu, berkat bacaan Quran, sendang tersebut
bersih, aman, dan tidak dikotori dengan sesajen. Pak Mukmin pun makin dihormati masyarakat
karena kemampuannya memanfaatkan kekuatan magis ayat Alquran untuk mengusir raksasa
yang dijuluki Ki Sangu Banyu itu. Di kalangan masyarakat Jawa tradisional, efek magis ayatayat Alquran jauh lebih dikenal ketimbang efek “petunjuk jalan yang benar” dari ayat-ayat itu.
Karena itu, penghormatan terhadap kiai pun tidak hanya berdasarkan pengetahuan agamanya
yang luas, tapi juga pada keunggulan karomahnya. Karomah, yang menurut Gilsenan merupakan
tindakan atau peristiwa ajaib yang menyertai para wali, hanya bisa muncul pada orang-orang
yang saleh, yang rajin salat, dan baca Alquran.
Itulah sebabnya, bagi orang Jawa, Alquran itu suci dan sakti, yang karenanya, tidak boleh
ditaruh sembarangan. Bagi orang Jawa, Alquran harus dihormati, baik isinya maupun siknya.
Sebab dalam Alquran terkandung ayat-ayat yang punya magis dan kekuatan yang luar biasa.
Karena itu, melalui media tertentu, ayat-ayat Alquran bisa dipakai untuk obat (medis), obat
psikologis (penenteram hati), obat antihama (pestisida), dan obat-obat yang lain. Namun, kini
banyak paradok. Para pemuka Negara, sudah benar bertasawuf ria hanya kulit siknya saja.
Mereka juga menghiasi Al Quran di rumah, di ruangan, dan ketika sumpah di atas kepalanya.
Al Quran mereka letakkan pada posisi paling terhormat. Namun, sayang sekali, tasawufnya
keliru, karena esensi ajarannya diinjak-injak, diludahi, dan diletakkan pada posisi yang tidak
sakral. Ayat-ayat diprofankan.

D. Bercermin ke dalam Kolam
Lamun nanrendra dimulya
Ing panjara alamkabir
Gusti rabilngalamina
Pracaya agra martasih
Winedrayeng Hyang Widi
Yen tuhu masbun bariyun
Asma tubadiling hyang
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Lir truna meru bukari
Yen narendra ing tyas lir suteja retna
(Serat Makutharaja, pupuh I, sinom:22)
Inti dari tasawuf Jawa, adalah ketika manusia mau bercermin ke kolam. Bercermin diri.
Mawas diri. Kolam yang jernih, tentu memantulkan wajah kita. Jika siang, tampak keindahan
matahari, jika malam ada cahaya bulan. Waktu bercermin, yang tampak adalah bayangan.
Manakala manusia mampu menghayati bayangan agung lewat kolam itu, berarti sukses
bertasawuf. Dari hati yang disegel dan buta, manusia menuju tinarbuka (cemerlang).
Lakon-lakon wayang, seperti Dewa Ruci, adalah sebuah cermin ke kolam jernih, agar
manusia mau mawas diri. Diri manusia selalu diliputi oleh kotornya kolam, yang diwujudkan
ke dalam empat nafsu, yaitu mutmainah (timur, air, putih, Wibisana, Buta Terong), amarah
(selatan, api, merah, Dasamuka, Rambut Geni), supiah (barat, angin, Surpakenaka, Buta Cakil),
dan aluamah (utara, hitam, Kumbakarna, Padhas Gempal). Ketika manusia mau menghayati
secara instrospektif, waman ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa robbahu, waman ‘arafa robbahu faqad
jabila nafsahu, barang siapa mengenal dirinya akan kenal Tuhan, dan siapa yang kenal Tuhan
benar-benar bodoh ilmunya itu. Manusia sungguh kecil. Lemah. Nyatanya, di kolam itu tidak
bisa berenang berjam-jam seperti katak.
Manusia akan senantiasa eling, iman semakin jernih biarpun imin sulit dicegah. Manusia
memang diberi gas, seperti bus dan juga ada remnya.Dalam konteks tasawuf, mencapai
harmoni gas (nafsu) dan rem (iman Jawa) ini berupaya agar hati manusia menjadi benar dan
lurus menuju Tuhan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam mistisisme Jawa itu sendiri
yaitu pada upaya dua hal, yaitu (1) pendekatan diri pada sang khalik (Tuhan), wahdatul suhud
dan (2) penyatuan diri manusia dengan Tuhan (wahdatul wujud). Mistisisme Jawa cenderung
mendasarkan kepada faham ke-Tuhanan yang bercorak monisme panteistik dan bertujuan untuk
mencapai persatuan antara manusia dengan Tuhan.
Sedangkan dalam kejawen jalan yang ditempuh juga yaitu melalui distansi, yaitu pertama.
mengambil jarak antara dirinya dengan nafsu-nafsu yang akan membelenggu jiwanya.
Atau dengan kata lain menjadi penghalang dalam pendekatan diri pada Tuhan dengan cara
nutupi babahan hawasanga. Kedua. konsentrasi yaitu upaya berdzikir kepada Tuhan, untuk
mendapatkan penghayatan langsung terhadap alam ghaib yang pada puncaknya adalah ma’rifat
kepada Tuhan, dengan cara manekung (manungku puja) Ketiga. iluminasi atau kasaf adalah
suatu kondisi ketika konsentrasi dzikir berhasil mengalami fana terhadap kesadaran inderawi
mulai dari kasaf (tersingkapnya tabir) terhadap penghayatan alam gaib dan memuncak pada
ma’rifat. Keempat yaitu insan kamil adalah manusia yang mencapai ma’rifat tertinggi yaitu
manusia suci dan sempurna.
Dengan pusaka eling lawan waspada, eling (iman Jawa) merupakan net (grenjet), waspada
(sadar kosmis), seperti halnya perliku panakawan dari Klampis Ireng. Klampis ireng dari
kata kapis ireng (kepala), yaitu otak manusia. Otak yang dapat berlaku menjadi Semar. Nama
tokoh ini berasal dari bahasa arab Ismar. Maka lagunya pocung: Semar iku dudu estri dudu
jalu, yen jalua Semar, jaja mungal lir pawestri, yen estria lurah Semar kekuncungan. Dalam
lidah jawa kata Is- biasanya dibaca Se-. Contohnya seperti Istambul menjadi Setambul. Ismar
berarti paku. Tokoh ini dijadikan pengokoh (paku) terhadap semua kebenaran yang ada atau
sebagai advicer dalam mencari kebenaran terhadap segala masalah. Agama adalah pengokoh/
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pedoman hidup manusia. Semar dengan demikian juga adalah simbolisasi dari agama sebagai
prinsip hidup setiap umat beragama.
Nala Gareng, juga diadaptasi dari kata arab Naala Qariin. Dalam pengucapan lidah jawa,
kata Naala Qariin menjadi Nala Gareng. Kata ini berarti memperoleh banyak teman, ini sesuai
dengan dakwah para aulia sebagai juru dakwah untuk memperoleh sebanyak-banyaknya teman
(umat) agar kembali ke jalan Allah SWT dengan sikap arif dan harapan yang baik. Nala Gareng
bisa jadi juga dari nala khairun, artinya berhati baik. Untuk itu, manusia bisa meneladani
Petruk, diadaptasi dari kata Fatruk. Kata ini merupakan kata pangkal dari sebuah wejangan
(petuah) tasawuf yang berbunyi: Fat-ruk kulla maa siwalLaahi, yang artinya: tinggalkan semua
apapun yang selain Allah. Wejangan tersebut kemudian menjadi watak para aulia dan mubaligh
pada waktu itu. Petruk juga sering disebut Kanthong Bolong artinya kantong yang berlubang.
Maknanya bahwa, setiap manusia harus menzakatkan hartanya dan menyerahkan jiwa raganya
kepada Allah SWT secara ikhlas, seperti berlubangnya kantong yang tanpa penghalang. Lebih
tegas lagi, Bagong, berasal dari kata Baghaa yang berarti berontak. Yaitu berontak terhadap
kebathilan dan keangkaramurkaan. Si “Bayangan Semar” ini karakternya lancang dan suka
berlagak bodoh.
Secara umum, Panakawan melambangkan orang kebanyakan. Karakternya mengindikasikan
bermacam-macam peran, seperti penghibur, kritisi sosial, badut bahkan sumber kebenaran dan
kebijakan. Para tokoh panakawan juga berfungsi sebagai pamomong (pengasuh) untuk tokoh
wayang lainnya. Pada dasarnya setiap manusia umumnya memerlukan pamomong, mengingat
lemahnya manusia, hidupnya perlu orang lain (makhluk sosial) yang dapat membantunya
mengarahkan atau memberikan saran / pertimbangan. Pamomong dapat diartikan pula sebagai
guru / mursyid terhadap salik yang dalam upaya pencerahan jati diri.
Tokoh Panakawan dimainkan dalam sesi gara-gara. Pada setiap permulaan permainan
wayang biasanya tidak ada adegan kekerasan antara tokoh-tokohnya hingga lakon gara-gara
dimainkan. Artinya adalah bahwa jalan kekerasan adalah alternatif terakhir. Dalam Islam
pun, setiap dakwah yang dilakukan harus menggunakan tahap-tahap yang sama. Lakon garagara pun menggambarkan atau membuka semua kesalahan, dari yang samar-samar menjadi
kelihatan jelas sebagaimana sebuah doa: Allahuma arinal haqa-haqa warzuknat tibaa wa'arinal
bathila-bathila warzuknat tinaba, artinya: Ya Allah tunjukilah yang benar kelihatan benar dan
berilah kepadaku kekuatan untuk menjalankannya, dan tunjukillah yang salah kelihatan salah
dan berilah kekuatan kepadaku untuk menghindarinya.
Dengan laku demikian, manusia akan menghayati sifat-sifat Tuhan yang jalan (maha
gung), jamal (maha indah), kamal (maha sempurna), dan qahar (maha kuasa). Penghayatan
batin menuju suatu keadaan yang dalam Serat Sastra Jendra, Sinom: 4 dan 5 disebut martabat
empat, yaitu: Catur martabat punika, kantha têgêsipun nênggih, jênggêrêng wujud kang samar,
warna têgêsipun singgih, tulisan kang kinardi, warana ananing wujud, wujud ingkang sanyata,
ganda dèn têgêsi nênggih, pan puniku rahsaning pangambonira Déné pangrasa punika, antara
sajroning osik, mung krasa ngêdalkên rêmbag, kang tan mêdal manah suci, kosok wangsulé
malih, purwaning jagad puniku, lan wasananing jagad, riningkês kalih prakawis, thok thêlipun
mung gusti lawan kawula.
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ABSTRAK
Bahasa merupakan cermin konseptualisasi dan interpretasi manusia tentang dunia.
Perbendaharaan kosakata suatu bahasa mereeksikan lingkungan sik dan lingkungan sosial
penuturnya. Kompleksitas kosakata suatu bahasa mencerminkan keseluruhan ide, kepentingan,
ketertarikan, pekerjaan (mata pencarian) yang menjadi fokus perhatian dari sebuah komunitas.
Bagi masyarakat penutur bahasa Bali yang beragama Hindu, leksikon nyuh ’kelapa’ merupakan
leksikon yang sangat diakrabi dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk memenuhi kebutuhan
panganan, nyuh ’kelapa’ juga merupakan tanaman budaya yang memiliki fungsi kompleks dalam
setiap aktivitas sosial, adat-istiadat, dan keagamaan.
Tulisan ini mendeskripsikan kedudukan leksikon nyuh ‘kelapa’ dalam struktur taksonomi
tumbuh-tumbuhan dalam bahasa Bali, dan mendeskripsikan keberagaman leksikon nyuh ‘kelapa’
terutama yang terkait dengan nama bagian-bagian tumbuhannya. Tujuan tulisan ini adalah untuk
memberikan deskripsi singkat mengenai sebagian aspek dari cara pandang (konseptualisasi dan
persepsi) penutur bahasa Bali terhadap dunia tumbuh-tumbuhan khususnya nyuh ‘kelapa’
Bahasa Bali memiliki pemerincian leksikon khusus untuk mengacu pada bagian-bagian
tumbuhan nyuh ‘kelapa’. Mulai dari akar, batang, daun, bunga, maupun buah kelapa. Seperti
buah kelapa dalam bahasa Bali yang memiliki kompleksitas pemerincian leksikon, antara lain:
bungsil, klungah, kuud semambuh, kuud, nyuh nguda, nyuh wayah, sambuk, dan kau. Kompleksitas
pengorganisasian dan pengkategorisasian leksikon nyuh ‘kelapa’ merupakan cermin kompleksitas
konseptualisasi dan persepsi masyarakat penutur bahasa Bali terhadap tumbuhan kelapa.
Kata Kunci: konseptualisasi-persepsi-leksikon-kelapa

A. PENDAHULUAN
Bahasa adalah bagian dari lingkungan tempat tinggal, dan bahasa merupakan pintu masuk
untuk mengetahui berbagai hal dari setiap aspek dalam kehidupan manusia. Perbendaharaan
kosakata suatu bahasa mereeksikan lingkungan sik dan lingkungan sosial penutur bahasa
tersebut. Lengkap atau tidak lengkapnya kosakata suatu bahasa memang tampak sebagai
inventarisasi (inventory) kompleks seluruh ide, kepentingan, ketertarikan, pekerjaan (mata
pencarian) yang menjadi fokus perhatian dari sebuah komunitas(Muhlausher, 2001:1).
Studi lintas bahasa menunjukkan bahwa jumlah dan makna leksikon dalam ranah yang
sama berbeda dari bahasa satu ke bahasa yang lain, sebagai contoh bahasa Bali memiliki empat
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leksikon: padi ‘padi’, jijih‘gabah’, baas ‘beras’, nasi ‘nasi’, sementara bahasa Inggris hanya
memiliki satu leksikon rice untuk mengacu pada benda yang sama. Perbedaan jumlah dan
makna suatu leksikon dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain berkaitan dengan perbedaan
cara pandang masyarakat penutur bahasa yang bersangkutan terhadap ranah yang dimaksud.
Jadi, bukan merupakan hal yang sifatnya kebetulan apabila bahasa Inggris hanya memiliki
satuleksikon rice, sementara bahasa Bali memiliki empat leksikon untuk mengacu pada benda
yang sama seperti disebutkan di atas. Penutur bahasa Inggris dan penutur bahasa Bali melihat
‘padi’ dengan cara yang berbeda sehingga jumlah dan makna leksikon yang digunakan untuk
melabeli hasil melihat padi pun berbeda. Pemeriksaan leksikon pada ranah tertentu dalam suatu
bahasa, dapat mengungkapkan beberapa aspek yang berkaitan dengan cara pandang penuturnya
terhadap dunia luar.
Meskipun terdapat perbedaan leksikon dari satu bahasa ke bahasa yang lain, studi lintas
bahasa juga menemukan bahwa pada ranah tertentu terdapat prinsip-prinsip umum yang berlaku
secara universal. Dalam ranah warna, misalnya, bahasa yang memiliki leksikon untuk warna
biru biasanya juga akan memiliki leksikon untuk warna-warna hitam, putih, merah, kuning,
dan hijau. Tidak sebaliknya bahasa yang memiliki leksikon untuk warna merah belum tentu
memiliki leksikon untuk warna kuning, hijau, dan biru (Kay dan Daniel, 1978). Dalam ranah
tumbuh-tumbuhan, Brown (1977) mengemukakan bahwa jika suatu bahasa memiliki leksikon
untuk mengacu pada kelompok tumbuh-tumbuhan berukuran menengah (bush), bahasa itu
biasanya memiliki leksikon untuk mengacu pada kelompok tumbuh-tumbuhan berukuran besar
(tree), dan leksikon untuk mengacu pada kelompok tumbuh-tumbuhan berukuran kecil (gress
atau GRERB (gabungan gress dan herb)). Tidak sebaliknya, bahasa yang memiliki leksikon
untuk mengacu pada kelompok tumbuh-tumbuhan berukuran besar belum tentu memiliki
leksikon untuk mengacu pada kelompok tumbuh-tumbuhan berukuran kecil dan menengah.
Tulisan ini membicarakan salah satu leksikon tumbuh-tumbuhan (etnobotani), yaitu nyuh
‘kelapa’ yang sudah sangat diakrabi oleh penutur bahasa Bali. Dikatakan sangat diakrabi karena
leksikon nyuh ‘kelapa’ selain untuk memenuhi kebutuhan panganan juga merupakan salah satu
tanaman budaya yang keberadaannya sangat vital dalam setiap aktivitas sosial, adat-istiadat, dan
keagamaan. Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan deskripsi singkat mengenai sebagian
aspek dari cara pandang (konseptualisasi dan persepsi) penutur bahasa Bali terhadap dunia
tumbuh-tumbuhan khususnya nyuh ‘kelapa’.

B. TEORI
Dalam proses perkembangan studi bahasa bahwa bahasa berkaitan dengan cara pandang
penuturnya terhadap realitas dunia sudah lama disadari oleh peneliti bahasa dan kebudayaan.
Wilhelm von Humboldt, misalnya melihat perbedaan bahasa sebagai pembawa perbedaan
perspektif kognitif, perbedaan pandangan dunia. Dikatakan bahwa ”each language ......contains
a characteristic worldview” (Wierzbicka, 1992:3).
Studi linguistik dan antropologi di Amerika yang dipelopori oleh Franz Boas pada awal
abad kedua puluh juga mengemukakan adanya keterkaitan antara bahasa dengan pandangan
dunia penuturnya. Menurut Boas, bahasa merupakan manifestasi terpenting dari kehidupan
mental penuturnya. Bahasa mendasari pengklasikasian pengalaman sehingga berbagai bahasa
mengklasikasikan pengalaman secara berbeda-beda dan pengklasikasian semacam itu tidak
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selalu disadari oleh penuturnya. Boas (1964a) mengemukakan, ”the conciseness and clearness
of thought of people depend to a great extent upon their language”.
Segala aspek kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari aktivitas berbahasa.“Bahasa
menunjukkan bangsa” sebuah ungkapan yang merujuk pada konsep relativitas bahasa SapirWhrof. Edward Sapir dan Bejamin Lee Whrof (Sampson, 1980:80-102) menyatakan bahwa
bahasa membentuk persepsi manusia terhadap realitas dunia. Karena bahasa membentuk
persepsi penutur terhadap realitas dunia, dari arah yang sebaliknya dapat dikatakan bahwa
bagaimana suatu penutur bahasa memandang realitas dunia dapat dilihat dari bahasannya.
Bahasa mencerminkan konseptualisasi manusia, penafsiran manusia terhadap dunia (Wierzbicka,
1992:7).
Berkaitan dengan dunia tumbuh-tumbuhan khususnya mengenai pohon kelapa dalam
bahasa Bali, berdasarkan pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa bagaimana penutur
bahasa Bali memandang pohon kelapa di sekitarnya dapat dilihat dari bahasannya. Pertanyaan
muncul kemudian adalah unsur bahasa Bali mana yang mencerminkan cara pandang penuturnya
terhadap nyuh ‘kelapa’? Apakah sistem bahasanya ataukah kosakatanya. Unsur bahasa Bali
yang dikaji dalam tulisan ini adalah kosa kata atau leksikonnya, yaitu leksikon yang berkaitan
dengan dunia kelapa atau leksikon “kekelapaan”.
Pada mulanya, perhatian terhadap kaitan bahasa dan cara pandang dunia penuturnya
lebih banyak dicurahkan pada masalah sistem bahasa. Akan tetapi, hal itu bukan berarti
bahwa menafsirkan pandangan dunia penutur tidak dapat dilakukan dengan memeriksa kosa
katanya. Boas (1946b) mengemukakan bahwa perbedaan kosa kata dalam bahasa sedikit
banyak bergantung pada ”the chief interest of the people”. Berkaitan dengan persoalan kosa
kata dalam kaitanya dengan pandangan dunia penuturnya ini, Sapir (Wierzbicka, 1997:4)
mengemukakan bahwa “language differ widely in the nature of their vocabulary. Distinction
which seem inevitable to us may be utterly ignored in language which reect an entirely
different type of culture”
Pemeriksaan kosa kata dalam ranah tertentu untuk memahami pandangan dunia penuturnya
mendapat perhatian yang besar dalam etnosemantik (ethnosemantik) yang mulai berkembang
di Amerika sejak 1960an. Etnosemantik adalah studi mengenai cara-cara yang dipakai oleh
suatu masyarakat dalam mengorganisasikan dan mengkategorisasikan ranah pengetahuan
tertentu. Seperti dunia tumbuh-tumbuhan, binatang, perkerabatan, dalam kebudayaan yang
berbeda. Studi etnosemantik difokuskan pada pendeskripsian sistem klasikasi folk taksonomi
dan penganalisisan tur-tur atomistis makna leksikon. Studi ini menghasilkan analisis
komponen makna sejumlah leksikon dan penyusunan sistem folk taksonomi mengenai ranah
pengetahuan tertentu. Berdasarkan hasil analisis dapat ditafsirkan bagaimana suatu masyarakat
mengorganisasikan dan mengklasikasikan ranah pengetahuan tertentu tersebut (Palmer,
1999:18-22). Berkaitan dengan pemeriksaan kosa kata, Ahimsa Putra ( 1986:107) mengatakan
bahwa dari nama-nama yang dipakai dalam ranah tertentu dapat ditemukan patokan apa yang
dipakai oleh suatu masyarakat untuk membuat klasikasi, yang berarti juga dapat diketahui
“pandangan hidup pendukung kebudayaan tersebut”
Penelusuran kosa kata dalam upaya untuk mengungkapkan budaya penuturnya juga
dilakukan dalam semantik linguistik. Wierzbicka (1997) mengatakan bahwa ada hubungan yang
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sangat erat antara kehidupan suatu masyarakat dan leksikon bahasanya. Disebutkan bahwa kata
mencerminkan dan menceritakan karakteristik cara hidup dan cara berpikir penuturnya dan
dapat memberikan petunjuk yang sangat bernilai dalam upaya memahami budaya penuturnya.

C. KATEGORI ETNOBIOLOGI DALAM PRINSIP-PRINSIP UMUM LEKSIKON
ETNOBOTANI
Etnobotani adalah lmu botani (tumbuh-tumbuhan) mengenai pemanfaatan tumbuhtumbuhan dalam keperluan kehidupan sehari-hari dari suatu adat suku bangsa (www.
pusatbahasa.com). Leksikon etnobotani yang mengacu pada nama tumbuh-tumbuhan dalam
suatu bahasa dapat dipilah ke dalam beberapa kelompok berdasarkan luas atau sempitnya
(kelompok) tumbuh-tumbuhan yang diacunya. Dalam bahasa Indonesia, misalnya, leksikon
tumbuh-tumbuhan memiliki pengertianyang sangat luas karena mengacu pada dunia tumbuhtumbuhan secara menyeluruh, sementara leksikon pohon dan rumput memiliki pengertian yang
lebih sempit daripada tumbuh-tumbuhan karena hanya mengacu pada jenis tumbuh-tumbuhan
tertentu. Leksikon pisang dan teki pengertiannya lebih sempit karena masing-masing hanya
mengacu pada jenis pohon dan rumput tertentu. Pengertian leksikon di atas akan menjadi lebih
sempit pada leksikon pisang ambon atau pisang raja yang mengacu pada jenis pisang tertentu.
Kelompok tumbuh-tumbuhan yang diacu oleh leksikon-leksikon di atas disebut kategori
etnobiologi (ethnobiological categories). Menurut Berlin dkk. (1973), berdasarkan tingkat
cakupanya, berbagai kategori etnobiologi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yang
selanjutnya dapat disusun ke dalam urutan berjenjang yang membentuk susunan hirarkhis
taksonomis. Kategori etnobiologi yang cakupanya paling luas dan mengacu pada dunia
tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh disebut kategori jenis mahluk (unique beginner),
kategori etnobiologi di bawahnya disebut kategori bentuk mahluk (life form), dan kategori
etnobiologi di bawahnya lagi disebut kategori generik (generic). Di bawah kategori generik
masih ada dua kategori lagi, yaitu kategori spesik (specic) dan kategori di bawahnya yang
disebut kategori varietal. Selain itu masih ada satu jenis kategori etnobiologinya, yaitu kategori
antara (intermediate) yang berada di antara kategori bentuk mahluk dan generik, kategori
yang terakhir ini merupakan kategori yang tidak selalu mudah dikenali. Untuk lebih jelasnya
perhatikan Bagan 1 di bawah ini.
Jenis Mahluk

:

tumbuh-tumbuhan

Bentuk Mahluk

:

Generik

:

Spesik

:

Varietal

: pisang ambon lumut

pohon
jati

pisang

pisang ambon

….

rumput

…..

ilalang

pisang raja

teki ……

…..

pisang ambon warangan

…...

Bagan 1. Struktur taksonomi tumbuh-tumbuhan dalam bahasa Indonesia
Sebagian besar leksikon etnobotani dalam suatu bahasa merupakan leksikon pada kategori
generik, jumlah leksikon pada kategori spesik lebih kecil daripada kategori generik, dan
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jumlah leksikon pada kategori varietal lebih sedikit lagi. Sementara itu, jumlah leksikon pada
kategori bentuk mahluk hanya ada beberapa. Berlin dkk. (1973) memperkirakan bahwa jumlah
leksikon pada kategori ini berkisar antara 5-10 (Brown, 1977). Untuk kategori jenis mahluk,
banyak bahasa di dunia yang tidak memiliki leksikon untuk menandainnya sehingga kategori ini
cenderung merupakan kategori tak kasat mata. Dalam hal itu studi lintas bahasa menunjukkan
bahwa pertumbuhan leksikon etnobotani dalam suatu bahasa ternyata tidak berlangsung secara
acak, tetapi mengikuti prinsip yang universal. Berlin dkk. (1972) memperkirakan bahwa
pertumbuhan leksikon etnobotani mengikuti alur seperti pada Bagan 2 di bawah ini.

Bentuk Mahluk

antara

Generik

Jenis Mahluk
Spesik

Varietal

Bagan 2. Alur Pertumbuhan Leksikon menurut Berlin dkk. (1972)
Bagan 2 menjelaskan bahwa leksikon etnobotani yang mula-mula ada dalam suatu bahasa
adalah leksikon pada kategori generik. Bukti empiris memang demikian, semua bahasa di dunia
selalu memiliki leksikon pada kategori ini. Tidak ada bahasa yang tidak memiliki leksikon
pada kategori generik. Setelah itu, pada tahap kedua muncul leksikon pada kategori spesik
dan bentuk mahluk. Di antara kedua kategori ini, kategori mana yang muncul lebih dahulu
belum dapat dipastikan. Ada dugaan bahwa leksikon pada kategori spesik muncul lebih awal
daripada leksikon pada kategori bentuk mahluk karena berdasarkan data yang ada, setiap
bahasa selelu memiliki leksikon pada kategori spesik. Sementara itu ada beberapa bahasa
yang tidak memiliki leksikon pada kategori bentuk mahluk, misalnya beberapa bahasa yang
dituturkan oleh suku Tasmania (Berlin, 1972) dan bahasa Huichol (Brown, 1977). Pada tahap
ketiga muncul leksikon pada kategori varietal. Pada tahap terakhir barulah muncul leksikon
pada kategori jenis mahluk.
Pertumbuhan leksikon tahap demi tahap tersebut bersifat mensyaratkan. Maksudnya,
tahap yang kemudian mensyaratkan sudah melalui tahap sebelumnya. Hal ini berarti bahwa
bahwa yang sudah memiliki leksikon pada kategori jenis mahluk pastilah memiliki leksikon
pada kategori lain karena leksikon pada kategori jenis mahluk muncul pada tahap terakhir.
Sebaliknya bahasa yang memiliki leksikon pada kategori spesik belum tentu memiliki leksikon
pada kategori varietal, antara, dan jenis mahluk karena leksikon pada ketiga kategori yang
disebutkan terakhir muncul pada tahap sesudah tumbuhnya leksikon pada kategori spesik.
Menurut Brown (1977), pertumbuhan leksikon pada kategori bentuk mahluk juga tidak
berjalan secara acak, tetapi mengikuti alur yang universal dan implikasional. Brown menjelaskan
alur pertumbuhan leksikon pada kategori bentuk mahluk seperti pada Bagan 3 berikut ini.
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Bagan 3. Alur pertumbuhan leksikon pada kategori bentuk mahluk
Bagan 3 menunjukkan ada tiga jalur (path) yang mungkin ditempuh oleh suatu bahasa
berkaitan dengan pertumbuhan leksikonya pada kategori bentuk mahluk. Masing masing jalur
terdiri dari enam tahap. Tahap ke-1 sampai tahap ke-3 sama pada semua jalur, sedangkan tahap
ke-4 sampai ke-6 berbeda. Jalur yang pertama adalah: no life form > tree > GRERB > bush >
vine > grass. Dalam bahasa yang pertumbuhan leksikonnya mengikuti jalur ini, pada mulanya
bahasa tersebut tidak memiliki leksikon pada kategori bentuk mahluk (tahap ke-1). Karena
perkembangan budaya penuturnya, bahasa tersebut kemudian memiliki satu leksikon (tahap
ke-2). Jika suatu bahasa hanya memiliki satu leksikon pada kategori bentuk mahluk, leksikon
tadi biasanya mengacu pada tumbuh-tumbuhan yang ukurannya relatif besar dan berkayu
(tumbuhan yang equivalen dengan tree dalam bahasa Inggris). Pada tahap berikutnya leksikon
tumbuh-tumbuhan pada kategori bentuk mahluk dalam bahasa tadi bertambah lagi sehingga
jumlahnya menjadi dua (tahap ke-3). Jika suatu bahasa memiliki dua leksikon pada kategori
bentuk mahluk, satu leksikon biasanya mengacu pada tumbuh-tumbuhan yang ukurannya
relatif besar. Satu leksikon lainnya mengacu pada tumbuh-tumbuhan yang ukurannya relatif
kecil yang daunnya sempit dan berujung runcing (tumbuh-tumbuhan yang equivalen dengan
grass dan herb (GRERB) dalam bahasa Inggris). Selanjutnya leksikon etnobotani pada kategori
bentuk mahluk dalam bahasa tadi mungkin bertambah sehingga menjadi tiga (tahap ke-4).
Jika suatu bahasa memiliki tiga leksikon pada kategori bentuk mahluk, satu leksikon mengacu
pada tumbuh-tumbuhan berukuran besar (tree), satu leksikon mengacu pada tumbuh-tumbuhan
berukuran kecil (gress atau GRERB), dan satu leksikon mengacu pada tumbuh-tumbuhan
berukuran menengah (tumbuh-tumbuhan yang equivalen dengan bush dalam bahasa Inggris).
Pada tahap berikutnya, leksikon etnobotani pada kategori bentuk mahluk tadi bertambah
mejadi empat (tahap ke-5). Leksikon keempat ini biasannya mengacu pada tumbuh-tumbuhan
merambat (tumbuh-tumbuhan yang equivalen dengan vine dalam bahasa Inggris). Akhirnya
leksikon etnobiologi pada kategori bentuk mahluk tadi bertambah satu lagi sehingga menjadi
lima (tahap ke-6). Leksikon kelima ini merupakan hasil spesikasi kategori GRERB yang
sudah muncul pada tahap ke-3. GRERB dibedakan menjadi rumput besar (herb) dan rumput
kecil (grass). Dengan demikian sampai dengan tahap ke-6 terdapat lima leksikon pada kategori
bentuk mahluk, yaitu: (i) tumbuh-tumbuhan berukuran besar (tree), (ii) tumbuh-tumbuhan
berukuran menengah (bush), (iii) tumbuh-tumbuhan merambat (vine), (iv) tumbuh-tumbuhan
berukuran menengah (bush), (v) rumput besar (herb), serta (vi) rumput kecil (grass).
Jalur yang kedua adalah: no life form > tree > GRERB > vine > bush > grass. Jalur ini
mirip dengan jalur yang pertama. Perbedaanya terdapat pada tahap yang ke-4 dan ke-5. Pada
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jalur pertama bush muncullebih awal daripada vine, sedangkan pada jalur ke-2 vine muncul
lebih awal daripada bush. Sementara itu, jalur ketiga, yaitu no life form > tree > GRERB >
vine > grass > bush, mirip dengan jalur kedua. Perbedaanya terdapat pada tahap ke-5 dan ke6. Pada jalur ke-2 bush muncul pada tahap ke-5 dan diferensiasi GRERB menjadi grass dan
herb terjadi pada tahap ke-6. Pada jalur ke-3, sebaliknya diferensiasi GRERB menjadi grass
dan herbterjadi pada tahap ke-5, sedangkan bush muncul pada tahap ke-6.
Menurut Brown, selain mengikuti alur universal implikasional, jumlah leksikon pada
kategori bentuk mahluk dalam suatu bahasa juga berkorelasi positif dengan kompleksitas
kehidupan masyarakat penuturnya. Bahasa dengan jumlah leksikon pada kategori bentuk
mahluknya banyak, biasanya dituturkan oleh masyarakat yang kehidupanya kompleks.
Sementara itu, bahasa yang jumlah leksikonya sedikit biasanya dituturkan oleh masyarakat
yang kehidupannya sederhana. Selain itu, jumlah leksikon pada kategori bentuk mahluk dalam
suatu bahasa juga berkorelasi positif dengan keragaman jenis tumbuh-tumbuhan yang ada
dalam masyarakat penutur bahasa yang bersangkutan. Bahasa yang dituturkan oleh masyarakat
gurun pasir dan daerah kutub biasanya memiliki sedikit leksikon pada kategori bentuk mahluk.
Berbeda dengan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah hutan hujan
tropis yang biasanya memiliki leksikon lebih banyak.

D. JENIS LEKSIKON TUUMBUH-TUMBUHAN DALAM BAHASA BALI
Leksikon terkait dunia tumbuh-tumbuhan merupakan ranah yang cakupannya sangat
luas, sehingga leksikon yang ada dalam ranah ini dapat dipilah-pilah lagi ke dalam beberapa
jenis. Dalam bahasa Bali setidaknya ada empat jenis leksikon tumbuh-tumbuhan yang cukup
menonjol, yaitu (i) leksikon yang mengacu pada nama tumbuh-tumbuhan dan kelompok
tumbuh-tumbuhan, (ii) leksikon yang mengacu pada nama bagian-bagian tumbuh-tumbuhan,
(iii) leksikon yang mengacu pada nama tahap-tahap pertumbuhan tumbuh-tumbuhan, dan (iv)
leksikon yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan tumbuhan.
Dilihat dari bentuk linguistiknya, leksikon yang mengacu pada nama tumbuh-tumbuhan
dan kelompok tumbuh-tumbuhan dalam bahasa Bali, ada yang terdiri dari satu unsur seperti
bingin ‘beringin’, nyuh ‘kelapa’, jagung ‘jagung’, biu ‘pisang’, padang ‘rumput’, ada yang
terdiri dari dua unsur seperti nyuh gadang, nyuh gading,biu sasih, biu ketip, biu kayu, padang
gajah, padang teki. Berlin dkk. (1973) mengemukakan bahwa ada kaitan antara sistem tata
nama tumbuh-tumbuhan dan posisinya dalam struktur taksonomi.
Jenis leksikon tumbuh-tumbuhan yang lain adalah leksikon yang mengacu pada nama
bagian tumbuh-tumbuhan. Dalam bahasa Bali leksikon untuk mengacu pada bagian-bagian
tumbuh-tumbuhan, dapat dibedakan menjadi leksikon umum dan leksikon khusus. Leksikon
don ‘daun’, bunga‘bunga’, buah ‘buah’, misalnya merupakan leksikon umum karena dapat
dipakai untuk mengacu pada bagian-bagian dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Leksikon
don ‘daun’ misalnya dapat dipakai untuk menyebut don biu ‘daun pisang’, don bingin ‘daun
beringin’, don nyuh ‘daun kelapa’. Pada tumbuh-tumbuhan tertentu, ada bagian-bagian tertentu
dari tumbuh-tumbuhan tersebut yang diacu dengan leksikon khusus. Daun pisang, misalnya,
yang sudah kering disebut kraras, daun kelapa yang paling muda disebut busung ‘janur’,
lebih tua lagi disebut slepan, dan daun kelapa yang sudah kering disebut danyuh. Penyebutan
bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dengan leksikon khusus ini bukan tanpa tujuan. Selain
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mempermudah pengacuan, penyebutan dengan leksikon khusus tersebut juga berkaitan dengan
perbedaan fungsi bagian tumbuh-tumbuhan dalam kehidupan. Daun kelapa yang paling muda,
yaitu busung difungsikan sebagai bahan untuk membuat hiasan dalam upacara keagamaan,
slepan selain difungsikan untuk kelengkapan upacara keagamaan bisa juga dimanfaatkan
menjadi atap, dan danyuh difungsikan seperti kayu bakar.
Dalam bahasa Bali juga terdapat leksikon khusus yang mengacu pada tahap-tahap
pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang biasanya diacu oleh leksikon khusus
ini biasanya merupakan tumbuh-tumbuhan yang secara budaya sangat menonjol, seperti,
misalnya tanaman pangan. Tanaman padi misalnya, ketika mulai menghijau beberapa saat
setelah ditanam disebut embud, ketika sudah beranak dan batangnya sudah mengandung bakal
buah disebut beling.
Masarakat penutur bahasa Bali sudah lama membudidayakan sejumlah tumbuh-tumbuhan.
Pembudidayaan tumbuh-tumbuhan ini kemudian memunculkan leksikon-leksikon khusus.
Dalam pembudidayaan padi misalnya, terdapat leksikon-leksikon mulih, nengala, ngorodin,
ngiskisin, majukut, manyi. Leksikon-leksikon seperti itu juga mengandung informasi bagaimana
masyarakat penutur bahasa Bali membudidayakan padi.
Dari keempat jenis leksikon tumbuh-tumbuhan yang dikemukakan sebelumnya,
pendeskripsian leksikon tentang nyuh ‘kelapa’ difokuskan pada leksikon jenis kedua atau
leksikon yang mengacu pada nama bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Seperti telah diungkapkan
sebelumnya bahwa leksikon nyuh ‘kelapa’ merupakan tumbuhan budaya yang keberadaanya
sangat vital. Selain diolah sebagai sumber panganan, setiap bagian-bagian nyuh ‘kelapa’ mulai
dari akar, batang, daun, buah juga memiliki fungsi yang kompleks dalam aktivitas sosial, maupun
adat istiadat. Kompleksitas fungsi dari setiap bagian-bagian nyuh ‘kelapa’ tercermin pula pada
kompleksitas leksikon tentang kekelapaan dalam bahasa Bali. Kompleksitas leksikon tentang
kekelapaan sebagai implikasi kompleksitas fungsi dari bagian-bagian nyuh ‘kelapa’ menjadi
fokus perhatian dalam pembicaraan-pembicaraan berikut.

E. KED UDU KAN LEK SIK ON NY UH‘K ELA PA’ DAL AMS TRU KTU R
TAKSONOMI TUMBUH-TUMBUHAN BAHASA BALI
Kategori leksikon tumbuh-tumbuhan (etnobiologi) yang diskontinuitasnya paling mudah
dikenali adalah kategori generik. Kategori ini mengacu pada kelas tumbuh-tumbuhan terkecil
yang dapat dikenali tanpa pengamatan yang mendalam. Kategori generik merupakan kategori
etnobiologi yang paling menonjol dan menjadi inti folk taksonomi biologi (Berlin, 1978).
Sebagian besar leksikon etnobiologi dalam suatu bahasa merupakan leksikon pada kategori ini.
Dalam bahasa Bali, leksikon-leksikon seperti jaka ‘enau’, nyuh ‘kelapa’, bingin ‘beringin’,
belimbing ‘belimbing’, biu ‘pisang’, padang ‘rumput’ dan sejenisnya merupakan contoh
leksikon yang menandai kategori etnobiologi generik.
Tumbuh-tumbuhan pada kategori generik sebagaimana dideskripsikan sebelumnya dapat
dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok tumbuh-tumbuhan yang diacu
dengan leksikon punyan atau taru ‘pohon’ dan kelompok tumbuh-tumbuhan yang diacu oleh
leksikon padang ‘rumput’. Kelompok tumbuh-tumbuhan yang secara langsung mencakup
tumbuh-tumbuhan kategori generik disebut kategori bentuk mahluk (Berlin dkk. 1973).
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, leksikon nyuh ‘kelapa’ merupakan leksikon kategori generik
tercakup dalam kategori bentuk mahluk yang diacu oleh leksikon punyan atau taru ‘pohon’.
Dalam struktur taksonomi sebagaimana dikemukakan oleh Berlin dkk. (1973) di bawah
kategori generik terdapat dua kategori. Masing-masing kategori spesik berada di bawah
langsung kategori spesik. Kategori spesik merupakan pemerincian lebih lanjut generik,
sedangkan kategori varietal merupakan pemerincian lebih lanjut dari kategori spesik. Tidak
semua kategori generik dirinci lebih lanjut ke dalam kategori spesik. Demikian pula, tidak
semua kategori spesik dirinci lebih lanjut ke dalam kategori varietal. Leksikon nyuh ‘kelapa’
dirinci lebih lanjut ke dalam kategori spesik, yaitu sebagai berikut.
nyuh gadang
nyuh gading
nyuh ancak
nyuh be julit
nyuh bebed
nyuh beruk/ gede
nyuh bingin
nyuh bulan
nyuh bojog
nyuh cenik
nyuh glatik
nyuh kebat
nyuh kapas
nyuh mulung
nyuh macan/pellet/rengreng
nyuh naga
nyuh rangda
nyuh sangket
nyuh sudalama
nyuh surya
nyuh udang.
(sumber: Taman Gumi Banten Ensiklopedia Tanaman Upakara)
Pemerincian leksikon nyuh ‘kelapa’ke dalam kategori varietal belum penulis temukan. Leksikon
nyuh ‘kelapa’ yang dirinci sampai kategori spesik menunjukkan bahwa leksikon tersebut
merupakan tumbuh-tumbuhan yang secara budaya memiliki peran menonjol dalam kehidupan
masyarakat penutur bahasa Bali.
Selain keempat kategori etnobiologi yang telah dibicarakan sebelumnya masih ada dua
jenis kategori lain, yaitu kategori antara (intermediate), dan kategori jenis mahluk (unique
beginer). Menurut Berlin dkk. (1973), dalam struktur taksonomi tumbuh-tumbuhan kategori
antara terletak di antara kategori generik dan kategori bentuk mahluk. Adapun kategori jenis
mahluk merupakan kategori yang berada pada tingkat paling atas dalam struktur taksonomi.
Kategori ini mencakup seluruh dunia tumbuh-tumbuhan dan jarang ditandai dengan leksikon
tertentu.
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Untuk leksikon pada kategori jenis mahluk, bahasa Bali tampaknya dalam proses
pemerolehan leksikon tersebut. Seperti diketahui, kebanyakan bahasa tidak memiliki leksikon
pada kategori ini. Bahasa Bali pun tampaknya semula juga demikian. Dalam bahasa Bali, tidak
terdapat leksikon yang mengacu pada tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh. Memang terdapat
leksikon entik-entikan berasal dari kata mentik ‘tumbuh ’ yang dipakai oleh sebagian penutur
bahasa Bali untuk mengacu pada dunia tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh. Semula leksikon
entik-entikan dipakai untuk mengacu pada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya,
tumbuh-tumbuhan yang tidak dibudidayakan, atau tumbuh-tumbuhan liar. Dalam makna ini,
leksikon tersebut dioposisikan dengan leksikon tetanduran (tandur ‘tanam’), tetaneman (tanem
‘tanam’) yang mengacu pada tumbuh-tumbuhan yang ditanam atau dibudidayakan. Karena
kehidupan semakin kompleks, lama-lama masyarakat penutur bahasa Bali memerlukan leksikon
untuk mengacu pada dunia tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh dan leksikon yang cenderung
dipakai adalah entik-entikan. Dengan demikian, leksikon ini mengalami perluasan makna dari
‘tumbuh-tumbuhan liar’ menjadi tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh. Kedudukan leksikon
nyuh ‘kelapa’ apabila digambarkan dalam struktur taksonomi tumbuh-tumbuhan (etnobotani)
dalam bahasa Bali tampak seperti bagan 4 berikut ini.
Jenis Mahluk

:

Bentuk Mahluk

:

Generik

:

Spesik

: nyuh ancaknyuh gadangnyuh gadingnyuh mulung…..

entik-entikan
punyan/tarupadang …..
nyuhnangka….

ambenganteki ……

Bagan 4. Kedudukan Leksikon nyuh ‘kelapa’ dalam Struktur Taksonomi Tumbuh-tumbuhan
(etnobotani) dalam Bahasa Bali

F. KEBERAGAMAN LEKSIKON NYUH ‘KELAPA’ YANG MENGACU PADA
NAMA BAGIAN-BAGIAN TUMBUH-TUMBUHAN.
Nyuh ‘kelapa’ merupakan leksikon kategori generik yang tercakup dalam kategori jenis
mahluk entik-entikan ‘tumbuh-tumbuhan’ kategori bentuk mahluk punyan/ taru ‘pohon’.
Seperti struktur anatomi pohon pada umumnya, nyuh ‘kelapa’ dalam bahasa Bali memiliki
bagian-bagian, mulai dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Leksikon yang mengacu pada
bagian-bagian tumbuhan pohon kelapa tersebut masih bersifat umum. Bahasa Bali memiliki
pemerincian leksikon khusus untuk mengacu pada bagian-bagian yang dimaksud.
Nyuh ‘kelapa’ tumbuh dari buah kelapa yang sudah tua (nyuh wayah) yang selanjutnya
tumbuh tunas (pujer). Leksikon pujer mengacu pada bibit pohon kelapa yang sudah siap
ditanam. Untuk bagian akar Nyuh ‘kelapa’ diacu oleh leksikon akah. Leksikon akahmerupakan
leksikon umum yang biasa mengacu pada bagian akar tumbuh-tumbuhan lain. Leksikon batang
merujukpada batang pohon kelapa. Batangsetelah tumbuh menjadi kayu yang difungsikan
untuk bahan bangunan disebut seseh. Bagian daun kelapa secara umum diacu oleh leksikon don
‘daun’ menjadi don nyuh ‘daun kelapa’. Daun kelapa dalam bahasa Bali dirinci lagi berdasarkan
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perkembangannya. Leksikon busung ‘janur’ mengacu pada daun kelapa yang paling muda,
kemudian daun yang sudah lebih tua (warnanya hijau melekat pada papah ‘pelepah’) diacu oleh
leksikon slepan. Sementara leksikon yang mengacu pada daun kelapa yang sudah kering adalah
danyuh. Busung difungsikan sebagai hiasan dalam membuat sesajen atau hiasan dalam aktivitas
agama Hindu di Bali. Demikian pula dengan slepan, hanya saja, ada fungsi tambahannya,
yaitu dapat dimanfaatkan sebagai atap. Sementara itu, danyuh difungsikan sejenis kayu bakar
sebagai sumber api dalam kegiatan memasak. Leksikon selanjutnya yang mengacu pada salah
satu bagian pohon kelapa adalah bungan nyuh‘bunga kelapa’. Bungan nyuh ini merupakan
cikal bakal buah kelapa.
Nyuh ‘buah kelapa’ dalam bahasa Bali memiliki perincian leksikon yang paling kompleks di
antara bagian-bagian lain dalam pohon kelapa. Berdasarkan tahapan perkembangannya, leksikon
setelah bungan nyuh adalah bungsil ‘buah kelapa yang paling muda’. Bagian selanjutnyaadalah
klungah ‘buah kelapa yang lebih tua dari bungsil (sudah berisi air)’. Klungah ini berfungsi
sebagai kelengkapan sarana upacara agama Hindu di Bali dan sebagai obat pada penyakit
tertentu. Leksikon yang mengacu buah kelapa pada tahap perkembangan selanjutnya adalah
kuud ‘kelapa muda’. Leksikon kuud dirinci lagi menjadi kuud semambuh ‘kelapa muda yang
isinya masih tipis dan airnya manis’ dan kuud ‘kelapa muda yang lebih tua dari kuud semambuh’.
Kuud semambuh juga difungsikan sebagai obat sementara kuud lebih banyak diolah sebagai
minuman. Selanjutnya leksikon nyuh ‘kelapa’ adalah leksikon yang mengacu pada buah kelapa
yang sudah siap dipanen untuk diolah menjadi bahan makanan. Leksikon nyuh masih dirinci
menjadi nyuh nguda dan nyuh wayah. Nyuh nguda memiliki ciri, yaitu airnya tidak manis,
isinya sudah lebih tebal dari kuud.Nyuh nguda ini juga bisa diolah menjadi berbagai jenis
makanan. Sementara leksikon nyuh wayah mengacu pada buah kelapa yang isinya paling
tebal, keras, dan sudah siap difungsikan untuk diolah sebagai sumber makanan.
Setelah dirinci leksikon buah kelapa dalam setiap tahap perkembangannya, selanjutnya
ada beberapa leksikon yang mengacu bagian-bagian dari buah kelapa itu sendiri. Mulai dari
leksikon yang mengacu pada bagian kulit terluar hingga bagian paling dalam dari buah kelapa.
Bagian terluar diacu oleh leksikon sambuk. Rincian leksikon selanjutnya adalah kau, isin
nyuh, yeh nyuh, tombong. Masing-masing leksikon yang mengacu pada bagian-bagian buah
kelapa tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam kehidupan penutur bahasa Bali. Misalnya
sambuk, berfungsi sebagai pelengkap sarana dalam upacara agama Hindu serta dimafaatkan
seperti kayu bakar. Kau dapat diolah menjadi arang, bahkan sebelum muncul leksikon piring,
kau inisering dimanfaatkan sebagai tempat makanan. Isin nyuh dapat diolah menjadi berbagai
jenis makanan.
Leksikon lain terkait nama bagian-bagian dalam pohon kelapa adalah kloping dan tapis.
Leksikon kloping mengacu pada bagian dari kelapa yang berbentuk seperti perahu, berwarna
coklet tua dan terletak di antara buah kelapa. Fungsi kloping selain dimanfaatkan seperti kayu
bakar juga sebagai pelengkap sarana dalam upacara agama Hindu di Bali. Sementara leksikon
tapis mengacu pada bagian dari pohon kelapa yang terletak di pangkal papah ‘pelepah’,
berbentuk seperti saringan sehingga sering difungsikan sebagai alat penyaring.
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G. PENUTUP
Leksikon tentang tumbuh-tumbuhan (etnobotani) dalam bahasa Bali dapat dipilah ke
dalam beberapa kelompok menurut kategori etnobiologi yang dilabelinya. Terdapat leksikon
yang melabeli kategori generik, spesik, bentuk mahluk, varietal dan jenis mahluk. Kedudukan
leksikon nyuh ‘kelapa’ dalam struktur taksonomi tumbuh-tumbuhan bahasa Bali termasuk
dalam kategori generik. Kategori generik nyuh tercakup dalam kategori yang lebih tinggi lagi,
yaitu bentuk mahluk punyan/ taru dan jenis mahluk entik-entikan. Leksikon nyuh memiliki
pemerincian lagi pada kategori spesik yang terdiri dari nyuh biasa, nyuh gadang, nyuh gading,
dan nyuh mulung. Kategori spesik dari nyuh ini kemungkinan masih bisa bertambah, tetapi
dalam tulisan ini baru bisa dideskripsikan empat kategori spesik.
Nyuh ‘kelapa’ merupakan tanaman budaya yang keberadaanya sangat vital dalam berbagai
aspek kehidupan masyarakat penutur bahasa Bali (khususnya pemeluk agama Hindu). Tanaman
budaya diasumsikan memiliki peranan yang sangat menonjol dalam berbagai aspek kehidupan
(sosial, adat-istiadat, ritual agama) karena setiap bagian-bagiannya memiliki fungsi yang sangat
kompleks. Kompleksitas fungsi dari setiap bagian-bagian nyuh ‘kelapa’ tercermin pula pada
kompleksitas leksikon tentang kekelapaan dalam bahasa Bali. Kompleksitas leksikon tentang
nyuh ‘kelapa’ dalam bahasa Bali merupakan artefak bahasa sebagai cermin konseptualisasi
dan persepsi masyarakat penutur bahasa Bali terhadap tumbuhan nyuh ‘kelapa’.
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ABSTRAK
Dalam masyarakat Bali, aktivitas makakawin merupakan salah satuaktivitas seni sosial
tradisional yang dilakukan dengan menembangkan atau melagukan teks kakawin yang disertai
penyampaian arti. Aktivitas ini telah digeluti secara turun-tumurun lewat membaca, melagukan,
dan mengartikan teks-teks kakawin yang biasanya berbahasa Jawa Kuno yang disertai dengan
pendalaman makna baik yang tersurat maupun yang tersirat. Aktivitas ini sangat marak dalam
masyarakat Bali namun belum banyak dilakukan oleh para intelektual. Makakawin dilaksanakan
sebagai proses pembelajaran nonformal yang dapat memberikan dan menumbuh-kembangkan
sikap-sikap arif bijaksana yang dihiasi dengan nilai-nilai kebaikan, cinta kasih, kepemimpinan,
keteladanan, dan lain-lain. Hal ini penting karena strategi-strategi formal dalam bentuk pelatihan dan
pembelajaran yang dirancang pemerintah belum memberikan hasil yang maksimal. Banyak bukti
yang menunjukkan pudarnya rasa cinta kasih, sirnanya budaya malu, serta sulitnya menahan dan
mengendalikan diri yang akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Tidak terhitung dalam kehidupan
sehari-hari entah berapa banyak perilaku yang mengarah pada tindakan kekerasan, pemerkosaan,
penimbunan kekakayaan untuk pribadi, korupsi dengan cara-cara licik dan menjijikkaan; yang
semuanya merupakan bencana nasional yang sangat memprihatinkan, yang anehnya semakin hari
semakin brutal dan menggila. Sebaliknya, pendalaman terhadap teks-teks kakawinterutama yang
menjadi rujukan dan pedoman dalam pelaksanaan ajaran agama sangat menyentuh esensi kehidupan.
Sebagai masyarakat di akar rumput, perlu diambil langkah protektif dan introspeksi diri sehingga
tidak terhanyut dalam hiruk-pikuk gelora yang menyesatkan. Pendalaman terhadap berbagai bentuk
kakawinbagi kaum intelektual lewat aktivitas mawiramamerupakan aktivitas yang sangat tepat. Hal
ini sangat dimungkinkan karenasubstansikakawin pada umumnya memberikan pedoman, teladan,
dan ajaran moral dalam kehidupan sehingga dapat menuntun manusia ke arah yang benar dan bijak.
Perilaku yang berpedoman pada ajaran kemanusian dengan sendirinya akan merupakan salah satu
piranti dalam melestarikan budaya khususnya pelestarian budaya Bali, lebih-lebih eksistensi Bali
sebagai objek.
Kata-kata kunci: makakawin, aktivitas sosial religius, pelestarian budaya.

A. PENDAHULUAN
Berbicara tentang masyarakat Bali, orang akan selalu teringat dengan keramah-tamahannya,
keunikan budaya dan adat-istiadatnya, keindahan alamnya, kemajemukankeseniannya, dan lainlainnya. Bali sering disebut sebagai daerah seni dengan istilah islan that beautiful atausmall is
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beautifull(Bandem,1996). Salah satu keunikan itu tampak dalambidangseni, di antaranya seni
tari, seni pahat, ukir, pedalangan, seni kerawitan, senikakawin atau sering disebut mawirama,
dll., yang semuanya merupakan budaya Bali yang telah digelutiselama beratus-ratus tahun
yang lalu secara turun-tumurun.Sungguh menakjubkan, masyarakat Bali di tengah gempuran
melubernya budaya asing dan nasional, masyarakat Bali (Hindu) mampu bertahan dan selalu
eksis dalam menjaga budayanya sepanjang masa.
Masyarakat Bali mampusurvive dalam mengemban budayanya, bahkanbudaya Bali
selalu dikembangkan lewat berbagai momen Pesta Kesenian Bali (PKB, Utsawa Dharma
Gita, Gong Kebyar, dll) sehinggapemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan budaya
Bali mengalami peningkatan secara kuantitas maupunkualitas. Hal ini dilakukan karena
pengembangan budaya merupakan kebutuhan masyarakat Bali. Dalam arti, pelestarian budaya
sejalan dengan penyelenggaraan ritual (panca yadnya) yang merupakan warisan leluhur sebagai
suatukewajiban. Naskah-naskah sastra Jawa Kuno merupakan salah satu warisan budaya
yang dilestarikan di Bali. Naskah-naskah itu berupa kakawin yang sampai sekarang ditekuni
dalam aktivitas makakawin. Semi (1984:54) menyatakan bahwa hubungan antara kebudayaan
dalam masyarakat itu amatlah erat karena kebudayaan itu sendiri adalah cara suatu masyarakat
mengadakan sistem nilai, yaitu berupa aturan yang menentukan sesuatu benda atau perbuatan
lebih tinggi nilainya, lebih dikehendaki daripada yang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat
Medera (1997:3) bahwa tidak dapat dipungkuri antara karya satra dan agama dalam kehidupan
masyarakat Hindu di Bali tidak dapat dipisahkan.
Pendapat yang lebih menukik tentang budaya Bali dikemukakan (Knobil dalam Prama,
2009:44). Mark Knobil melalui National Geographic pernah bertutur dengan judul yang
menawan: Bali,Masterpiece of Gods, yang menyimpulkan ada dua hal yang menonjol tentang
Bali, yakni (1) kehidupan keseharian orang Bali adalah percampuran antara agama dan seni.
Hasil perpaduan ini kemudian dipersembahkan dan (2) praktek keagamaan di Bali bersandar
pada empat hal yakni (a) kecintaan akan alam, (b) rasa hormat pada leluhur, (c) Hindu, dan (d)
Buddha. Keempat hal ini secara jelas diimplementasikan secara tulusiklas dan damai dalam
kehidupan sosial religius masyarakat Bali.
Bila ditelusuri lebih jauh, sebagian besar orang dalam menjalankan ajaran keagamaannya
selalu diiringi denganseni dalam tarik suara. Dalam arti, kegiatan keagamaannya diwarnai
oleh alunan suara merdu, yang memberikan keheningan, kekusyukan, keiklasan, keagungan,
dan kedamaian dalam pemujaan. Hal ini terlihat seperti dalam kebaktian hari Minggu (bagi
umat Kristiani), Jumat Agung, pengajian,dan lain-lain (bagi umat Muslim), dan Mawirama/
makakawin (bagi umat Hindu), dll. Terkait dengan kondisi seperti ini, tampaknya tidak
hanya manusia yang perlu hiburan, Tuhan pun dengan segenap manifestasinya dan seiisi
alam perlu disanjung-sanjung dengan lantunan alunan tembang yang berwibawa dan anggun
yang menyentuh perasaan, menyejukkan, mengagungkan eksistensinya sehingga tercipta
suatu harmonisasi dalam kehidupan. Terutama dalam konteks masyarakat Bali ‘Hindu’salah
satu bentuk nyanyian itu adalah mawirama/makakawin. Berbicara tentang makakawin
dalammasyarakat Bali, belakangan ini aktivitasnya terorganisasikan dengan baik dalam
kelompok-kelompok yang disebut sekaa santi. Kelompok-kelompok santi ini hampir terdapat
di setiap RT, banjar, maupun desa.
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Makakawin sebagai salah satu bentuk apresiasi sastra, di dalamnya terdapat aktivitas
membaca/menembangkan/melagukan teks wirama yang selanjutnya diikuti dengan pemberian
arti. Tradisi makakawin ini sangat boming dalam masyarakat Bali baik dilakukan di tempattempat pelaksanaan ritual (panca yadnya) maupun melalui media elektronik (radio dan TV)
dalam acara pesantian maupun kidung interaktif dengan melibatkan pendengar atau pirsawan
TV di rumah. Makakawinmerupakan bagian dari kebudayaan Bali. Bila dicermati, sesungguhnya
kebudayaan Bali tidak statis, melainkan merupakan sesuatu yang dinamis, yang senantiasa
berubah. Sesuatu yang dulu ditakuti atau menjadi konsumsi para orang tua, dewasa ini sudah
mulai diminati oleh generasi paruh baya, bahkan sering dilombakan di kalangan remaja pelajar
karena aktivitas makakawinitu sendiri memiliki nilai-nilai edukatif yang sangat fundamental
di samping sebagai upaya pelestarian budaya Bali.Kebudayaan tentulah tidak akan terlepas
dari sastra, begitu juga sebaliknya, sastra akan maju bila ditunjang oleh kebudayaan yang
kuatdan mengakar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sejauh mana makakawinsebagai
suatu aktivitas sosial religius dapathidup dan berkembang sebagai salah satu upaya pelestarian
budaya Bali perlu diungkap secara ilmiah melalui seminar.

B. PEMBAHASAN
Dalam pembahasan ini diulas tentang (1) pengertian makakawin, (2) struktur formal
kakawin, (3) makakawin sebagai aktivitas sosial religius, (4) beberapa teks makakawin, dan
(5)makakawin sebagai upaya pelestarian budaya
1.

Pengertian Makakawin
Makakawin di kalangan masyarakat Bali bukanlah sesuatu hal yang asing lagi. Hampir
setiap kegiatan keagamaan yang terkemas dalam panca yadnya, yakni dewa yadnya, bhuta
yadnya, manusa yadnya, pitra yadnya, dan rsi yadnya terdapat aktivitas makakawin.
Jawadan Bali secara historis memiliki ikatan emosional. Dari segi bahasa, kedua daerah ini
memiliki kemiripan. Bali banyak mewarisi khasanah budaya Jawa, terutama yang terkait
budaya sastra lisan maupun tulis. Budaya sastra lisan-tulis ini tampak pada aneka budaya
adiluhung, yakni aneka kakawin. Menurut Woyowasito dalam (Medera, 1997:6) kakawin
secara morfologis dibentuk oleh kata dasar kawi dan mendapat imbuhan berupa konks
(ka-) + (-an). Kawi secara leksikal berarti pengarang atau penyair. Karena pengaruh dari
bahasa Sanskerta, kawi berhubungan dengan penyair atau hasil karya penyair yang sejajar
dengan syair atau kakawin Jawa Kuno. Dengan demikian “Kakawin artinya syair berbahasa
Jawa Kuna (kawi), yang memakai metrum India”. Hal yang paling penting dalam aturan
metrum India adalah gurulaghu. Dalam arti, pembacaan atau melagukan suatu kakawin
pedoman utama yang harus diperhatikan adalah pola guru laghu yang dipakai. Bila suatu
silabel jatuh pada posisi guru, maka suku kata tersebut dibaca dengan suara panjang (dirga),
pelan, intonasi agak berat mengalun. Apabila silabelnya jatuh pada posisi ‘laghu’ maka
dibaca dengan suara pendek agak cepat dan intonasinya ringan saja (Warjana, 1996:45)
dan (Medera, 1997:7). Jendra menggunakan istilah yang berbeda, yakni mabebasan.
Secara leksikal, istilah mabebasan berarti berbahasa. Namun, dalam konteks masyarakat
Bali, istilah mabebasan berarti membaca sekaligus menembangkan atau menyanyikan
seloka bahasa Kawi yang disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Bali atau bahasa
Indonesia (Jendra,2002:61).Jadi, dalam tulisan ini makakawin, mawirama, dan mabebasan
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tidak dibedakan yakni aktivitas menembangkan kakawin yang disertai dengan artinya.
Kakawinàmakakawin merupakan aktivitas membaca dengan melagukan teks
yangberbahasa Kawi/Jawa Kuno yang disertai dengan penyampaian artinya. Di samping
itu,terdapat tembang-tembang (pupuh/macapat/mocopat) yang sampai sekarang sangat
eksis di seantero masyarakat Bali yang juga sumbernya dari Jawa. Kakawin dan pupuh itu
dalam perkembangan selanjutnya telah termodikasi sedemikian rupa sesuai kepentingan
dan kebutuhan masyarakat Bali (Hindu) tanpa meninggalkan kaidah aslinya. Kakawin
merupakan salah satu wujud berkesenian. Jika ditengok sejarah, di Buleleng telah
ditemukan prasasti Bebetin berangka tahun 896 Masehi, yang ditulis ketika pemerintahan
Raja Ugrasena di Bali, yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa seni pertunjukan. Salah
satunya adalah yang disebut pagending (biduan) (Bandem, 1996:53). Dalam hal ini, yang
dimaksudkan biduan adalah orang yang menyanyikan lagu atau tembang yang diminati
masyarakat saat itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makakawinmerupakan
aktivitas bersastra dengan melagukannya yang berpedoman pada guru laghu dan disertai
pula dengan artinya.
Menurut Yasa dalam Kidung Panca Yadnya, (2000:1) bahwa melagukan nyanyiannyanyian keagamaan di Bali disebut makidung, makakawin, mageguritan atau mamutru.
Bila kegiatan makakawin disertai dengan memberikan arti dan ulasan maka kegiatan
itu disebut mabebasan. Mabebasan dalam Kamus Bali-Indonesia (1978:75) berarti
menyanyikan/menembangkan kakawin dengan disertai arti atau terjemahan.Dalam tulisan
ini dipakai istilah makakawinyang dimaknai sepadan dengan mawirama.
2.

Struktur Formal Kakawin
Struktur formal puisi Jawa Kuna adalah tata hubungan antar bagian-bagian atau pola
struktur pembentuknya. Dalam hal ini, kakawin teridentikasi melalui unsur-unsur matra,
larik, bait, dan pupuh. Unsur-unsur pembentuk matra adalah guru-laghu, wretta, canda,
dan gana (Suarka, 2012:7). Unsur guru dan laghu merupakan unsur-unsur esensial sebagai
dasar pembentukan kakawin. Sementara itu, pendapat yang hampir yakni dalam Pedoman
Utsawa Dharma Gita disebutkan bahwa bentuk kakawin terikat oleh empat hal yakni:
wretta, matra, laghu, dan guru (Disbud Prov. Bali, 2007-2011:4). Di Bali guru-laghu ini
sering disebut hukum kakawin atau uger-uger kakawin. Keempat unsur-unsur terakhir
secara singkat dapat diulas sbb.
(a) Guru dan Laghu
Guru artinya suku panjang, laghu suku kata pendek (Zoetmulder dalam Suarka,
2012:7), sedangkan Sugriwa dalam Suarka menyebutkan guru artinya suara panjang
(dirgha, berat, besar keras, indah. Laghu artinya suara pendek (hraswa) ringan, rendah,
lemah, lincah. Secara singkat, Gautama (2007:73) menyatakan bahwa di dalam teks
kakawin yang ditulis dengan aksara Bali, suku kata guru dapat dikenali pada suku kata
yang memakai: tengenan =...n/, tedong = ...o, taleng = e...taleng tedong =e...oulu
sari= ù, suku ilut:....U, bisah...;, surang ...(, cecek,...* adeg-adeg .../, suku kata di
depan guwung ...Î, suka kata di depan nania ...ê, suku kata di depa suku kembung...Ù,
suku kata di depan dwita (aksara rangkap) ...dÒ.
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(b) Wreta dan Matra
Sugriwa dalam (Suarka, 2012:11) mengatakan “Wreta artinya bilangan atau jumlah
suku kata dalam tiap-tiap baris (carik)” sedangkan matra artinya syarat letak gurulaghu dalam tiap-tiap wreta. Medera (1996:9) matra adalah komposisi guru-laghu
dalam satu baik kakawin. Oleh karena itu, jumlah suku kata setiap baris dinamakan
wreta dan tempat penyusunn guru-laghu dalam setiap barik (carik) dinamakan matra.
Unsur-unsur wreta dan matra merupakan unsur-unsur yang sangat esensial dalam
kakawin. Sekalipun wreta tiap-tiap baris sama, apabila letak guru-laghunya (matra
berbeda, maka berbeda pula nama dan irama bait kakawin tersebut.
Contoh: wirama Swandewi (wangsasta): 12 suku kataà --0/--0/0-0/-00/
Prihantemendarma dumaranang sarat
Saraga sangsadu sireka tutana
Tanharta tankama pidonya tan yasa
Ya sakti sangsajana darma raksaka
Artinya:
Usahakanlah mengejar dharma/kebenaran sebagai landasan kehidupan di dunia ini
Ketekunan orang yang mengabdikan diri kepada kebaikan patut diteladani
Bukan karena harta, bukan nafsu, bukan pula balas jasa
Orang bijaksana menjadi kuat karena memegang kebenaran. (Sugriwa, 1978:35).
(c) Gana dan Canda
Menurut Medera (1996:15), gana adalah pengelompokan suku kata dalam setiap
kakawin atas tiga-tiga suku kata. Pengertian gana ini tidak sepenuhnya dapat
diterima sebab yang dikelompokkan atas tiga-tiga bagian itu bukanlah suku katanya
(wreta), melainkan susunan guru-kaghu (matra). Oleh karena itu, gana merupakan
pengelompokan matra atas tiga-tiga bagian . Contoh: kakawin manda malon
( UUU/U-U/-UU/U-U/U-U/UU atau simbul lain : 000/0-0/-00/0-0/0-0/00
Tanda U atau 0 berarti laghu, dan tanda (–) berarti guru. Sugriwa dan Medera dalam
Suarka (2012:25) menyatakan bahwa gana ini menyebabkan adanya keistimewaankeistimewaan matra. Pertama, suku terakhir pada setiap baris bersifat netral, boleh
dibaca guru atau laghu. (U). Kedua, apabila suatu matra dibagi ke dalam gana-gana,
lalu menghasilkan sisa satu suku kata, maka suku kata itu bersifat netral, boleh guru
atau laghu (U). Ketiga, apabila suatu matra setelah dibagi ke dalam gana menghasilkan
sisa dua suku kata, dan suku kata pertama adalah guru, matra itu disebut ga-kara,
sebaliknya, apabila suku kata pertama itu laghu, maka disebut la-kara. Ga-kara dan
la-kara terdapat metrum-metrum yang mempunyai jumlah suku kata (wreta) : 5, 8, 11,
14, 17, 21, 24. Selanjutnya, Canda adalah jumlah suku kata dalam satu baris, canda
hanya berhubungan dalam jumlah suku kata saja. Menurut Sugriwa dalam Suarka
(2012) canda adalah wreta yang telah diisi dengan gana dan matra atau guru laghu.
Dalam hal ini, cnda tidak hanya berhubungan dengan wreta tetapi juga berhubungan
matra.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur guru-laghu, wreta,
matra, gana dan canda merupakan unsur-unsur yang saling berkaitan, sebagai sarana-sarana
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pembentk kakawin. Unsur-unsur tersebut terikat pada teks kakawin, sebaliknya dalam
menembangkan/makakawin maka yang menjadi persyaratan adalah wirasa, wirama, dan
wiraga.
3.

Makakawin sebagai Sebuah Aktivitas Sosial Religius
Pelaksanaan makakawinsangat tren dalam dua dekade terakhir ini. Aktivitas ini
terbentuk di masyarakat oleh sekelompok kecilpeminat seni (khususnya kakawin dan
kekidungan) yang selanjutnya dikenal dengan nama kelompok pesantian (sekaa santi)
(Medera, 1997:35). Sriasih, dkk. (2006:) menyatakan bahwa jumlah anggota sekaa santi
dalam organisasi seni mabebasan berkisar antara 10-15 orang dan kebanyakan pesertanya
adalah laki-laki. Kehadiran kelompok ini dibentuk karena adanya konsep ngayah, yakni
para seka santi dapat melibatkan diri secara tulus iklas dalam berbagai even aktivitas
ritual. Di samping itu, muncul juga pemikiran dan kesadaran, kapan lagi dan oleh siapa
lagi yang akan melestarikan warisan leluhur yangberbentuk kakawin maupun kekidungan.
Oleh karena itu, keanggotaan sekaa santi ini tidak terlalumengkhusus, yang penting mereka
punya keinginan untuk berlatih secara bersama-sama dan siap menghadari aktivitas sosial
religius (makakawin) kapan pun diperlukan dan oleh siapa pun.
Time is money, demikian ungkapan barat yang sering kita dengar bahwa waktu adalah
uang. Artinya, setiap aktivitas dikaitkan dengan imbalan nansial. Apalagi sekarang
ini zaman konsumtif, uang itu penting meskipun bukan segala-galanya. Hal ini sangat
berbeda dengan kelompok santi. Sekaa santi merupakan kelompok sosial yang menekuni
aktivitas gegitaan (tembang suci yang dikaitkan dengan pelaksanaan panca yadnya). Jadi,
kehadiran mereka betul-betul sebagai komunitas sosial yang sangat solid dalam melakukan
aktivitasnya baik dalam piodalan di pura-pura, upacara kematian, pengabenan, dan lainlain tanpa memikirkan imbalan.
Namun, di balik itu para sekaa santi ini amat merasakan kepuasan lahir dan batin
setelah melakukan aktivitas. Sebagai contoh materi kakawin yang diambil dari Nitisastra.
Di antara sekian banyak kakawin yang berasal dari tanah Jawa, menurut hemat
penulis, Nitisastra merupakan kakawin yang sarat akan petuah-petuah dan keteladanan
dalam berbagai dimensi kehidupan. Melaksanakan aktivitas kakawin dengan membaca
dan melagukan bait-bait kakawin merupakan aktivitas yang menyenangkan. Hampir
semua penekun kakawin merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Hal ini
disebabkan oleh seni makakawinakan membentuk pribadi yang tunduk, yakni tunduk
pada sesama, pada lingkungan, lebih-lebih tunduk atas kebesaran Yang Kuasa (Tuhan).
Kenyataan ini tidak terlepas dari substansi materi kakawin yang secara umum memang
mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang terkait dengan kebenaran, kebaikan, kasih
sayang, pendidikan, dll yang konotasinya positif. Sejalan dengan itu (Rai dalam Bali Post,
rubrik Figur, 4/12-2012) menyatakan bahwa seni memiliki peran strategis dalam upaya
pembentukan karakter bangsa. Melalui seni, generasi muda akan mendapat asupan nilai
yang dapat membentuk akhlak mulia. Kakawin sebagai salah satu unsur seni memiliki
peran strategis dalam penajaman nilai-nilai kehidupan.
Pelaksanaan aktivitas seni di Bali sesungguhnya merupakan suatu proses yang sangat
unik, yang memiliki tahapan-tahapan. Demikian pula aktivitas seni makakawin. Contoh:
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dalam pelaksanaan aktivitas kakawin secara berkelompok pasti dilakukan dengan didahului
doa pembuka, menghaturkan canang (minimal), sembahyang, nunas tirta (air suci),
lanjut proses pembacaan. Menjelang berakhir, dilakukan doa penutup, dan parama santih
(Sriasih, 2012:8). Cara-cara yang ditempuh seperti itu mengingatkan dan meningkatkan
rasa bakti manusia terhadap kebesaran Tuhan (Ida Sang Hyang Widhi) lewat doa-doa
yang dilantumkan dan ini merupakan muatan nilai spiritual yang bisa menjadi landasan
kearifan lokal. Menghaturkan canang merupakan persembahan kecil yang penuh makna
losos. Canang memuat simbul-simbul tertentu tentang kebesaran Tuhan. Sembahyang
merupakan perilaku memuja kebesaran Tuhan serta kita berdoa untuk keselamatan diri
sendiri dan keharmonisan alam semesta. Nunas tirta memohon berkahnya berupa air suci
sebagai lambang kesuburan untuk kedamaian dalam beraktivitas. Dalam proses pembacaan
juga perlu diperhatikan buku kakawin yang dibaca tidak boleh ditaruh secara sembarang/
pakai alas dulang. Demikian pula, ketika mulai membuka cakepan/buku kakawin pembaca
pasti mencakupkan tangan, dalam hati pembaca menyembah kekuatan yang ada dalam
buku tersebut. Hal-hal seperti ini betul-betul merupakan rasa tunduk hati yang dalam akan
kebesaran Tuhan. Aktivitas diakhiridengan melakukan doa penutup yakni menghaturkan
parama cantih 'Om Cantih, Cantih, Cantih Om. Parama cantih merupakan doa yang isinya
mohon kedamaian pada Tuhan untuk diri sendiri, kedamaian lingkungan alam semesta,
serta lingkungan alam yang tidak terpantau oleh mata, telinga, pikirantentang alam
sana. Prama (2009:33) menyatakan,“Boleh saja orang lain di tempat lain menggunakan
pendekatan lain, namun warisan spiritual tetua Bali mengajarkan barometer utama dalam
melihat tata ruang spiritual adalah Parama Shanti”. Dalam arti, berkah spiritual yang
dibawa dari tempat pesantian ke kehidupan keseharian adalah batin yang damai. Semua
aktivitas yang tergambar secara sederhana di atas penuh dengan muatan kearifan lokal.
Pembentukan karakter-karakter positif dengan melakukan kebaikan tercermin pada setiap
tahapan kegiatan tersebut. Dengan demikian, aktivitas ini secara keseluruhan merupakan
aktivitas sosial religius. Dalam tayangan kehidupan yang carut-marut seperti yang sering
kita saksikan belakangan ini, betapa damainya dunia ini andaikan banyak orang yang
melakukan kegiatan seperti ini setiap hari. Dalam konteks budaya Jawa dulu, aktivitas
ini juga ada namun berangsur-angsur telah mulai ditinggalkan.
4.

Beberapa Teks Kakawin
Kakawin yang merupakan karya cipta, rasa, dan karsa dari pengarang tidak berangkat
dari kekosongan. Pengarang berangkat dari realitas kehidupan sosial, baik dalam
hubungan pencermatannya terhadap Tuhan sebagai pencipta, penggambaran kehidupan
manusia, tumbuhan-tumbuhan, binatang, maupun gejala alam semesta lainnya. Semua
penggambaran itu diwujudkan ke dalam kakawin yang disertai arti/makna yang dapat
menggugah perasaan pembaca maupun pendengar. Beberapa contoh kakawin yang dipetik
dari berbagai sumber:
WIRAMA:
Manda Malon:000/0-0/-00/0-0/0-0/00 =17
STUTINIRA TAN TULUS/SINAHURAN PARAMARTA SIWA
ANAKKU HUWUS KATON /ABIMATANTA TEMON TA KABEH
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HANA PANGANUGRAHAN KWA/ CADU SAKTI WINIMBA SARA
PASUPATISASTRA KASTU /PANGARANYA NIHAN WULATI
Inggih,
Pemujaan Sang Arjuna belumlah usai, selanjutnya dijawab oleh Bhatara Ciwa
Nanak, Sang Arjuna sudah pasti apa yang nanda harapkan akan memberikan hasil
Ini berkah dariku yang sangat saktiberupa senjata panah
Panah pasupati ini sangat tersohor di dunia, silakan saksikan. (Arjuna Wiwaha,1990)
TURAGAGATI : -0-/000/-00/000/
SANG WIBISANA WICAKSANA RING AJI
YUKTI TE KANA WUWUS NIRA PITUHUN
NDAN HATINTA ABIMANA JUGA WIHANG
TAR IDEP RASA NIKANG NAYA PAWARAH
Inggih, Sang Wibisana sangat hebat dalam hal sastra agama
Hal itu sudah sepatutnya Anda tetekuni
Akan tetapi, pemikiran kakaknya selalu sebaiknya sehingga menyebabkan berbeda
Tidak memikirkan isi pembicaraan yang sedang dibicarakan (Ramayana, 1990)
5.

Makakawin sebagai Upaya Pelestarian Budaya
Makakawinmemang berkembang pesat, namun ternyata nada-nada sumbang sering
juga terdengar, misalnya mawirama merupakan aktivitas orang tua, kuno, ndeso, dll. Makna
ucapan itu harus dibalik, justru dengan belajar makakawin orang makin pintar, beretika, dan
memiliki wawasan luas tentang berbagai hal yang terkait dengan kehidupan termasuk soal
lsafat agama.Disadari atau tidak, era global mengubah pola kehidupan manusia. Dalam
arti, terjadi perubahan secara pelan tapi pasti baik yang terkait latar belakang kehidupan
maupun perubahan tatanan kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai cara pandang,
cara berpikir, cara berpakaian, cara berkomunikasi, pola kehidupan, dan lain-lain.
Cara pandang generasi muda dengan tetua kita amat berbeda. Para tetua taat pada
tradisi, para tetua berspektif ke depan dengan jangkauan panjang, sedangkan para generasi
memiliki cara pandang kekinian. Dalamhal cara berpikir, dewasa ini sering muncul cara
berpikir yang instan, misalnya supaya mudah, kekidungan/kakawin diganti dengan sebuah
kaset atau CD, yang nota bene tidak meningkatkan keterampilan dan rasa memiliki
masyarakat sosial sedangkan dalam makakawin lewat pesantian banyak sisi positif yang
diperoleh. Misalnya cara berpakaian, belakangan ini terutama pada anak-anak remaja putri
maupun orang dewasa sering terlihat di depan umum memakai celana pendek sampai di
atas paha, juga pakai baju tanpa lengan, tanpa kerah, ditambah sangat ketat dan transparan.
Bila ke pura menggunakan kebaya trasnparan, kain selututdan belakangan dengan kebaya
tangan pendek. Mode yang model-model itu mengalahkan etikadalam berpakaian. Hal-hal
seperti itu kurang tepat dan kenyataan seperti itu tidak akan pernahterjadi pada para sekaa
santi.Cara berkomunikasi juga demikian, para sekaa santi dalam konteks pembelajaran di
kelompok berusaha membaca teks kakawin yang beraksara Bali sehingga yang semula
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tidak bisa menjadi bisa, semula tidak tahu menjadi tahu tentang terjemahan/arti kakawin
yang menggunakan bahasa Bali halus yang sangat bermakna bagi sekaa santi. Hal ini
diterapkan dalam berkomunikasi antar sesama atau berkomunikasi dengan pihak lain.
Aktivitas ini dapat mengubah pola kehidupannya. Dalam arti, keterlibatan dalam sekaa
santi ini dapat melatih kesabaran, keiklasan. Pada umumnya mereka juga tidak merokok,
tidak minum-minum. Berdasarkan materi-materi kakawin yang dipelajari yang pada
umumnya berbicara tentang kebaikan, keteladanan, hukum karma, kejahatan mendapatkan
hukuman dll. Fenomena seperti ini sedikit demi sedikit dapat menyebabkan perubahan
perilaku peserta ke hal-hal yang lebih baik.
Makakawin sebenarnya dapat menumbuhkan pencitraan yang positif, terutama dalam
penghayatan, pendalaman, pengejawantahan nili-nilai sosial kemasyarakatan. Demikian
pula, penerapan nilai-nilai yang berlandaskan etika moral yang dapat menunjang atau
sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Hal ini semuanya merupakan implementasi dari
nilai-nilai yang terdapat dalam teks (kakawin).Zoetmulder (1994:238) menyatakan bahwa
sastra kakawin merupakan pantulan dari alam. Dalam arti berbagai fenomena alam dapat
digambarkan ke dalam kakawin, yang pada umumnya konten kakawin memuat tentang
kerajaan, kepemimpinan, dewa-dewa, dll. Dengan demikian, ada kaitan yang erat antara
kakawin dan makakawin. Kakawin tiada makna tanpa dibaca dan ditembangkan dalam
bentuk makakawin dan setelah ditembangkan, dihayati, dan diimplentasikan dalam
kehidupan bermasyarakat..
Berdasarkan paparan di atas, makakawin sebagai sebuah aktivitas seni berbahasa
lisan secara langsung mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang penuh nilai sosial religius,
terutama tuntunan moral, nilai pendidikan, nilai sosial-religius, nilai psikologis, dll.
Dengan demikian, aktivitas makakawin merupakan salah satu upaya masyarakat dalam
melestarikan nilai-nilai budaya Bali. Dalam makakawin terjadi aktivitas: olah pikir, olah
hati, olah rasa dan karsa, dan olah raga sehingga makakawin dalam era global seharusnya
selalu eksis dan survive di mayarakat.

C. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan makakawin sebagai aktivitas seni
tradisional secara sik terikat struktur formal. Dalam praktiknya makakawin terikat pada
wirasa, wirama, dan wiraga yang menyebabkan sebuah teks kakawin mengandung suatu
perasaan sedih, senang, bahagia, merdu, enak didengar dan didukung gerakan tubuh bila
ditembangkan dan diserta arti. Dalam era global, makakawin seharusnya tidak ditinggalkan
oleh generasi muda melainkan tetap ditumbuhkembangkan bahkan diajarkan secara intensif
di sekolah-sekolah melalui kurikulum muatan lokal dalam upaya pengembangan nilai-nilai
kehidupan sebagai tiang penyangga peradaban atau kearifan lokal. Dalam makakawin juga
terdapat aktivitasolah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa-karsa, sehingga makakawin
dalam era global seharusnya selalu eksis dan survive di masyarakat khususnya masyarakat
Bali yang beragama Hindu.
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MORALITAS JAWA DALAM WAYANG KULIT PURWA:
STUDI KASUS PADA LAKON LAIRE SEMAR
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ABSTRAK
Lakon Laire Semar merupakan salah satu lakon dalam wayang purwa yang menarik untuk
dibahas dengan alasan: 1) nyaris tidak pernah dipergelarkan dalam keperluan apapun; 2) materi
lakon sarat dengan moralitas Jawa. Zaman purwa di dalam wayang tetap menjadi fokus para
seniman (dalang) sebagai bahan acuan untuk pergelaran. Hal ini menunjukkan bahwa ada celah bagi
para seniman tersebutuntuk menggubah dan menyajikan lakon yang bersumber dari zaman purwa.
Kisah masa purwa itu antara lain: mitos permulaan zaman mengenai kehidupan dewa-dewa, jin,
dan manusia, zaman Lokapala, zaman Arjunasasrabahu, zaman Ramayana,dan zaman Mahabharata.
Kisah-kisah pada masing-masing zaman itu dalam budaya Jawa membentuk semacam “sejarah” atau
“silsilah” (sebagai zaman yang berkesinambungan). Lakon Laire Semar itu sendiri termasuk di dalam
mitos permulaan zaman (kehidupan dewa-dewa, jin, dan manusia). Lakon ini memuat nilai-nilai
kehidupan Jawa yang berorientasi pada hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam,
dan manusia dengan Tuhan. Disamping itu di dalam lakon ini pun mengetengahkan pertarungan
ideologi kepercayaan antara pengaruh nabi-nabi dan dewa-dewa dengan melibatkan para jin.
Makalah ini membahas sejauh mana loso moralitas Jawa dalam wayang kulit purwa dalam hal
hal ini pandangan dunia Jawa terhadap alam melalui telaah terhadap lakon Laire Semar.
Data yang ditelaah berupa rekaman DVD pertunjukan wayang kulit purwa lakon Laire Semar
oleh dalang Ki Purbo Asmoro di desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk disiarkan
secara langsung oleh Radio Jodhipati FM dan Tasma FM dalam rangka tasyakuran Yayasan Jodhipati,
Sabtu Wage, 16 Februari 2008 di plataran agung Padepokan Jodhipati yang diiringi kelompok
karawitan Mayangkara.
Hasil telaah terhadap data di dalam lakon wayang kulit purwa ini menyimpulkan bahwa kehidupan
alam semesta adalah sebuah sistem; alam semesta merupakan satu kesatuan yang bersifat utuh dan
padu (unity and wholeness). Manusia tidak terlepaskan dari alam semesta dan selalu berhubungan.
Manusia dan alam semesta bersifat koordinatif. Prinsip-prinsip keseimbangan antara keutamaan dan
keangkaramurkaanan akan lestari dan abadi di dalam kehidupan manusia. Nilai loso “ngundhuh
wohing pakarti” (memetik hasil / menerima akibat dari perbuatan sendiri) sebagai hukum alam
yang selalu dipertimbangkan dalam kehidupan pemikiran Jawa sehingga di dalam kehidupan ini
manusia tidak akan terjerumus ke dalam jurang keangkaramurkaan dan kenistaan.
Kata kunci: moralitas Jawa, wayang, manusia, alam, Tuhan
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JAVANESE MORALITY IN WAYANG KULIT PURWA:
CASE STUDIES ON LAIRE SEMAR STORY
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DarmokoS.S., M.Hum.
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ABSTRACT
Laire Semar is one story in the wayang purwa is interesting to discuss the reasons : 1)almost
never staged in any purpose ; 2 ) material morality story is loaded with Java. Early period in the
wayang remains a focus of the artists ( puppeteer ) as a reference material for performances . This
suggests that there is a gap for the artists to compose and present the story that comes from the time
of early (purwa). The story of the early include: myths about the beginning of time living gods, jinn,
and humans, age of Lokapala , age of Arjunasasrabahu, age of Ramayana and Mahabharata. The
stories on each of those days in the Javanese culture formed a kind of "history" or "pedigree" (as a
continuous time ). Birth of Semar itself is included in the mythical beginning of time ( the life of
the gods , jinns , and humans ). The storycontainsthe values of life-oriented Javaman's relationship
withman, man and nature, andman and God. Besides, in the even this story explores the ideological
struggle between the inuence of trust prophets and gods involving the genie. This paper examines
the extent to which moral philosophy in the Javanese wayang kulit purwa in this case the Javanese
world view of nature through the study of the storyLaire Semar.
Data were analyzed in the form of DVD recording show of wayang kulit purwaof story Laire
Semar by puppeteer Ki Purbo Asmoro at Ngadiboyo village , subdistrict Rejoso, Nganjuk broadcast
live by Radio Tasma FM and Jodhipati FM in order tasyakuran Jodhipati Foundation, on Wage,
Saturday, February 16, 2008 at large yard of Jodhipati Foundation, accompanied “Mayangkara”
musical group.
The review of the data in the wayang kulit purwastory this concludes that the life of the
universe is a system; universe is a unity that is intact and coherent (unity and wholeness ) . Humans
are not liberated from the universe and always in touch. Man and the universe are coordinated.
Balance between the principles of commendable and reprehensible be sustainable and enduring in
human life. Value philosophy "ngundhuh wohing Pakarti" (picking results / receive the result of
his own actions) as a law of nature that is always considered in the thought life of Java so thatin
this lifepeoplewillnotfallinto the abysscrime andcontempt.
Keywords: Javanesemorality, puppets, humans, nature, God
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A. Pendahuluan
Pertunjukan wayang kulit purwa mempergelarkan lakon yang bersumber dari kisah-kisah
mengenai dewa-dewa, nabi-nabi, jin, manusia pada awal zaman, Lokapala, Arjunasasrabahu,
Ramayana dan Mahabharata. Lakon-lakon wayang kulit purwa tersebut di dalamnya dikandung
loso moralitas yang dapat dipergunakan sebagai baromater sejauhmana kedalaman dan
kecanggihan pengetahuan kebudayaan Jawa. Lakon-lakon wayang kulit purwa itu pun juga
merupakan hasil kreativitas asli Jawa yang dikembangkan melalui pemikiran yang mendalam
terkait dengan masalah-masalah hubungan kehidupan manusia dengan manusia lain, manusia
dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Sumber-sumber lakon wayang kulit purwa ini sangat
populer di kalangan masyarakat pendukungnya, karena di dalamnya terdapat tokoh, peristiwa,
dan latar yang luwes untuk digarap sesuai dengan keinginan penulis, dalam hal ini seorang
dalang atau sutradara. Garapan tersebut menyangkut nilai-nilai kehidupan masyarakat dan
kebudayaan Jawa, seperti religi, seni, bahasa dan sastra, loso dan pengetahuan.
Filosofi moralitas Jawa merupakan nilai-nilai dasar bagi masyarakat Jawa dalam
bertuturkata, bersikap, dan berperilaku. Cara hidup dan pergaulan manusia Jawa ditentukan oleh
pola pemikiran yang berorientasi pada prinsip-prinsip keharmonisan dan keseimbangan di dalam
alam semesta. Lakon wayang kulit purwa itu sendiri dipandang sebagai mitos, yakni cerita yang
memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Mitos memberikan arah
kepada kelakuan manusia dan merupakan semacam pedoman untuk kebijaksanaan manusia.
Lewat mitos manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian sekitarnya
dan dapat menanggapi daya-daya kekuatan alam (Peursen, 1989: 37).
Lakon-lakon wayang kulit purwa dipergelarkan oleh dalang melalui berbagai gagrag atau gaya.
Beberapa gagrag pedalangan yang tumbuh dan berkembang di Jawa ada yang berorientasi pada
istana namun ada juga yang tidak berkiblat pada istana. Secara garis besar gagrag pedalangan
yang mengacu kepada istana terbagi menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Gagrag
pedalangan Yogyakarta sering disebut gagrag Mataraman. Sedangkan yang tidak berkiblat pada
istana, antara lain gagrag Jawa-Timuran dan Banyumas. Masing-masing gagrag pedalangan
memiliki pengaruh yang kuat sesuai dengan tumbuh dan berkembangnya gagrag pedalangan
serta persebaran masyarakat pendukung gagrag itu sendiri. Gagragpedalangan Surakarta memiliki
pengaruh yang cukup luas hingga di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti:
Tegal, Pekalongan, Pemalang, Batang, Semarang, Salatiga, Demak, Jepara, Rembang, Lasem,
Solo, Wonogiri, Klaten, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Karang Anyar, Tuban, Bojonegoro,
Nganjuk, Kediri, Magetan, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, dan Malang.
Gagragpedalangan Mataraman memiliki pengaruh dan daerah persebaran di Jawa Tengah,seperti:
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Yogyakarta, Purworejo, Muntilan, dan Magelang. Sedangkan gagrag Jawa-Timuran memiliki
pengaruh dan daerah persebaran di Jawa Timur, seperti: Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto,
dan Lamongan. Gagrag pedalangan yang telah mentradisi, tumbuh, dan berkembang berpuluh-puluh
tahun tersebut dalam menentukan pengaruh dan daerah persebaran tentu saja tidak semata-mata
berdasarkan daerah-daerah kota dan kabupaten secara geogras, karena dapat saja dalam satu
wilayah kota dan kabupaten tersebut memiliki pengaruh dan tradisi serta persebaran gagrag lebih
dari satu. Sebagai ukuran adanya pengaruh tentang gagrag pedalangan itu dapat dipergunakan
patokan di mana kota atau kabupaten terdapat sanggar-sanggar atau paguyuban-paguyuban
pedalangan yang memiliki gagrag-gagrag tersebut. Di samping itu dapat pula sebagai patokan
sejauh mana sanggar-sanggar atau paguyuban-paguyuban pedalangan yang memiliki gagrag
tertentu tersebut mendapatkan “tanggapan” atau kesempatan pentas di daerah-daerah di luar kota
atau kabupaten mereka. Gagrag atau gaya pedalangan yang menyajikan lakon-lakon wayang
kulit purwa itu memiliki ciri, corak, dan kreativitas yang berbeda. Perbedaan ini tampak pada
kreativitas penjelajahan tokoh-tokoh wayang sehingga masing-masing gagrag menunjukkan
silsilah atau tradisi sejarah wayang yang berbeda. Di samping itu perbedaan juga tampak pada
penyajian unsur-unsur dalamteatrikalnya, seperti: melodi gending, dhodhogan, kepyakan, bentukbentuk wayang, suluk, sindenan, gerongan dan pengadegan lakon. Semua gagrag atau gaya
pedalangan ini menarik untuk dikaji, namun untuk kali ini akan ditampilkan salah satu gagrag
pedalangan yang “luwes” di dalam “penggarapannya” dan banyak masyarakat pendukungnya,
serta luas wilayah persebarannya, yaitu gagrag pedalangan Surakarta. Di dalam konteks ini
gagrag pedalangan Surakarta dapat dibagi menjadi dua, yaitu gagrag pedalangan Kasunanan
dan gagrag pedalangan Mangkunagaran. Namun gagrag pedalangan Kasunanan mendapatkan
sambutan yang lebih dan memiliki pengaruh yang luas dari pada Mangkunagaran.
Lakon-lakon wayang kulit purwa yang bersumber dari Ramayana dan Mahabharata
sering dipergelarkan oleh para dalang berbagai gagrag pedalangan. Namun untuk sumber lain
seperti kisah mengenai dewa-dewa, jin, nabi, dan manusia jarang dipergelarkan. Oleh karena
itu paper ini mencoba mengetengahkan lakon wayang kulit purwa yang nyaris tidak pernah
dipergelarkan, yaitu lakon Laire Semar. Data yang dipergunakan sebagai bahan kajian berupa
rekaman DVD pertunjukan wayang kulit purwa lakon Laire Semaroleh dalang Ki Purbo
Asmoro di desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk disiarkan secara langsung
oleh Radio Jodhipati FM dan Tasma FM dalam rangka tasyakuran Yayasan Jodhipati, Sabtu
Wage, 16 Februari 2008. Plataran agung Padepokan Jodipati. Diiringi kelompok karawitan
Mayangkara.

B. Permasalahan
1.

Bagaimana loso moralitas Jawa dibangun di dalam lakon Laire Semar?

2.

Bagaimana paham kekuasaan Jawa diimplementasikan di dalam lakon Laire Semar?

3.

Bagaimana hakekat moralitas kekuasaan Jawa tergambar di dalam lakon Laire Semar?.

C. Kerangka konseptual
Kerangka konseptual yang dipergunakan sebagai landasan kajian teks lakonLaire Semar ini
menitik beratkan pada loso moralitas kekuasaan Jawa. Dalam paham Jawa kekuasaan adalah
sesuatu yang sama sekali berbeda dan kata kekuasaanitu sendiri sebagai terjemahan dari kata Inggris
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“power” sebetulnya tidak seluruhnya cocok untuk mengungkapkan apa yang dimaksud. Seperti
segala kekuatan yang menyatakan diri dalam alam, kekuasaan adalah ungkapan energi Illahi
yang tanpa bentuk, yang selalu kreatif meresapi seluruh kosmos. Kekuasaan bukanlah suatu
gejala khas sosial yang berbeda dari kekuatan-kekuatan alam, melainkan ungkapan kekuatan
kosmis yang dapat kita bayangkan sebagai semacam uidum yang memenuhi seluruh kosmos.
Pada prinsipnya kekuatan-kekuatan adiduniawi itu ada di mana-mana, tetapi ada tempat, benda
dan manusia dengan pemusatan yang lebih tinggi. Orang yang dipenuhi oleh kekuatan itu tidak
bisa dikalahkan dan tak dapat dilukai, mereka itu sekti. Kekuatan yang membuat sakti, disebut
kasekten. Kekuasaan politik adalah ungkapan kasekten, maka tidak merupakan sesuatu yang
abstrak, suatu nama belaka bagi hubungan antara dua unsur yang kongkret, yaitu manusia
atau kelompok manusia. Kekuasaan mempunyai substansi pada dirinya sendiri, bereksistensi
pada dirinya sendiri, tidak tergantung dari dan mendahului terhadap segala pembawa empiris.
Dalam kenyataan kekuasaan adalah hakekat realitas sendiri, dasar Illahinya, dilihat dari segi
kekuatan-kekuatan yang mengalir dari padanya. (Frans Magnis Suseno, 1993: 99).

D. Pembahasan
Manusia adalah makhluk yang dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang religius, meskipun nilai
dan kedalaman pengaruh tersebut bagi masing-masingnya tidak sama. Sejalan dengan hal
tersebut kenyataan sejarah manusia membuktikan bahwa manusia baik secara kelompok maupun
perseorangan selalu memiliki agama, meskipun bentuk dan corak/ isi agama bagi masingmasing orang atau kelompok tidak sama. Kenyataan dermikian itu memperkuat pendapat
bahwa manusia di dalam dirinya terdapat kemampuan dasar untuk beragama (Arin, 1987: 8)
Wayang kulit purwa merupakan representasi dari kenyataan kehidupan masyarakat Jawa
tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan Alam, dan manusia
dengan Tuhan. Melalui dalang, digambarkanlah perilaku-perilaku orang Jawa dalam menyikapi
lingkungan yang melingkupi kehidupan mereka. Alam demikian penting di dalam kehidupan
orang Jawa. Alam dapat memberikan kekuatan kepada orang Jawa, baik lahir maupun batin. Di
dalam pandangan Jawa, alam semesta merupakan satu kesatuan yang serasi – harmoni, tidak
lepas antara elemen yang satu dengan yang lain dan selalu berhubungan. Manusia sebagai
“alam kecil” dilingkupi oleh “alam besar”. Peristiwa yang terjadi di “alam besar” sebagai akibat
dari ulah yang ditimbulkan oleh “alam kecil”, atau sebaliknya. Perilaku orang Jawa demikian
penting dan menjadi barometer terciptamya situasi dan kondisi di dalam “alam besar” itu. Di
dalam menapaki kehidupannya, orang Jawa menggunakan “ilmu titen”, mencacat di dalam
memorinya untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tata ruang dan
waktu dalam hal ini penting kedudukannya, karena setiap tindakan yang dilakukan berpedoman
dan berorientasi pada bagaimana kondisi ruang dan waktu itu sendiri yang membentuk karakter
tertentu. Wujud dan arah suatu tempat serta waktu memiliki kaitan-kaitan dengan unsur-unsur
di dalam alam yang bersifat adikodrati.
Dalam etika dipermasalahkan adanya baik-buruk (good-evil) yang mempengaruhi perilaku
manusia dan yang juga berhubungan dengan adanya Tuhan (Theodice). Dalam lsafat Jawa,
baik-buruk dianggap tidak terlepas dari eksistensi manusia yang terjelma di dalam pelbagai
keinginan dan dikaitkan dengan empat nafsu: mutmainah, amarah, lawwamah, dan supiah.
Keinginan baik (mutmainah) akan selalu berhadapan dengan keinginan buruk (amarah,
165

lawwamah, supiah) untuk menjelmakan perilaku manusia. Dengan asumsi bahwa tujuaan
hidup manusia adalah: kesempurnaan, di mana akan terjelma sifat Illahi, dengan tercapainya
manunggaling kawula-Gusti, maka pertentangan baik-buruk akan diatasi dengan peningkatan
kesadaran, yang juga disebut: kedewasaan jiwa, kedewasaan jiwa manusia (Ciptoprawiro,
1986: 26). Dalam konteks ini dapat diasumsikan bahwa manusia dapat hidup karena disertai
oleh nafsu-nafsu. Namun di dalam kehidupannya, nafsu-nafsu tersebut perlu dikendalikan agar
tidak liar dan menuju kepada keangkaramurkaan.
1.

Bangunan loso moralitas Jawa dalam Lakon Laire Semar.
Nilai moralitas Jawa yang dibangun di dalam lakon wayang kulit purwa Laire Semar,
dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi masyarakat pendukungnya.
Kedudukan orang Jawa di dalam lakon Laire Semar menjadi sangat tinggi derajadnya, karena
bangunan silsilah di dalamnya mengandung simbol-simbol ideologi yang menggabungkan
antara kekuatan-kekuatan, nabi, jin, dan dewa. Nabi-nabi sebagai simbol Islam memberikan
kekuatan kejiwaan terhadapketurunan-keturunannya yang beranasir cahaya, yaitu dewadewa yang merupakansimbol dari Hindu. Kemudian dewa-dewa tersebut menikah, dalam
arti menyatukan kekuatannya dengan anasir jin. Di dalam lakon tersebut digambarkan,
sebelum dalang memulai benyajikan kisahnya terlebih dahulu diawali dengan sebuah
narasi yang berisi tentang sabda Tuhan berdasarkan pada pemikiran Jawa:
“Bumi langit lan alam saisine Ingsun cipta kanggo kabeh para titah sarta sumurupa Ingsun
nyipta iblis lan menungsa ora liya supaya manembah marang Ingsun iki ananingsun kang
maha suci yekti dumunung dadi ananira kang sejati yaiki wahannaningsun kang Maha
Mulya yekti dumunung dadi wahananira kang sejati ing kene iki kahananingsun kang
Maha Wisesa yekti dumunung dadi wahananira kang sejati ya sejatine nora ana apa-apa
duk maksih awang-uwung durung dumadi sewiji-wiji ingkang jumeneng dhingin dhewe
ora nana liya kejaba hamung Ingsun”.
Terjemahannya:
“Bumi, langit, beserta alam seisinya Aku cipta untuk seluruh makhluk, ketahuilah Aku
mencipta iblis dan manusia tidak lain supaya menyembah kepadaKu, ini keberadaanKu
Yang Maha Suci, sesungguhnya sebagai sumber terciptanya engkau yang sejati, yaitu
wujudKu Yang Maha Mulia, sesungguhnya sebagai sumber terciptanya engkau yang
sejati, di sinilah keberadaanKu Yang Maha Kuasa, sesungguhnya sebagai sumber terciptanya
engkau yang sejati, sesungguhnya tidak ada apa-apa ketika alam masih kosong, belum
tercipta suatu apapun, yang ada lebih dulu tidak ada lain kecuali Aku”.
Di sini dapat dijelaskan bahwa di dalam pandangan Jawa, Tuhan (Ingsun) merupakan
dzat yang paling dulu ada dan di atas segala-galanya. Bumi, langit, dan alam seisinya
diperuntukkan bagi seluruh makhluk ciptaanNya, tanpa kecuali iblis dan manusia dan
agar mereka menyembah kepadaNya. Kedudukan dalang di sini dapat diasumsikan
sebagai orang yang mewakili masyarakat Jawa untuk mengekspresikan dan menyampaikan
kepada khalayak mengenai keberadaan Tuhan. Namun sejauhmana dapat diketahui bahwa
semua penggambaran tersebut pada esensinya merupakan manifestasi dari kedalaman dan
kecanggihan orang Jawa dalam menggambarkan mengenai Tuhan secara khas. Alam semesta
beserta segala isinya merupakan pengejawantahan dari Tuhan dan dipandang sebagai petunjuk
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keberadaan Tuhan. Gambaran mengenai Tuhan di dalam lakon ini tidak dapat dilepaskan
dari pengalaman orang Jawa dalam meresepsi dan mentransformasi nilai-nilai budaya
religi yang mentradisi dari generasi ke generasi. Muatan bahasa dan istilah-istilah Jawa
yang khas dan cukup rumit dapat dimaknai bahwa masyarakat Jawa memiliki kecerdasan
lokal dan kearifan lokal yang tinggi.
Bangunan loso moralitas Jawa yang terdapat di dalam lakon Laire Semar tampak pada
alur silsilah yang tersusun mulai dari nabi Adam (atas) hingga ke bawah sampai Batara
Ismaya (Semar). Pada silsilah tersebut tampak pula usaha untuk menghubung-hubungkan
di antara makhluk-makhluk Tuhan, ialah nabi-nabi, para jin, dewa-dewa, dan manusia. Di
dalam perjalanan kehidupannya, nabi-nabi, dewa-dewa, para jin dan manusia menunjukkan
rivalitasnya melalui pertarungan-pertarungan sengit untuk saling mengalahkan dan
menguasai. Dzat cahaya (dewa-dewa) berusaha mengalahkan dzat tanah (wadag), dalam
hal ini nabi-nabi dan manusia atau sebaliknya. Namun pada akhirnya pandangan Jawa
memberikan solusi untuk mengawinkan dan memadukan antara dzat cahaya (dewa) dan
tanah (nabi) yang akhirnya menurunkan manusia-manusia yang unggul dan berkwalitas,
yang apabila ditelusuri lebih jauh sampai kepada sejarah Pandawa dan Kurawa serta rajaraja di tanah Jawa. Pada awal kisah rivalitas pertarungan ditunjukkan antara Nabi Sulaiman
(dzat tanah) dengan Sang Hyang Wenang (dzat cahaya); pada bagian kedua dikisahkan
pertarungan antara Prabu Hari rajaTanah Keling (dzat tanah) dengan Sang Hyang Wenang
(dzat cahaya); bagian ketiga pertarungan antara Jin Rekathatama (dzat cahaya) dengan
Jin Balya (dzat cahaya); bagian keempat pertarungan antara Sang Hyang Tunggal (dzat
cahaya) dengan Jin Balya (dzat cahaya); bagian kelima “pertarungan” (persaingan) antara
Batara Tejamaya, Batara Ismaya, dan Batara Manikmaya, anak-anak Sang Hyang Tunggal.
Silsilah dalam konteks budaya Jawa memiliki kedudukan yang penting. Bukan hanya
di dalam dunia ide saja namun juga sebagai realitas sosial yang sampai sekarang masih cukup
aktual dan relevan. Kehormatan dan harga diri menjadi pertimbangan dalam kehidupan
orang Jawa. Melalui silsilah seseorang dapat memperoleh kehormatan dan harga diri
tersebut. Pengakuan, pengsyahan, dan legitimasi dari masyarakat menjadi tujuan bagi
seseorang. Melalui silsilah seseorangtersebut dapat memperoleh pengakuan, pengsyahan,
dan legitimasi dari masyarakat.
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Dalam hal ini dapat dilihat pada bagan bangunan silsilah mengenai tokoh Semar dalam Lakon Laire
Semar, sebagai berikut:
Nabi Adam >< Hawa

Sis

Anwas + Anwar (SH Nurcahya)
SH Nurasa
Prabu Hari (Tanah Keling) dan Nabi Sulaiman (Soleman) +Jin Sakar+Sakur (pengikut) >< S.H. Wenang

SH Wening +

SH Wenang>< Dewi Saoti

Rekathatama (Jin Yuyut-dsr laut) -------------

+ SH Pramanawisesa

perang dengan Prabu Balya (Jin raja Pirngon)
Jin Nujum (patih) pindah ke Ngajrak

Rekathawati (Rakti) >< Sang Hyang Tunggal + SH Ening + Dewi Suyati (Yati)

Darmawisesa + Darmastuti + Dewanjali
Cahaya berbentuk telur
Baginda Saleh
Saudagar Umaran (raja Persi/Parasu)
Iskandar Muda (adik)
Batara Tejamaya + Batara Ismaya + Batara Manikmaya >< Dewi Umayi
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2.

Implementasi paham kekuasaan Jawa dalam Lakon Laire Semar.
Pada awal cerita, melalui cerita berbingkai (kisah masa lalu), dalang memunculkan dan
mengisahkan Nabi Sulaiman (Soleman) yang disertai pengikutnya bernama Jin Sakar dan
Jin Sakur. Nabi Sulaiman menunjukkan rasa kekhawatiran terhadap Sang Hyang Wenang,
karena dianggapnya sebagai Tuhan dan mengangkat dirinya sebagai dzat yang disembah
oleh makhluk sebumi. Menurut Nabi sulaiman yang wajib disembah oleh maklhuk sebumi
hanyalah Allah. Nabi Sulaiman memerintahkan Jin Sakar untuk menghentikan niat dan
keinginan Sang Hyang Wenang itu. Namun Jin Sakar tidak mampu mengalahkan kesaktian
Sang Hyang Wenang, malahan ia diminta mengambil pusaka Nabi Sulaiman (Cincin
Maklukat Gaib) yang dijaga oleh Jin Sakur.
Kekuasaan dalam pandangan Jawa dapat diperoleh dengan usaha menyatukan dirinya
dengan alam dan bersatunya manusia dengan alam, maka bersatu pula manusia itu dengan
Tuhannya, karena alam dapat dipandang sebagai manifestasi dari keberadaan Tuhan.
Kekuasaan dapat direbut oleh seseorang dengan cara menjalani “laku”. Laku merupakan
sistem kesadaran kehidupan manusia Jawa. Segala sesuatu yang dilakukan dalam hidup
manusia dipandang dan disadari serta dipahami sebagai jalan keutamaan yang menuju ke
suatu titik yaitu kasampurnaning dumadi (kesempurnaan hidup). Laku dapat dipandang
pula sebagai keprihatinan (kepediahan hati) yang dirasakan oleh manusia. (prihatin=hati
yang perih). Tindakan orang Jawa untuk melaksanakan laku disebut nglakoni. Nglakoni
berarti usaha manusia untuk mengolah batin (rasa) dengan tujuan dan cara tertentu;
seperti puasa ngrowot, mutih, ngebleng; pati geni, tarak brata, tapa brata, dan lelana
brata. Orang Jawa yang secara terus menerus melatih untuk mengolah rasa / batin /
rohani, dapat mendekatkan segala sesuatu yang bersifat batin (rohani). Tuhan bersifat
gaib (supranatural=rohani), oleh sebab itu manusia berusaha mendekatinya dengan cara
menggembleng (menempa) rasa, batin, rohani yang dimilikinya.
Salah satu implementasi “laku” ialah tapa. Bagi masyarakat Jawa, tapa merupakan
sarana /wahana jalan hidup untuk menggapai anugerah Tuhan (wahyu) dalam kerangka
misi memayu hayuning bawana (menjaga, memelihara, dan melangsungkan alam semesta,
agar terhindar dari kerusakan dan mala petaka). Manusia yang telah memiliki kesadaran
dan pemahaman tentang eksistensi wahyu biasanya memiliki kesadaran pula bahwa
anugerah Tuhan yang telah diterimanya (wahyu), sebagai amanat yang harus diemban
dan diterapkan dalam kehidupan umat manusia secara baik sesuai dengan keutamaan misi
yang ada didalamnya. Di dalam Lakon Laire Semar dilukiskan bahwa untuk memperoleh
kekuasaan seseorang menjalani tapa, seperti yang ditunjukkan oleh Sang Hyang Tunggal,
Batara Tejamaya, Batara Ismaya, dan Batara Manikmaya. Ketiga anak Sang Hyang Tuggal
itu menjalani laku untuk mendapatkan petunjuk Illahi dan mendapatkan kepastian mengenai
darma yang akan diemban pada pasca menjalani laku tersebut. Darma itu sendiri yaitu
tugas suci dari Tuhan yang diemban manusia dalam rangka suatu misi untuk mewujudkan
ketentraman jagad raya. Darma biasa dilakukan secara simultan dengan diturunkannya
anugerah Tuhan (wahyu) kepada manusia yang terpilih untuk melakukan misi di mayapada.
Manusia menjalankan darma baik dalam kerangka diturunkannya suatu wahyu atau
tidak. Jika darma dijalankan dalam rangka turunnya wahyu, maka baik pemberi maupun
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penerima wahyu merupakan manusia yang dipercaya Tuhan untuk menjalankan darma
dalam konteks turunnya suatu wahyu.Manusia setelah manerima wahyu maka ia pun harus
melaksanakan darma selanjutnya, yaitu dalam misi menegakkan kebenaran, keutamaan,
dan keadilan yang berorientasi kepada nilai-nilai ketuhanan. Darma sering dipertentangkan
dengan adarma, artinya tugas suci dari Tuhan (jalan keutamaan) mendapatkan ancaman,
tantangan, hambatan, dan gangguan, dari jalan kejahatan / keangkaramurkaan.Manusia
secara eksplisit / langsung dipercaya untuk menjalankan darma seperti terlukis dalam lakon
Wahyu Purbasejati, Wahyu Makutharama, dan Wahyu Pancadarma (Kresna, Arjuna, dan
Yudhistira). Darma (tugas suci) dilaksanakan berdasarkan status dan peran yang didapatkan
oleh manusia, seperti: darma raja, darma ksatria, darma pendeta/ brahmana, dsb.Darma
dapat diuraikan lebih rinci lagi berdasarkan peran yang diemban masing-masing, seperti
dalam hal tuturkata, sikap, perilaku, yang harus bermuara pada prinsip-prinsip kejujuran,
kedisiplinan, keberanian, kebenaran, keutamaan, dan keadilan (darma ksatria: Arjuna
menghadapi para sesepuh, saudara, dan gurunya ketika berperang di medan Kuruksetra
dalam Mahabharatayudha).
Franz Magnis Suseno telah membahas tokoh Semar dari perspektif etika (lsafat
moral). Di dalam bukunya, “Etika Jawa” (1993: 186-195) diuraikan panjang lebar
mengenai tokoh Semar. Semar muncul beserta punakawan lainnya sebagai ciri khas
wayang Jawa, pada adegan gara-gara. Mereka tidak hanya mengantarkan tokoh Pandawa
dalam Mahabharata, namun juga Sumantri dalam siklus Arjuna Sasrabahu dan Hanoman
dalam Ramayana. Punakawan merupakan tokoh asli Jawa dan tidak terdapat dalam eposepos India. Punakawan itu terdiri dari Semar, Gareng, Petruk dan (sejak abad XVII juga)
Bagong.Asal-usul dan hakikat keempat punakawan dalam dunia wayang tetap diliputi
oleh kegelapan. Gareng, Petruk, dan Bagong bukanlah anak jasmani Semar, karena ia
tidak beristri, mereka dipandang sebagai ciptaan batin Semar. Semar memiliki sosok yang
gemuk, berpayudara besar, dan berpantat raksasa sehingga kurang jelas ia laki-laki atau
perempuan (ia seorang laki-laki). Jika ksatria dalam kesulitan, Semar memberi nasihat,
bila terlalu agresif dan emosi, ia direm oleh Semar.
Semar sebagai penunjuk dan pamong ksatria. Andaikata Semar meninggalkan ksatria
Pandawa, mereka pasti hancur. Jika Semar muncul pada pergelaran wayang, penonton
merasakan dibawah pengayoman Semar, yang tak terselami, bijaksana, sederhana,
merakyat, baik hati, lucu, dan tak terkalahkan. Ia melukiskan semar sebagai sosok bulat
seperti nyiru, samar, batara Ismaya, berkuncung seperti laki-laki dan berbuah dada besar
seperti perempuan, tak gagah, tak rupawan, sebagai dewa yang menjelma, sebenarnya
Ismaya, Hyang Asmarasanta, dewa berujud manusia, di dunia merupakan pamong
keturunan Brahma/ Wisnu. Semar sebagai batara Ismaya menurut Brandon, dewa Jawa asli
yang paling berkuasa, sekaligus sebagai paman atau kakak dewa utama, batara Guru (Siwa).
Semar sebagai peniada usaha batara Guru untuk menguasai duniaKsatria tidak pernah gagal
dalam tugasnya dan tidak kalah dalam perang, bila Semar adalah pamong para Pandawa
yang tak terkalahkan, dan oleh karena para pandawa adalah nenek moyang raja-raja Jawa,
maka sebenarnya Semar adalah pamong dan danyang pulau Jawa dan seluruh dunia.
Franz Magnis Suseno mengulas pendapat Geertz, bahwa terjadi penisbian terkait dengan
cita-cita priyayi jika memandang Semar. Bagi priyayi secara lahiriah halus merupakan
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jaminan batin yang halus pula, dan sebaliknya. Semar tidak demikian, secara lahiriah
wujudnya tidak indah, suka melepas angin-angin, namun batinnya sangat halus, lebih
peka, lebih baik, dan lebih mulia dari ksatria-ksatria yang tampan. Semar menunjukkan
suatu pemahaman yang mendalam, bahwa yang menentukan derajat manusia adalah
sikap batin. Paham kaum priyayi yang lain tentang semakin tinggi kedudukannya dalam
masyarakat semakin tinggi kesaktian seseorang. Semar tidak demikian, ia tidak tampan,
namun mengatasi kekuatan semua dewa. Orang yang terdidik ia yang bijak, Semar tidak
demikian. Ia sebagai rakyat sederhana, namun ia yang bijaksana. Semar dan punakawan
lainnya sebagai lambang rakyat Jawa. Hadirnya Semar, dapat diartikan rakyat menyadari
bahwa kekuatan-kekuatan raja tidak berarti apa-apa tanpa rakyatnya, rakyatlah sumber
kekuatan yang menyatakan diri dalam masyarakat. Dalam Semar mengalami realitas Yang
Illahi. Bentuknya yang tidak jelas merupakan perumpamaan Yang Illahi. Sebagai abdi,
Semar bebas dari pamrih, namun harus sepi ing pamrih dan rame ing gawe. Batin yang
halus tetap menjadi cita-cita Jawa. Semar menggagalkan identikasi antara kehalusan
lahir dan kehalusan batin. Bukan rupa tampan yang mengesankan tetapi kepekaan batin
dalam memenuhi kewajibannya dengan setia.
Pemikiran Franz Magnis Suseno tersebut tampak kuat dalam eksplorasi terhadap nilainilai moral Jawa yang mengetengahkan Semar sebagai pokok bahasan. Pemikiran tentang
Semar dalam hubungannya dengan punakawan lain, ksatria Pandawa, Arjuna Sasrabahu,
dan Ramayana telah digali secara mendalam. Dikotomi priyayi dan wong cilik menjadi
wacana pembahasan etika Jawa pada sosok Semar. Yang penting dalam moralitas Jawa
adalah pendekatan diri kepada Yang Illahi, baik itu priyayi (ksatria) maupun wong cilik
(punakawan). Beranjak dari pemikiran Franz magnis Suseno tersebut dalam penelitian ini
yang perlu dikembangkan yaitu mengenai sumber kekuasaan Semar yang dapat dieksplorasi
dari teks wayang kulit purwa lakonLaire Semar. Modalitas di dalam kekuasaan tersebut
adalah pengetahuan, yaitu tentang nilai-nilai budaya Jawa dalam hal ini loso moraliats
Jawa.
Di dalam perjalanan sejarah sosial masyarakat Indonesia, Semar pernah diperebutkan
oleh sejumlah tokoh nasional. Ketika mantan penguasa Orde Baru nanggap wayang di
kraton Surakarta Hadiningrat dengan lakon “Semar Mbangun Kahyangan” oleh banyak
media Semar yang menjadi tokoh sentral, ditafsirkan dan dimaknai sebagai Soeharto
(Mulyana, 2006: 5).
Semar memiliki kedudukan penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Karakter Semar yang dibangun di dalam berbagai karya budaya
menunjukkan perbedaan sesuai dengan status dan perannya di dalam teks karya budaya
tersebut. Semar dalam wayang kulit purwa, baik pra maupun pasca Bharatayuda, sastra
sejarah (sejarah lokal dan jangka/ ramalan, maupun folklor menunjukkan status peran
yang berbeda-beda, yaitu: 1) Semar sebagai punakawan (abdi, pamong, wong cilik, lurah);
2) Semar sebagai dewa – Ismaya (alam atas, tokoh adikodrati, supranatural); 3). Semar
sebagai pendeta (kyai, orang suci, brahmana), dan; 4) Semar sebagai “danyang” tanah
Jawa (penguasa gaib – supranatural tanah dan manusia Jawa) yang berperan melawan
kekuatan makhluk gaib yang jahat (Durga, Kala, dan pasukan jin, setan, peri, prahyangan,
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banaspati, gendruwo, glundhung pringis, engklek-engklek, balung atandhak, sundel bolong,
wewe, jrangkong, warudhoyong, dan sebagainya). Semar ketika menjadi menusia biasa
secara sik mengalami distorsi.
Rumusan tentang eksistensi serta implementasi kekuasaan Semar tersebut tentu saja
didapatkan tidak secara tiba-tiba, namun melalui proses pembacaan, peresepsian, dan
pentrasformasian status dan peran Semar dari masa-ke masa, sejak lakon kelahiran Semar
hingga berakhirnya peran Semar di mayapada.
3.

Hakekat moralitas kekuasaan Jawa dalam Lakon Laire Semar.
Laku yang dirasakan dan dijalankan secara mendalam dapat mengendalikan hawa
nafsu di dalam diri manusia. Nafsu manusia yang terdiri dari amarah, aluamah, supiah,
dan mutmainah dapat terkendali jika manusia senantiasa mengendalikan pancaindranya
(nafsu poros - pusat - mulhimah). Pancaindralah yang merespon segala sesuatu yang ada
disekitarnya.
Laku yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dapat memberikan pemahaman dan
kesadaran terhadap hakekat asal dan tujuan kehidupan (sangkan paraning dumadi), sehingga
kehidupan yang sempurna dapat dicapai (kasampurnaning dumadi – manunggaling kawula
Gusti).

Di dalam Lakon Laire Semar digambarkan mengenai orang Jawa yang tidak dapat
mengendalikan hawa nafsu. Nafsu lawwamah ketiga anak Sang Hyang Tunggal, Tejamaya,
Ismaya, dan Manikmaya tidak terkendali sehingga masing-masing mendapatkan akibat
dari tindakannya itu.
Empat nafsu dalam diri manusia, yaitu mutmainah, supiah, lawwamah, dan amarah,
pernah digambarkan di dalam lakon Wahyu Makutharama yang diwujudkan sebagai nafsu
Wibisono yang berupa para raksasa dan ksatria tampan yaitu Nuraga, Sukarda, Lodra, dan
Angkara (Siswoharsojo, 1957: 77).
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Sukarda

Angkara

Wibisono

Nuraga

Lodra
Namun ada pula yang menggambarkan hawa nafsu tersebut berjumlah lima nafsu
dalam wujud yang berbeda, yaitu Anoman (kera), Jagagwreka (raksasa), Setubanda (gajah),
Maenaka (gunung), dan Mahambira (garuda) ( Nani Sudarsono, 2003: DVD 1).
Maenaka

Jagagwreka

Anoman

Mahambira

Setubanda
Sedangkan di dalam lakon Wahyu Purbasejati nafsu-nafsu manusia divisualisasikan
sebagai Anoman, Jagagwreka (Jajagwreka), Setubanda, Maenaka, dan Bima. (Siswoharsojo,
1958: 87-90).
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Lima tokoh dalam wayang tersebut merupakan perwujudan dari saudara “tunggal
Bayu” yaitu bersatunya cahaya berwarna merah, hitam, kuning, putih, dan hijau. Anoman
memilki cahaya putih disebut Bayu Kinara (nafsu mutmainah), Jagagwreka (raksasa)
bercahaya merah disebut Bayu Anras (nafsu lawwamah), Setubanda (gajah) bercahaya
hijau disebut Bayu Kanitra (nafsu amarah), Maenaka (gunung) bercahaya kuning disebut
Bayu Langgeng (nafsu supiah), dan Bima bercahaya hitam disebut Bayu Mangkurat (nafsu
mulhimah-pusat). Setiap manusia memiliki lima bayu tersebut, jika salah satu ditiadakan
maka tidak sempurnalah manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya.
Visualisasi saudara lima bayu yang manunggal tersebut merupakan representasi dari
pancaindra manusia sebagai kelengkapan hidup. Bekerjanya pancaindra itu kemudian
mempengaruhi dan memerintah cipta, rasa, dan karsa manusia. Semuanya dapat bekerja,
baik pancaindra maupun cipta, rasa, dan karsa karena diliputi oleh “hidup” dan hidup
ini bersifat suci, tanpa rasa dan tanpa karsa. Segala hal tindakan menolak untuk memilih
(harus memilih) serta tidak mau melakukan tindkaan ke arah ketekunan, semua itu tidak
lain tindakan dari pancaindra yang memerintah cipta, rasa, dan karsa manusia. Lmbanglambang hawa nafsu tersebut diciptakan dan digubah oleh para ahli yang mumpuni
dalam hal meresepsi, menginterpretasikan, dan mentransformasikan suatu lambang, yang
di dalamnya dikandung suatu maksud dan tujuan untuk memberikan tuntunan kepada
umat manusia yang ingin menggapai kecanggihan dalam berkir. Bagi manusia yang
telah berlatih khusus dalam hal “masalah pribadi” dan melepaskan belenggu keinginan,
akan mengerti satu persatu pancaindra yang tidak terkendali. Masalah tersebut pada
kenyataannya perlu direalisasikan sendiri dengan cara berlatih seperti yang telah diuraikan
itu. Tentang rasa, setiap manusia mengalami: sedih, gembira, menderita, marah, ini sebagai
wujud dari nafsu, masing-masing memiliki watak dan tugas sendiri-sendiri.
Pemikiran yang muncul pada eksplorasi hubungan-hubungan kekuasaan yang munsul
di dalam lakon Laire Semar ialah mengenai genealogi (silsilah). Bagaimana jalinan
kekuasaan di dalam genealogi antara nabi-nabi sebagai esksistensi Islam dan dzat tanah
dengan dewa-dewa sebagai eksistensi Hindu dan dzat cahaya maupun kaitannya dengan
para jin sebagai eksistensi penguasa alam gaib dan dzat cahaya.
Di dalam Lakon Laire Semar digambarkan bahwa genealogi tentang Semar (Ismaya)
merupakan pohon sejarah yang menggabungkan antara kekuatan-kekuatan nabi-nabi
yang merupakan simbol dari ideologi Islam dan dewa-dewa sebagai simbol dari ideologi
Hindu. Dua kekuatan ini tergambar di dalam teks lakon sebagai rivalitas, namun pada
kenyataannya dua rivalitas ini menyatu dalam satu genealogi (di dalam kitab-kitab babad
sering disebut dengan sejarah pangiwa dan panengen). Bagaimana hubungannya dengan
orang Jawa?. Orang Jawa di dalam konteks lakon Laire Semar merepresentasikan dirinya
sebagai Batara Ismaya (Semar). Semar memang pernah mengalami dan merasakan salah
dan dosa namun semuanya diterima secara tulus ikhlas (lega lila – lila legawa). Sang Hyang
Tunggal (ayah Semar, Togog, dan Batara Guru) mengutus Semar turun ke dunia manusia
sebagai pamong ksatria yang berwatak utama, di samping Togog yang harus mengabdi
dan menjadi pamong ksatria angkara murka. Wujud Semar telah mengalami distorsi dari
yang semula berujud dewata bernama Ismaya. Ismaya sendiri terjadinya dzat cahaya
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(nur), bersama dengan saudara lainnya, Sang Hyang Tejamaya yang pertama, terjadinya
dari cakang telur, Sang Hyang Ismaya yang kedua, terjadinya dari putih telur, dan Sang
Hyang Manikmaya yang ketiga, terjadinya dari kuning telur. Karena keangkaramurkaan
Sang Hyang Ismaya untuk menelan gunung Mandara dan tidak dapat mengeluarkan
kembali dari perutnya dan bahkan gunung tersebut tetap ada pada pantatnya, ia berubah
menjadi Semar, maka ia menyesali perbuatannya itu. Demikian juga Sang Hyang Tejamaya
berusaha menelan gunung tersebut namun tidak kuasa, hanya sampai pada tengah-tengah,
sehingga mulutnya terbuka menganga, hingga berubah wujud menjadi Togog. Batara Guru
yang lumpuh kaki kirinya, bertangan empat, bertaring, dan tenggorokan berwarna biru
merupakan perubahan wujud dari Sang Hang Manikmaya, akibat dari keserakahan dan
keangkaramurkaannya.
Pemikiran dan usaha Sang Hyang Tunggal untuk memberikan wejangan, nasihat, dan
ajaran mengenai “budi luhur” kepada anak-anaknya rupanya membuahkan hasil. Sikap
dan tindakan Sang Hyang Tunggal itu merupakan implementasi dari nilai-nilai keadilan,
dalam hal ini keadilan yang proporsional. Sikap dan tindakan Sang Hyang Tunggal dapat
diasumsikan sebagai pedoman bagi orang Jawa, bahwa sebagai manusia hendaknya
senantiasa melaksanakan laku untuk “memayu hayuning bawana”. Memayu hayuning
bawana adalah konsep ideologi yang dimiliki oleh orang Jawa, yang dimaksud yaitu
mengusahakan terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan damai di dalam kosmos
(jagad raya).Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling berbudaya (berakal budi)
berusaha menjaga kehidupan yang harmoni dengan sesamanya, alam, dan tuhan (karyenak
tyasing sasama). Prinsip rukun dan hormat-menghormati (harga menghargai) di antara
sesama makhluk hidup dalam hal ini selalu dijunjung tinggi. Manusia memandang alam,
baik benda mati maupun benda hidup, sebagai lingkungan yang selalu dijaga kelestarian
serta kelangsungan hidupnya. Semua elemen di dalam kosmos menjalankan fungsinya
masing-masing sesuai dengan eksistensi yang dimiliki. Prinsip rukun bertujuan untuk
mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis. Rukun berarti dalam keadaan
selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud
untuk saling membantu. Prinsip hormat mengatakan setiap orang dalam cara bicara
dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, sesuai dengan
derajat dan kedudukannya. Istilah ini mengacu pada tuturkata, sikap, dan tingkah laku
manusia. Jika manusia “menanam” kebaikan, maka ia akan memetik hasil dari kebaikan
yang ia tanam, sebaliknya jika manusia “menanam perbuatan jahat”, maka ia pun akan
memetik hasil dari perbuatan kejahatan itu (ngundhuh wohing pakarti - ngundhuh wohing
panggawe).Kesadaran ini mendorong manusia selalu mengusahakan dirinya menjadi
terkendali (mawas dhiri– tepa slira).

E. Kesimpulan
Setelah mengkaji tentang loso moralitas Jawa yang terdapat di dalam Lakon Laire
Semar dapat disimpulkan, sebagai berikut:
Bangunan loso moralitas Jawa dalam lakon Laire Semar berupa ragangan (kerangka)
struktur silsilah yang tersusun mulai nabi Adam hingga Batara Ismaya (Semar) beserta saudarasaudaranya, Batara Tejamaya (Togog) dan Batara Manikmaya (Batara Guru). Kecanggihan
175

bangunan loso moralitas Jawa tampak pada usaha untuk menghubung-hubungkan elemenelemen makhluk Tuhan, seperti: nabi-nabi, para jin, dewa-dewa, dan manusia. Mereka
merupakan rivalitas dan bertarung sengit untuk saling mengalahkan dan menguasai.Dewadewa dari dzat cahaya berusaha mengalahkan nabi dari dzat tanah yang bersifat wadag, atau
sebaliknya. Pandangan Jawa cenderung memberikan arah dan pedoman sebagai solusi untuk
mempersatukan dewa, dzat cahaya, sebagai simbol ideologi Hindu dengan nabi, dzat tanah,
sebagai simbol ideologi Islam.
Kekuasaan dalam pandangan Jawa dapat diperoleh dengan usaha menyatukan dirinya dengan
alam. Alam dipandang sebagai manifestasi dari keberadaan Tuhan. Kekuasaan dapat direbut
oleh seseorang dengan cara menjalani “laku”. Laku merupakan sistem kesadaran kehidupan
manusia Jawa yang menuju ke suatu titik yaitu kasampurnaning dumadi (kesempurnaan hidup).
Nglakoni adalah cara untuk menyatukan pribadi manusia dengan Tuhan. Nglakoni itu sendiri
berarti usaha manusia untuk mengolah batin (rasa) dengan tujuan dan cara tertentu. Orang Jawa
secara terus menerus melatih untuk mengolah rasa (batin-rohani) sehingga dapat mendekatkan
segala sesuatu yang bersifat batin (rohani). Tuhan bersifat gaib (supranatural=rohani), oleh
sebab itu manusia berusaha mendekatinya dengan cara menggembleng (menempa) rasa, batin,
rohani yang dimilikinya. Sang Hyang Tunggal, Batara Tejamaya, Batara Ismaya, dan Batara
Manikmaya sebagai representasi leluhur Jawa telah memberikan arah dan pedoman mengenai
bentuk dan cara menjalani laku, dalam hal ini tapa brata, tarak brata atau lelana brata agar dapat
merebut (menguasai) kasekten.
Sikap dan Tindakan Sang Hyang Tunggal untuk memberikan keteladanan dan wejangan
mengenai “budi luhur” kepada anak-anaknya telah membuahkan hasil. Sikap dan tindakan Sang
Hyang Tunggal merupakan implementasi dari nilai-nilai keadilan, dalam hal ini keadilan yang
proporsional. Sikap dan tindakan Sang Hyang Tunggal dapat diasumsikan sebagai pedoman
bagi orang Jawa, bahwa sebagai manusia hendaknya senantiasa melaksanakan “laku” agar
tercipta alam semesta yang aman, damai, dan sejahtera (memayu hayuning bawana). Memayu
hayuning bawana merupakan konsep ideologi Jawa. Orang Jawa, sebagai makhluk ciptaan
Tuhan (Gusti Kang akarya Jagad), senantiasa berusaha menjaga kehidupan di dalam alam
semesta agar tetap dalam keadaan harmoni (karyenak tyasing sasama). Jika orang Jawa telah
menyadari dan memahami mengenai hakekat hidup harmoni di dalam alam semesta, maka
prinsip rukun dan hormat-menghormati (harga menghargai) di antara sesama makhluk hidup
dalam hal ini selalu dijunjung tinggi. Manusia memandang alam, baik benda mati maupun
benda hidup, sebagai lingkungan yang selalu dijaga kelestarian serta kelangsungan hidupnya.
Semua elemen di dalam kosmos menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan eksistensi
yang dimiliki. Prinsip rukun dilakukan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan
yang harmonis. Rukun berarti dalam keadaan selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan
dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu. Prinsip hormat mengatakan
setiap orang dalam cara bicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat kepada
orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Jika manusia “menanam” kebaikan,
maka ia akan memetik hasil dari kebaikan yang ia tanam, sebaliknya jika manusia “menanam
perbuatan jahat”, maka ia pun akan memetik hasil dari perbuatan kejahatan itu (ngundhuh
wohing pakarti - ngundhuh wohing panggawe). Kesadaran dan pemahaman ini mendorong
manusia senantiasa mengusahakan dirinya tetap menjadi terkendali (mawas dhiri- tepa slira).
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LAMPIRAN 1
RINGKASAN LAKON LAIRE SEMAR
Narasi:
Bumi, langit, beserta alam seisinya Aku cipta untuk seluruh makhluk, ketahuilah Aku mencipta
iblis dan manusia tidak lain supaya menyembah kepadaKu, ini keberadaanKu Yang Maha Suci,
sesungguhnya sebagai sumber terciptanya engkau yang sejati, yaitu wujudKu Yang Maha Mulia,
sesungguhnya sebagai sumber terciptanya engkau yang sejati, di sinilah keberadaanKu Yang Maha
Kuasa, sesungguhnya sebagai sumber terciptanya engkau yang sejati, sesungguhnya tidak ada apaapa ketika masih kosong (awang-uwung), belum tercipta suatu apapun, yang ada lebih dulu tidak
ada lain kecuali Aku.
Adegan I (Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Tunggal)
SH Wenang memprihatinkan apa yang dirasakan oleh SH Tunggal, anaknya. SH Wenang
memberikan pemahaman kepada SH Tunggal mengenai keadaan dunia, bahwa saat ini telah dikuasai
oleh manusia. Bagaimana terciptanya manusia sejak Adam dan Hawa berputra Sis, ia berputra Anwas
dan Anwar, Anwas selalu berlatih agama dan menegakkan iman, sedangkan Anwar (Nurcahya),
kakeknya, menurunkan Nurasa, menurunkan SH Wening, SH Wenang, dan SH Pramanawisesa. SH
Wenang berputra SH Tunggal, SH Ening, dan Dewi Yati (Suyati). SH Tunggal berputra Darmawisesa,
Darmastuti, dan Dewanjali. SH Wenang merasa masih ada yang kurang (sedih hati dan khawatir). SH
Tunggal mengatakan bahwa ia belum puas karena keturunan nabi Adam menjadi kekasih Allah dan
unggul di tiga alam. SH wenang menjawab mengapa anak turun Adam dikasihi Allah? karena mereka
memiliki sifat “trimurti”: manusia diberi tiga hal, pandulu(penglihatan), pangrungu(pendengaran),
dan pangucap (pengucapan), inilah yang membuat manusia unggul, agar hal-hal itu dimanfaatkan
untuk berbuat kebaikan, tidak keluar dari keutamaan. Anak turun Adam menguasai alam karena
lengkap pirantinya lahir batin. Dikatakan SH Wenang bahwa SH Nurcahya, bersifat cahaya (kakek
SH Tunggal), anak SH Anwar, yang tidak bersifat wadag, namun memiliki keistimewaan. Pada
suatu ketika raja Keling (prabu Hari) iri terhadap kehebatan SH Wenang, mereka berperang, tetapi
ia tunduk di hadapan SH Wenang, yang kemudian memberikan putra putrinya bernama Dewi Saoti,
yang kemudian diperistri SH Wenang dan berputra SH Tunggal. Unggulnya SH Wenang di seluruh
alam, membuat nabi Soleman iri. Kisahnya demikian:
(Bingkai cerita) Adegan Suatu tempat yang aman tentram dan damai, karena perbawa Kangjeng
Nabi Sulaiman (menguasai manusia, jin, dan hewan). Mengerti percakapan hewan. Sulaiman
(Soleman) dihadap jin Sakar dan bermacam hewan. Hidup hanyalah menggapai surga, nantinya
surga langgeng, bahagia langgeng, dunia nyata ada tujuh surga, yaitu: janatil naim, wahananya hati
fuad, sumbernya jantung, pintu keluar-masuknya pusar (tidur nyenyak enak bahagia, surga dunia),
janatul aknim, wahananya hati muzarat sarananya sulbi, pintu keluar-masuknya dakar roh kudus
(meneteskan air mani-saresmi), janatul tawab, hati tuwajuh, sarananya perut, pintu keluar-masuknya
dubur, janatul rdaus hati salim sarananya ginjal, pintu keluar-masuknya hidung nafsu mutmainah,
putih, rohani lawas keluar-masuknya nafas, janatul samsi, hati sanubari, limpa, mata, roh rabani,
memandang terang, mengerti apa saja, janatul maoti letaknya di hati maknawi, ampela, pintu keluar178

masuknya telinga badan wadag bagus, mendengar suara menjadi bahagia, janatul sukri, wahananya
hati sawadiusus tutuk roh ilapi, bersuka ria puas hingga tertawa terbahak-bahak, menerima hadiah.
Singkirilah perbuatan yang buruk dan jalanilah tindakan baik. Sulaiman mendengar kehebatan SH
Wenang, sebagai raja dunia. Sulaiman mengatakan hanya Allah yang menguasai dunia. Sebagai
makhluk Tuhan, kok menjadi raja dunia. Sulaiman meminta jin Sakar untuk menyelidiki hal itu untuk
pergi ke Kahyangan Pulau Dewa agar SH Wenang memuja dan mengagungkan Allah, janganlah
merasa sebagai raja dunia.
Jin Sakar sampai di Pulau Dewa dan menemui SH Wenang. Jin Sakar menuding pendukung
SH Wenang murtad, tapi oleh SH Wenang mereka tidak dipaksa oleh siapa saja. Menjadi raja
dunia itu salah, karena yang wajib disembah hanyalah Allah yang mencipta bumi dan langit. SH
Wenang mengatakan mengenai kepercayaan tergantung masing-masing makhluk ciptaan Tuhan.
Karena perselisihan pendapat terjadilah perang, Jin Sakar dibantu prajuritnya melawan SH Wenang
beserta prajuritnya. Peperangan Jin Sakar dengan SH Wenang dimenangkan oleh SH Wenang,
setelah terkena perbawanya. Jin Sakar takluk. Jin Sakar diampuni kesalahannya dan ia menuruti
perintahnya. SH Wenang ingin mengetahui pusaka Sulaiman mengapa dapat melihat dan bercakapcakap dengan hewan dan jin serta ia menguasai jagad manusia, jin (makhluk halus) dan hewan tsb.
Kekuatan Sulaiman dikatakan jin Sakar Cincin Maklukat gaib. SH Wenang minta agar jin Sakar
dapat berusaha bagaimana caranya SH Wenang mendapatkan cincin pusaka itu.
Jin Sakar berubah wujud menjadi Sulaiman meminta kepada Sakur menyerahkan pusaka nabi
Sulaiman yang dijaganya. Nabi Sulaiman memburu jin Sakar yang telah membawa pusakanya.
Perebutan pusaka terjadi antara jin Sakar dan Nabi Sulaiman. Jin Sakar tidak hati-hati dalam
membawa cincin itu sehingga jatuh ke tengah laut. Sulaiman sedih karena hilang dan tidak dapat
dirawatnya. Apakah sudah saatnya berakhir, Sulaiman kehilangan kesaktiannya?. Sulaiman mencipta
pangabaran yang ada di dalam “kitab stambul” yang dapat mengetahui jenis jin. Jin akan kalah
oleh manusia yang dekat dengan Allah. (Selesai bingkai cerita)
Nurcahya, Nurasa, dan Wenang termasyur kepandaian dan kesaktiannya. Tunggal mengatakan
bahwa yang sakti adalah manusia. Ia berkeinginan punya keturunan yang dapat menembus alam
triloka, yaitu alam manusia dan sonyaruri (atas dan bawah). Tunggal disarankan Wenang agar
bertapa. Tunggal harus menikah dengan wanita yang nantinya memberikan keturunan yang dapat
menurunkan manusia alam triloka. Tunggal akan bertapa di laut selatan. Ia telah sampai di laut
selatan. Tiba-tiba ada cahaya beraneka warna berkekuatan gaib sehingga ombak lautan semakin
besar. Tunggal terhempas oleh ombak dan karam / tenggelam ke dalam air.
Dua jin perempuan bersuka ria (selingan). Selamat dan sukses berdirinya Yayasan Jodhipati,
kerja sosial ke Magersari Nganjuk. Langgam Aja Lamis, bawa (disajikan bergiliran sinden), lanjut
Nita kls 5 SD (Durma pl lanjut langgam Lela Ledhung) dan Mira kls 3 SD (Pangkur Sl. 9 lanjut
Caping Gunung). Dua jin perempuan itu bersiap diri untuk bertugas.
Adegan jin Nujum (patih) dan raja jin, Prabu Balya dari negara Firaun (Perngon). Raja jin
prihatin krn belum ada pendamping. Ia kasmaran kepada Dewi Rakti (Rekathawati) anak jin
(bathara) Rekathatama (raja jin Yuyut - yuyu, kepiting), yang tinggal di laut selatan. Ia menceritakan
pernah bertemu wanita itu dan kemudian kasmaran. Raja dan patih berangkat menuju laut selatan.
Rekathatama menerima kunjungan Balya. Rekathatama merasa mendapat kunjungan orang gila.
Balya menyampaikan keinginannya untuk mempersunting Rakti. Rekathatama menolak sehingga
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terjadi perang (Perkawinan harus imbang bobotnya). Jin Nujum dan Balya melawan Rekathatama.
Prajurit Balya kalah tandingyuda dengan Rekathatama. Terakhir Balya berperang lawan
Rekathatama. Perang ramai karena pengabaran api membara dari Balya, sehingga laut mendidih
dan Tunggal terapung di atas laut, Rekathatama kemudian mengangkatnya. Tunggal menceritakan
kejadiannya pada waktu bertapa. Rekathatama minta bantuan kepada Tunggal untuk menyingkirkan
Balya. Balya bertemu dengan Tunggal. Terjadi perselisihan maka terjadi perang. Tunggal merasa
kewalahan kemudian melepaskan panah. Perngon bedah pindah ke Ngajrag. Balya, dan Nujum
memerintahkan prajurit jin ke sana. Kalau tidak terselamatkan Tunggal, kahyangan Rekathatama
akan hancur, oleh karena itu Tunggal dijodohkan kepada anaknya, Rekathawati (Rakti). Tunggal
mengatakan bahwa ia telah menikah dan memiliki tiga anak. Tunggal langsung dinikahkan dengan
Rekathawati. Mereka selalu berkasih mesra. Tidak lama kemudian Rekathawati mengandung,
saatnya melahirkan, lahirnya bayi itu dan terjadi gara-gara, bayi tidak berujud manusia maupun
dewa, tetapi berujud telur bulat bak permata yang berkilau. Tunggal merasa kecewa karena bayi
berujud telur bulat berkilau. Ia berkeinginan punya keturunan yang dapat melebihi kepandaian
dan kecerdasannya nabi-nabi (Adam), ia merasa tidak punya harapan. Mereka merasakan beratnya
penderitaan hidup karena bayi anaknya yang berujud telur hilang mengangkasa. Tunggal mencari
anaknya.
Adegan negara Parasu (Persi), negara kaya turun Baginda Saleh, yaitu Saudagar Umaran duduk
di istana dihadap adiknya, Raden Iskandar Muda. Mereka membicarakan bgm perdagangan negara
Persi yang semakin maju. Umaran memprihatinkan perginya adiknya tanpa pamit, Dewi Umayi.
Adiknya, Iskandar Muda diminta Umaran untuk mencari keponakannya yang pergi tanpa pamit itu.
Adegan panakawan (dua orang laki-laki kakak beradik) bersuka ria. Tdk lama kemudian ia
menghadap Tunggal yg selalu sedih karena hilangnya anaknya (antiga-telur bercahaya). Tiba-tiba
ada cahaya dari langit, itu adalah SH Wenang, ayahnya. Wenang menyampaikan kepada Tunggal,
bahwa ia datang karena terkena pengaruh kesedihan Tunggal. Tunggal mohon wejangan. Tunggal
harus tirakat – tapa di atas puncak gunung. Wenang mendorong niat Tunggal agar anak turunnya
dapat lebih unggul dari turun nabi Adam. Muncul cahaya dari Wenang, milik Wenang 1). Cupu
Manik Astaginaberisi tirtakamandanu, sari pati air mendung sejati sebagai sarana kehidupan; 2)
Cupu Manik Retna Dumilah; 3) lata mausadi(Wit wana - tanaman di hutan - umarewan), menjadi
sumber hidupnya manusia, beserta semua pusakanya; dan semua itu masuk ke dalam Tunggal.
Tunggal turun agar dapat menguasai alam triloka dan Wenang manunggal kepada Tunggal.
Wenang memberikan bayi antiga (telur) kepada Tunggal. Tunggal memuja antiga (telur) perbawa
muncul dari tubuh Tuanggal (gara-gara alam semesta), sudah saatnya perbawa semakin besar
sehingga tercipta (lahirlah) tiga sosok makhluk, mereka menanyakan terjadinya bagaimana, apakah
terciptanya mereka tidak ada sebab, siapa yang menciptanya, Tunggal mengatakan bahwa mereka
anak darinya, yang terjadi dari sebuah telur, kulit telur menjadi SH Antaga (Tejamaya), putih telur
menjadi Batara Ismaya, kuning telur (Batara Manikmaya). Tejamaya belum memiliki kesaktian,
ia diminta bertapa di tempat sepi, hening, akan ada tanda dari Yang Kuasa agar menjadi makhluk
yang unggul, Ismaya diminta Tunggal untuk menghadap kiblat sepuluh (purwa/wetan, daksina/
kidul, pracima/kulon, utara/lor, nurwitri/lor kulon, narasunya/lor wetan, byabya (kidul wetan),
kaneya/kidul kulon, mandhuwur, mangisor) - tanda ia akan berputra sepuluh dewa; tidak lama
akan dicipta (didatangkanlah) istrinya, dewi Senggani untuknya, sepupunya, dari keturunan SH
Wening ia diberi perbawa, cahaya hitam, ini tidak masalah, tetapi ubun-ubun diberi retna dumilah
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(bak terang bulan purnama), namun tidak berwenang menguasai alam triloka, hanya bisa di alam
sunya ruri, tetapi di jagad manusia dan tidak mnjadi raja, mengemong manusia yang utama (sadu
budi). Ia diminta untuk bertapa di gunung Cakrawala, akan mendapat petunjuk dan kesaktian
yang luar biasa. Manikmaya iri hati karena saudaranya, Ismaya diberi pusaka dan istri, bagaimana
dengannya. Manikmaya diminta melihat kiblat, ia memandang 9 kiblat (arah) =(purwa/wetan,
daksina/kidul, pracima/kulon, utara/lor, nurwitri/lor kulon, narasunya/lor wetan, byabya (kidul
wetan), kaneya/kidul kulon. Ia akan memiliki anak 9 dewa, ia yang akan menguasai alam triloka
(jin, dewa, manusia). Manikmaya diberi pusaka cupu manik astagina, cupu retna dumilah, lata
mausadi dan pustaka darya mengetahui kejadian masa SH Nurcahya yang luar biasa. Manikmaya
diliputi oleh Tunggal. Manikmaya diberi demikian banyak anugerah dari Tunggal sehingga timbul
kesombongan, sehingga ia harus diingatkan Tunggal. Tunggal mengubah Manikmaya menjadi
makhluk yang cacat: kaki kiri apus; tenggak warna biru; dan bertaring; serta tangan menjadi empat.
Pd saat itu pula wujud Manikmaya yang sempurna secara visual berubah menjai cacat. Manikmaya
minta ruwat (dibebaskan), namun Tunggal mengucap itu tidak bisa. Tunggal menyarankan agar
Manikmaya nrima, rila legawa. Manikmaya menguasai tatasurya, bulan dan bintang, mengerti semua
makhluk, diberi kemayan, manjing ajur ajer, sampurnaning kemanunggalan, Tunggal memberikan
kahyangan Suralaya.
Adegan Gunung Himalaya, sapi Nandini, anak jin Rohpatanan dari dunia barat (jagad kulon),
banyak jin-jin yang memujanya. Datanglah Manikmaya turun dari angkasa. Nandini merasa bahwa
yang disembah oleh makhluk se-dunia adalah ia sendiri, namun Manikmaya demikian juga. Karena
perselisihan pendapat maka terjadi perang, Nandini kalah dan ia menjadi kendaraan Manikmaya.
Perjalanan Manikmaya yang naik Nandini dihentikan oleh prajurit Nandini, raja jin dan jin Abang,
ia dikalahkan oleh Manikmaya yg akhirnya mengikutinya.
Adegan seorang nelayan (mencari ikan) yang terbawa ombak beserta perahunya. Ia mendapatkan
ikan besar yang terkena kail yang ia pasang. Ikan itu dinaikkan ke atas perahu. Ikan Tibah dibanting
pemancing itu, dari mulut ikan Tibah keluar cahaya, ia terkena perbawa cahaya itu dan pingsan.
Manikmaya menyaksikan pemancing itu dan menyadarkannya. Manikmaya minta barang bercahaya
yang di mulut ikan tibah itu, ternyata sebuah cincin. Ikan itu bercahaya dan dikenai kemayan
Manikmaya, ikan itu berubah menjadi seorang putri yang cantik bernama Umayi, anak Saudagar
Umaran dari Persi. Umayi terima kasih kepada Manikmaya karena telah meruwat dirinya dari ikan
menjadi manusia, karena ia telah lama bertapa di dasar samodra. Iskandar Muda bertemu dengan
Manikmaya dan Umayi. Iskandar Muda mengantarkan Manikmaya dan Umayi ke Umaran.
Tejamaya dan Ismaya bersaing kesaktian. Tejamaya mendengar bahwa yang meraja di Triloka
Manikmaya. Tejamaya dipersilakan Ismaya untuk mengangkat dan memakan gunung Mandara kalau
mampu maka akan menjadi pujaan para makhluk. Tejamaya berhasil mengangkat gunung tetapi tdk
mampu memakan gunung itu, baru sampai setengah sehingga mulut tetap menganga karena umuk,
sombong, sesongaran, dan rusaklah tubuhnya dan berubahlah wujud Tejamaya menjadi Togog.
Gunung Mandara ditendang Togog dan jatuh di hadapan Ismaya. Ismaya mengangkat dan makan
gunung Mandara, masuk ke dalam perut tdk bs dikeluarkan hingga berhenti di pantat. Berubahlah
wujud Ismaya menjadi Semar. Mereka menghadap ayahnya, SH Tunggal. Kumrangsang, kumacelu,
lupa awal dan akhir ingin menjadi penguasa alam triloka. Tunggal menasihati, budi luhur budi
mulya sebagai sikap yang harus dilakukan. Mereka akan lama hidup di dunia. Tejamaya berubah
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nama menjadi Togog atau Tejamantri, Ismaya diberi nama Badranaya atau Semar. Manikmaya
diberitakan Tunggal di atas mukir Tengguru di Suralaya, Tejamantri dan Ismaya diminta turun ke
dunia. Tejamantri akan selalu mengingatkan manusia yang berperilaku angkaramurka, sedangkan
Semar mengemong manusia yang utama.

LAMPIRAN 2
PROSES DISTORSI TOKOH BATARA TEJAMAYA, BATARA ISMAYA,
DAN BATARA MANIKMAYA MENJADI TOGOG, SEMAR, DAN
BATARA GURU
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LAMPIRAN 3
GAMBAR WAYANG KULIT SAUDARA SE-BAYU
YANG MELAMBANGKAN NAFSU MANUSIA
https://www.google.com/search?q=gajah+setubanda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=R_
BwUiqLy60H97WAyAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=599#imgdii

Garuda Mahambira

Anoman
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Raksasa Jajagwreka (Jagagwreka)

Begawan Maenaka (gunung)

Bratasena (Werkudara)

Raksasa Jajagwreka (Jagagwreka)
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PERGESERAN DAN PEMERTAHANAN BAHASA BUGIS
SEBAGAI EKSISTENSI BUDAYA BUGIS
Oleh
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Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
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Abstrak
Makalah ini mengkaji tentang kecenderungan pergeseran dan kepunahan bahasa Bugis di
Parepare, Sulawesi Selatan khususnya di kalangan dosen STAIN Parepare yang dwibahasawan.
Parepare sebagai daerah perkotaan yang mayoritas penduduknya sebagai pendatang dari wilayah di
sekitarnya menyebabkan masyarakatnya plural dan memiliki dialek bahasa yang beragam. Objek
kajian ini adalah bahasa yang digunakan dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan
kerja dosen STAIN Parepare.
Hasil kajian ini menunjukkan adanya pergeseran bahasa Bugis di kalangan dosen STAIN
Parepare yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) dialek yang berbeda, (2) bahasa pertama
(bahasa ibu) yang berbeda, (3) kedwibahasawan, (4) pandangan tentang status sosial bahasa, dan
(5) faktor lingkungan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mempertahankan
bahasa Bugis di kalangan keluarga dosen STAIN Parepare, yaitu (1) Penggunaan bahasa Bugis
dalam lingkungan keluarga, (2) Pengajaran bahasa Bugis di sekolah sebagai bagian kurikulum, (3)
Penumbuhan kesadaran tentang pentingnya pewarisan nilai-nilai budaya melalui bahasa Bugis.
Kata Kunci: bahasa, budaya, pergeseran, dan pemertahanan
Abstract
This paper discusses about the tendency of shearing and extinction of Bugis language in
Parepare, South Sulawesi, especially among bilingual lecturers of STAIN Parepare.Parepare is a city,
populated mostly by migrants from around and therefore it has plural society and varied language
dialects.This paper discusses aboutlanguage used in the range of family, society and ofce of the
lecturers in STAIN Parepare.
The discusses ndings show that there was a shearing the use of Bugis language among the
lecturers of STAINParepare, and it may be caused by several factors, i.e.: (1) different dialects, (2)
different rst language, (3) bilingualism, (4) view on language social status, and (5) environment.
There are efforts can be done in order to preserve the Bugis language among leturers of STAIN
Parepare, such as (1) the use of bugis language in daily family life, (2) the learning of Bugis language
at school as part of curriculum, (3) encouragement of awareness the importance of inheritance of
cultural values through Bugis language.
Keywords: language, culture, shearing, and keeping
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A. PENDAHULUAN
Bahasa daerah merupakan bahasa ibu yang perlu dilestarikan karena bahasa daerah
merupakan bagian dari kebudayaan daerah dan juga merupakan unsur kebudayaan nasional.
Oleh karena itu, bahasa daerah harus tetap dipertahankan. Jika tidak ada upaya untuk
mempertahankannya maka dikhawatirkan bahasa daerah itu akan punah satu persatu. Salah
satu bahasa daerah yang perlu dipertahankan adalah bahasa Bugis.
Suku Bugis menggunakan dialek sendiri yang dikenal sebagai 'bahasa Ogi' dan mempunyai
tulisan huruf Bugis yang disebut aksara Bugis atau Lontara. Tulisan ini telah ada sejak abad ke12 seiring dengan meluasnya pengaruh hindu di kepulauan Indonesia. Bahasa Bugis digunakan
oleh kurang-lebih empat juta orang, khususnya di Sulawesi Selatan dan juga di daerah-daerah
lain. Bahasa Bugis merupakan bahasa pengantar sehari-hari, sedangkan bahasa Indonesia lebih
banyak digunakan dalam kegiatan formal atau acara resmi.
Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di wilayah timur Indonesia dan ibu kotanya
masuk dalam katagori kota metropolitan. Berbagai etnis ada di provinsi tersebut, namun etnis
atau suku aslinya adalah Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Keempat etnis ini merupakan
suku terbesar di Sulawesi Selatan.
Walaupun etnis Bugis lebih dominan, akan tetapi fenomena penggunaan bahasa masih
bervariasi, meskipun sudah mulai sedikit penggunanya. Masih bervariasinya pengunaan bahasa
ini disebabkan bahasa Bugis memiliki dialek-dialek yang berbeda, misalnya Bugis dialek Bone
berbeda dengan dialek Soppeng, Sengkang, Pinrang, Sidrap dan lain sebagainya. Namun,
perbedaan itu merupakan ciri dari daerah itu yang menunjukkan perbedaan dengan daerah
yang lain.
Bahasa Bugis merupakan salah satu pendukung kebudayaan daerah yang memiliki sejarah
dan tradisi yang cukup tua. Oleh karena itu, bahasa Bugis merupakan alat komunikasi yang
penting di daerah Sulawesi Selatan. Akan tetapi, dewasa ini penggunaan bahasa Bugis mulai
tergeser oleh bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional di Indonesia dan bahasa
asing sebagai bahasa internasional. Keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa asing membuat
masyarakat Bugis lebih senang menggunakannya karena dianggap memiliki prestise yang lebih
tinggi. Banyak kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa yang mulai meninggalkan
bahasa Bugis, termasuk di antaranya dosen-dosen STAIN Parepare yang merupakan penutur
asli bahasa Bugis. Sebagai anggota masyarakat, dosen STAIN Parepare sudah mulai jarang
menggunakan bahasa Bugis dalam tuturan sehari-hari, baik di kalangan sesama bugis di tempat
kerja maupun di kalangan keluarga atau di dalam rumah tangga, antara orang tua dengan anak
dan antara sesama anak.
Sebagai kekayaan budaya, bahasa Bugis perlu mendapatkan perhatian dalam hal
pemertahanannya, karena jika tidak dipikirkan mulai saat ini maka dikhawatirkan bahasa Bugis
akan punah secara perlahan-lahan dan tidak disadari oleh penuturnya sendiri sebagaimana yang
terjadi di Papua dan Ambon. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh
data yang akurat tentang keberadaan bahasa Bugis di kalangan dosen STAIN Parepare yang
merupakan penutur asli yang berasal dari berbagai daerah dan berdomisili di Kota Parepare
sebagai tempat bekerja.
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Menurut Sumarsono (2009:235-236), pergeseran bahasa selalu diawali oleh adanya
kedwibahasaan masyarakat (societal bilingualism). Namun, tidak berarti bahwa pergeseran
bahasa itu selalu diakibatkan oleh kedwibahasaan. Karena hampir semua kasus pergeseran
bahasa terjadi melalui alih generasi (intergenerasi), menyangkut lebih dari satu generasi. Jarang
terjadi, sejumlah besar individu dalam suatu masyarakat menanggalkan bahasa dan mengganti
dengan bahasa lain dalam kurun hidupnya. Dalam berbagai kasus selalu ada satu generasi yang
lebih dulu dwibahasawan. Karena kedwibahasawan berpotensi untuk terjadi pergeseran bahasa
maka perlu ada upaya yang dilakukan untuk mempertahankan bahasa Bugis dari generasi ke
generasi. Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat tentang kedwibahasaan dan pergeseran
bahasa di kalangan dosen STAIN Parepare yang bahasa pertamanya adalah bahasa Bugis.

B. Karakteristik Penutur Bahasa Bugis Dosen STAIN Parepar
1.

Kelompok Penutur Bahasa Bugis
Berdasarkan data kepegawaian STAIN Parepare tahun 2011, jumlah dosen tetap
STAIN Parepare (dosen yang telah memiliki jabatan fungsional dan dosen yang masih
berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 99 orang. Jumlah dosen tersebut
dapat dikelompok menjadi beberapa kelompok penutur bahasa pertama (bahasa ibu)
sebagai berikut:
a.

Kelompok penutur bahasa Bugis berpasangan

b.

Kelompok penutur bahasa Bugis dan Makassar

c.

Kelompok penutur bahasa Bugis dan Mandar

d.

Kelompok penutur bahasa Bugis dan Jawa

e.

Kelompok penutur bahasa Bugis dan Ambon

f.

Lain-lain

Pembagian kelompok penutur bahasa Bugis dalam lingkungan keluarga dosen STAIN
Parepare tersebut dalam dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.
Tabel 1
Penutur Bahasa Bugis dalam Pasangan Keluarga Dosen STAIN Parepare
No.

Penutur Pasangan Bebahasa

Jumlah penutur

Persentase

1.

Bugis berpasangan

59

59,59%

2.

Bugis dan Makassar

15

15,15%

3.

Bugis dan Mandar

4

4,04%

4.

Bugis dan Jawa

3

3,03%

5.

Bugi dan Ambon

2

2,02%

6.

Lain-lain
Jumlah

16
99

16,16%
100%

Berdasarkan pengelompokan pasangan keluarga dosesn STAIN Parepare tersebut
maka yang menjadi fokus kajian ini adalah kelompok bahasa bugis berpasangan, yaitu
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pasangan keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang merupakan penutur bahasa Bugis.
Berdasarkan data yang diperoleh, ada sejumlah 59 dosen yang memiliki pasangan suami/
istri sebagai penutur Bugis (bahasa Bugis sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu). Namun,
pasangan tersebut tidak secara aktif dan terus menerus menggunakan bahasa Bugis dalam
berkomunikasi. Sejumlah pasangan tersebut hanya menggunakan bahasa Bugis dalam
berkomunikasi dalam keluarga ketika mereka bertuturan dengan pasangan (suami kepada
istri atau istri kepada suami) dan kepada orang tua dari pihak istri atau suami yang tinggal
bersama dalam suatu keluarga.
Ketika pasangan tersebut bertuturan/berkomunikasi kepada anak mereka maka bahasa
yang digunakan adalah bahasa Indonesia dengan alasan bahwa anak-anak mereka lebih
lancar berbahasa Indonesia daripada berbahasa Bugis. Hal ini terjadi karena ketika anak
mereka lahir, bahasa yang pertama diperkenalkan adalah bahasa Indonesia. Setelah anak-anak
mereka besar baru kemudian diperkenalkan bahasa Bugis sehingga anak-anak mereka sulit
untuk berkomunikasi dengan bahasa Bugis secara lancr.Namun demikian, anak-anak dosen
STAIN Parepare masih dapat mengerti bahasa Bugis yang disampaikan kepada mereka.
Bagi anak-anak dosen STAIN Parepare, bahasa Bugis telah menjadi bahasa kedua
atau bahasa ketiga mereka. Dosen STAIN Parepare beranggapan bahwa penggunaan
bahasa Indonesia sejak kecil akan mempermudah anak kelak dalam bersosialisasi dengan
lingkungannya karena mayoritas masyarakat Parepare menggunakan bahasa Indonesia
dalam berkomunikasi sehari-hari, terutama pada lingkungan sekolah. Mereka beranggapan
bahwa setelah anak mereka masuk sekolah maka tidak lagi mengalami kesulitan yang
berkaitan dengan bahasa dalam pergaulan mereka kalau sejak dini sudah mampu berbahasa
Indonesia.
Faktor lingkungan dan pasangan keluarga menyebabkan bahasa yang dominan
digunakan dalam keluarga dosen STAIN Parepare adalah bahasa Indonesia. Lingkungan
kota Parepare sebagai daerah yang didiami oleh masyarakat berbagai etnis dan suku
menyebabkan sebagian besar masyarakat Parepare menggunakan bahasa Indonesia sebagai
bahasa sehari-hari dalam pergaulan. Akibatnya, generasi kedua dari keturunan mereka tidak
menggunakan lagi bahasa Bugis sebagai bahasa pergaulan dan bahasa pengantar dalam
kegiatan pendidikan termasuk pada kelas awal di sekolah dasar. Dampaknya terhadap
pelestarian bahasa Bugis sebagai warisan budaya menjadi memprihatinkan karena ratarata keluarga dosen STAIN Parepare manjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama
(bahasa ibu) pada anak-anak mereka.
Pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama di kalangan anak-anak dosen
STAIN Parepare, tidak terlepas dari pengaruh kedwibahasan orang tua mereka, baik yang
terjadi karena perkawinan antarsuku, maupun karena adanya perbedaan dialek yang ada
di antara suku Bugis yang melatarbelakangi kehidupan keluarga dosen STAIN Parepare.
Perbedaan suku dan dialek inilah yang telah membentuk karakteristik penggunaan bahasa
bugis campuran yang menjadikan bahasa Bugis jenis ini sulit diwariskan kepada anakanak mereka. Hal ini terjadi karena kosa kata dan pengucapan dari kedua ragam bahasa
tersebut juga berbeda antara satu dengan yang lainnya.
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2.

Latar Belakang Penutur Bahasa Bugis
Kelompok penutur bahasa Bugis di kalangan dosen STAIN Parepare dilatarbelakangi
oleh asal daerah penutur yang memiliki dialek yang berbeda-beda. Berdasarkan pada
data asal daerah dosen dan pasangan (istri atau suami) maka dari 59 pasangan yang
menggunakan bahasa pertama bahasa Bugis, 19 pasang keluarga yang memiliki dialek yang
berbeda dalam berkomunikasi dalam keluarga sehingga ada kecenderungan menggunakan
bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari. Pemilihan bahasa Indonesia sebagai
alat berkomunikasi dalam keluarga dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa penggunaaan
bahasa Bugis dengan dialek yang berbeda akan menyulitkan pemerolehan bahasa bagi
anak karena banyak kosa kata berbeda dari dialek yang berbeda tersebut.
Latar belakang penggunaan bahasa dalam pasangan keluarga dosen STAIN Parepare
dengan dialek berbeda dan dialek sama dapat dipaparkan dalam tabel berikut ini.
Tabel 2
Dialek Bahasa dalam Pasangan Keluarga Dosen STAIN Parepare
No.

Jenis Dialek

Jumlah Pasangan Penutur
Sama
Berbeda

Jumlah

1.

Bugis Soppeng

4

1

5

2.

Bugis Sidrap

6

5

11

3.

Bugis Pinrang

15

2

17

4.

Bugis Sengkang/Bone

13

-

13

5.

Bugis Pangkep/Barru
Jumlah

4
42

5
13

9
55

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh gambaran bahwa pasangan keluarga yang
memiliki dialek sama lebih dominan dibanding dengan pasang yang berbeda. Berdasarkan
data tersebut terdapat 42 pasangan yang menggunakan dialek yang sama sedangkan 13
pasangan keluarga yang menggunakan dialek yang berbeda. Dengan demikian, dapat ditarik
kesimpulan bahwa pasangan keluarga (suami/istri) dengan dialek yang sama tidak secara
langsung menurunkan bahasa Bugis kepada anak-anak mereka sebagai bahasa pertama.
Dosen STAIN Parepare lebih memilih bahasa Indoenesia sebagai bahasa pertama karena
pertimbangan lingkungan tempat tinggal yang dianggap akan menyulitkan anak-anak
berkomunikasi jika hanya menggunakan bahasa Bugis sejak lahir.
Adanya latar belakang penutur bahasa yang berbeda-beda memberikan kontribusi yang
besar terhadap pilihan bahasa kominikasi dalam rumah tangga dosen STAIN Parepare.
Pilihan bahasa untuk anak-anak mereka tidak semata-mata karena mereka berlainan bahasa
atau dialek tetapi lebih pada pertimbangan bahasa yang dominan dipakai oleh masyarkat
Kota Parepare, sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya pendatang dari berbagai
suku dan dialek bahasa yang beragam. Dengan demikian, pergeseran bahasa bugis ke
bahasa Indonesia masih terjadi pada level kedua dan akan terus terjadi pada level ke tiga
dan seterusnya.
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C. Pergeseran Bahasa Bugis
Beberapa penyebeb terjadinya pergeseran bahasa Bugis di kalangan dosen STAIN Parepare
yang akan diuraikan dalam bagian ini, yaitu: (1) adanya dialek yang berbeda, (2) bahasa pertama
(bahasa ibu) yang berbeda, (3) kedwibahasawan, (4) pandangan tentang status sosial bahasa,
dan (5) faktor lingkungan
1.

Dialek yang Berbeda
Penggunaan dialek yang berbeda dalam berbahasa mendorong pasangan keluarga
pasangan dosen STAIN Parepare memilih bahasa Indonesia dalam berkomunikasi
sehari-hari dalam keluarga. Kenyataan ini memberi kecenderungan pewarisan bahasa
pertama kepada anak-anak mereka dengan bahasa Indonesia. Walaupun data sebelumnya
memperlihatkan pasangan dialek yang berbeda tidak dominan. Namun, dialek berbeda
tersebut telah membentuk ragam-ragam bahasa yang berbeda di kalangan dosen STAIN
Parepare. Adanya dialek berbeda tersebut menyebabkan dosen lebih memilih menggunakan
bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dalam keluarga dan lingkungannya.
Di samping itu, kebiasaan berbahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh dialek yang
berbeda di luar rumah tangga membawa dampak pada dominasi penggunaan bahasa Indonesia
di luar rumah atau dalam lingkungan kerja. Kebiasaan di luar rumah dan lingkungan kerja
tersebut akan terbawa kepada kebiasaan berkomunikasi di dalam rumah tangga sehingga
anak-anak dosen STAIN Parepare yang memiliki orang tua yang menggunakan bahasa
Bugis dengan dialek yang berbeda masih dapat mengerti dan memahami bahasa Bugis yang
pakai oleh orang tuanya di rumah. Namun demikian, mereka tidak dapat menggunakannya
lagi dalam berkomunikasi karena tidak diberikan sebagai bahasa pertama sejak lahir.
Kanyataan ini memberikan kesimpulan bahwa dengan dialek yang berbeda tersebut tidak
berpengaruh langsung terhadap pergeseran bahasa Bugis ke bahasa Indonesia tetapi lebih
disebabkan oleh pilihan kedua orang tua mereka.
Jika dihubungkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sumarsono (2009:235236) bahwa pergeseran bahasa selalu diawali oleh adanya kedwibahasaan masyarakat
(societal bilingualism). Namun, tidak berarti bahwa pergeseran bahasa itu selalu
diakibatkan oleh kedwibahasaan. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Sumarsono
adalah karena mobilitas penduduk yang menyebabkan terjadi interaksi antara suku yang
berbeda, melalui perpindahan penduduk atau karena seseorang memasuki wilayah yang
berbeda bahasa atau dialek yang dipakai dalam suatu komunitas masyarakat. Dengan
perbedaan bahasa antara pendatang dengan daerah yang didatangi mendorong penggunaan
bahasa yang disesuaikan dengan daerah yang didatangi.

2.

Bahasa Pertama (bahasa ibu) yang Berbeda
Faktor yang menyulitkan bagi pasangan untuk menggunakan bahasaBugis dalam
berkomunikasi sehari-hari dalam keluarga adalah faktor bahasa pertama (bahasa ibu)
pasangan yang berbeda. Dengan demikian, pasangan yang berbeda bahasa pertama tersebut
memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari sehingga bahasa pertama yang diperoleh
anak-anak mereka adalah bahasa Indonesia. Faktor inilah yang memiliki kecenderungan
lebih besar menjadi penyebab pergeseran bahasa dari bahasa daerah (Bugis) ke bahasa
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Indonesia di kalangan dosen STAIN Parepare. Hal ini tidak dapat dihindari karena bahasa
pertama yang berbeda yang dimiliki oleh pasanganorang tua memaksa orang tua memilih
bahasa yang lebih umum penggunaannya dalam suatu masyarakat. Karena latar belakang
bahasa yang berbeda tersebut menyebabkan orang tua memilih bahasa Indonesia sebagai
bahasa sehari-hari mereka.
Dengan bahasa ibu yang berbeda dari pasangan keluarga dosen STAIN Parepare
menyebabkan pilihan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diwariskan kepada anakanak mereka tidak dapat dihindari. Namun demikian, tidak berarti anak-anak mereka tidak
dapat mempelajari bahasa ibu dari kedua orang tua mereka, karena di antara pasangan itu
masih memiliki keluarga dari pihak ibu atau ayah yang menggunakan bahasa daerah mereka.
Dari sinilah diperlukan kesadaran dari kedua orang tua untuk memilih satu bahasa daerah
yang akan diajarkan kepada anak-anak mereka.Karena untuk mewariskan budaya dan adat
istiadat sangat perlu memahami bahasa yang menjadi alat pewarisan budaya dari suatu
daerah atau suku.
Berdasarkan data yang diperoleh menggambarkan adanya pasangan keluarga yang
dominan memiliki bahasa pertama (bahasa ibu) yang berbeda dengan jumlah 24 pasang
(lihat tabel 2) memberikan kecenderungan pergeseran bahasa akan lebih cepat terjadi. Hal
ini disebabkan oleh dominasi bahasa Indonesia yang digunakan oleh pasangan keluarga
yang berbeda bahasa ibu tersebut. Akibatnya, dalam rumah tangga keluarga tersebut
sangat jarang menggunakan bahasa daerah dari kedua belah pihak pasangan suami atau
istri. Dengan demikian, anak-anak mereka pun tidak mengerti lagi bahasa daerah kedua
orang tuanya.
3.

Kedwibahasawan
Dengan adanya dua bahasa komunikasi yang dikuasai secara bersamaan oleh pasangan
keluarga yang berlatar belakang bahasa daerah yang berbeda menyebabkan pasangan
keluarga (suami/istri) menggunakan bahasa yang lebih dominan pemakaiannya, baik di
lingkungan kerja maupun dalam pergaulan sehari-hari. Karena penduduk Kota Parepare
didominasi oleh masyarkat pendatang dari daerah sekitarnya, seperti Pinrang, Sidrap,
Barru, dan Soppeng sehingga dalam pergaulan sehari-hari masyarakatnya cenderung
menggunakan bahasa Inodenesia. Latar belakang daerah asal yang berbeda tersebut
meyebabkan dialek dan kosa kata yang dimiliki penutur bahasa Bugis tersebut berbedabeda. Kedwibahasaan tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran bahasa
di kalangan dosen STAIN Parepare.
Sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh Sumarsono (2009:235-236), bahwa
pergeseran bahasa selalu diawali oleh adanya kedwibahasaan masyarakat (societal
bilingualism). Namun, tidak berarti bahwa pergeseran bahasa itu selalu diakibatkan
oleh kedwibahasaan. Artinya, walaupun kedua orang tua menggunakan lebih dari satu
bahasa, namun memiliki bahasa daerah yang sama dan didukung oleh lingkungan yang
dominan menggunakan bahasa daerah dan kedua orang tua memilih mewariskan bahasa
yang dominan tersebut maka seorang anak akan tetap mempertahankan bahasa daerahnya
sebagai bahasa pertama dalam berkomunikasi. Hal ini berarti pilihan bahasa tersebut sangat
tergantung kepada kesadaran dari kedua orang tua dalam melestarikan bahasa daerah yang
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mereka mililiki.
Berdasarkan data angket menunjukkan bahwa fakta yang terjadi di kalangan dosen
STAIN Parepare, dengan memilihkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama kepada
anak-anak mereka lebih disebabkan oleh adanya ketidakkhawatiran terhadap punahnya
bahasa Bugis di kalangan generasi mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari jawaban angket
yang diberikan. Sebagian responden yang memberikan jawaban tidak mengkhawatirkan
kepunahan bahasa Bugis di kalangan anak-anak mereka. Mereka beranggapan bahwa
pewarisan budaya tidak hanya dapat diwariskan melalui bahasa Bugis. Dengan bahasa
Indonesia pun budaya leluhur yang berupa adat sopan santun dan lain-lain dapat pula
diwariskan. Namun, ada juga responden memberikan jawaban mengkhawatirkan dan
menyedihkan jika bahasa daerah bergeser atau punah. Menurut mereka nilai-nilai budaya
yang bersumber dari bahasa daerah patut disayangkan jika tidak lagi dikenal oleh generasi
Bugis sekarang dan yang akan datang.
4.

Pandangan tentang Status Sosial Bahasa
Dengan dominannya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan dosen STAIN
Parepare, baik dalam lingkungan kerja dan pendidikan maupun dalam berinteraksi dengan
masyarakat secara umum menyebabkan dosen-dosen yang berlatar belakang bahasa Bugis
tersebut memandang bahasa Indonesia mempunyai status yang lebih tinggi daripada bahasa
Bugis. Data yang diperoleh, baik dari isian angket maupun hasil wawancara menunjukkan
bahwa dosen STAIN Parepare sebagai kelompok orang terpelajar menganggap bahasa
Indenesia sebagai bahasa yang tinggi, bahasa orang terdidik, dan berstatus sosial baik.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kloss dalam Sumarsono (2009:286) bahwa
kepunahan suatu bahasa bukan hanya karena bahasa itu hilang atau lenyap dari lingkungan
peradaban, melainkan para penuturnya meninggalkannya dan bergeser ke penggunaan
bahasa lain yang dianggap lebih menguntungkan dari segi ekonomi, sosial, politik, atau
psikologis. Gejala pergeseran bahasa daerah yang mengarah kepada kepunahan ini tampak
dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di kalangan keluarga yang tinggal di perkotaan,
dan bahasa-bahasa daerah yang jumlah penuturnya semakin berkurang.
Dengan adanya kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan, baik dalam lingkungan
masyarakat maupun dalam lingkungan pendidikan, seperti di sekolah maka anak-anak
dosen STAIN Parepare menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari.
Walaupun dalam lingkungan keluarga, masih ada keluarga dosen STAIN Parepare
menggunakan bahasa Bugis dalam berkomunikasi, tetapi tidak menyebabkan anak-anak
dari keluarga dosen STAIN Parepare memilih bahasa Bugis sebagai bahasa dominan dalam
berkomunikasi.

5.

Faktor Lingkungan
Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Parepare adalah masyarakat yang plural
sehingga sulit untuk menggunakan bahasa daerah tertentu karena hal itu dapat menyulitkan
dalam berkomunikasi. Perbedaan bahasa daerah dan dialek masyarakat yang mendiami
Kota Parepare menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia
dalam berkomunikasi sehari-hari. Hal ini pulalah yang menjadikan dosen STAIN Parepare
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memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama bagi anak-anak mereka. Dengan
pertimbangan bahwa setelah anak mereka tumbuh menjadi besar dan akan berinteraksi
dengan lingkungannya maka mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi.
Selain di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah pun anak-anak berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa Indonesia, mulai dan TK sampai Perguruan Tinggi. Ada
anggapan yang memberi kesan kampungan dan kolot jika anak sekolah atau mahasiswa
menggunakan bahasa Bugis di lingkungan pendidikan. Satu sisi persepsi ini positif
karena dapat mengangkat citra dan nilai bahasa Indonesia pada kalangan anak sekolah
dan mahasiswa, di sisi lain persepsi seperti ini juga sangat berdampak negatif terhadap
kedudukan dan nilai bahasa Bugis di kalangan generasi muda.
Faktor lingkungan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pergeseran dan
kepunahan Bahasa Bugis di kalangan dosen STAIN Parepare.

D. Upaya Pemertahanan Bahasa Bugis
Disadari atau tidak, penggunaan bahasa Bugis di kalangan dosen STAIN Parepare yang
merupakan penutur asli bahasa Bugis lambat laun akan bergeser bahkan jika tidak diperhatikan
mulai sekarang maka pada suatu ketika akan punah pada generasi kedua atau ketiga. Untuk
menghindari terjadi pergeseran maupun kepunahan bahasa Bugis, khususnya bagi penutur
yang berkecimpun dalam dunia pendidikan maka perlu dicari solusi yang dapat mengantisipasi
hal tersebut. Ada beberapa tawaran yang akan dikemukakan dalam bagian ini sebagai upaya
membendung laju pergeseran, yaitu (1) Penggunaan bahasa Bugis dalam lingkungan keluarga,
(2) Pengajaran bahasa Bugis di sekolah sebagai bagian kurikulum, (3) Penumbuhan kesadaran
tentang pentingnya pewarisan nilai-nilai budaya melalui bahasa Bugis.
1.

Penggunaan Bahasa Bugis dalam Lingkungan Keluarga
Menggunakan bahasa Bugis dalam lingkungan keluarga akan menanamkan kebiasaan
menggunakan bahasa Bugis kepada anggota keluargadalam berkomunikasi sehari-hari. Hal
ini tentu dapat dimulai dari pasangan keluarga yang memiliki bahasa pertama adalah bahasa
Bugis. Dengan menggunakan bahasa Bugis dalam lingkungan keluarga maka hubungan
komunikasi antara anak dan orang tua dapat dijadikan sebagai sarana menanamkan nilainilai budaya yang dapat diwariskan kepada anak atau keturunan, seperti adab sopan santun
dan tatakrama dalam menyapa antarsesama.
Selain itu, dengan menggunakan bahasa Bugis dalam lingkungan keluarga maka
akan tumbuh rasa memiliki bahasa Bugis sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan.
Dengan demikian, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain akan memiliki
kebersamaan dan rasa memiliki budaya yang sama, sehingga akan tumbuh rasa kebanggaan
suku dan budaya yang positif bagi mereka. Awal dari kesadaran memiliki bahasa Bugis
tersebut harus dimulai dari pemerolehan bahasa pertama bagi anak. Walaupun disadari
bahwa anak pada masa-masa awal dalam pergaulan di lingkurangannya akan mengalami
kendala bahasa karena tidak didukung oleh lingkungan bahasa Bugis, akan tetapi dengan
pemerolehan itu, akan memberikan bekal untuk dijadikan sebagai bahasa komunikasi
dalam keluarga dan masyarakat yang menggunakannya.
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2.

Pengajaran Bahasa Bugis di Sekolah sebagai Bagian Kurikulum
Langkah kedua, yang dapat dilakukan dalam menjaga pergeseran dan kepunahan
bahasa Bugis bagi penuturnya adalah dengan memasukkan bahasa Bugis dalam kurikulum
lokal di sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran mulai dari tingakat SD/MI, SMP/MTs,
sampai SMA/MA, SMK. Di samping itu, dapat juga dilakukan dengan menjadikan bahasa
daerah (bahasa Bugis) sebagai pengantar pada tingkatan awal di Sekolah Dasar (SD),
misalnya kelas satu sampai dengan kelas tiga. Sayangnya di Kota Parepare, mata pelajaran
Bahasa Bugis hanya diajarkan di tingkat sekolah dasar. Sedangkan penggunaan bahasa
Bugis sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar awal tidak dilakukan. Hal ini desebabkan
oleh input sekolah yang memiliki siswa yang berlatar belakang bahasa yang beragam.
Memasukkan bahasa Bugis dalam kurikulum sekolah memerlukan pengkajian
dan peraturan daerah yang mengikat sehingga akan menjadi perhatian semua tingkat
pendidikan. Tanpa payung hukum maka akan sulit untuk dilaksanakan, apalagi saat ini
sedang gencar-gencarnya pemangku otoritas dalam bidang pendidikan memacu sekolahsekolah, mulai SMP/MTs sampai SMA/MA menuju sekolah bertaraf internasional (RSBI),
sehingga bahasa Inggris sebagai bahasa asing menjadi prioritas pembelajaran bahasa kedua
di sekolah-sekolah. Akhirnya bahasa Bugis sebagai bahasa daerah semakin dijauhkan dari
penuturnya.

3.

Penumbuhan Kesadaran tentang Pentingnya Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Melalui
Bahasa Bugis
Bahasa Bugis sebagai warisan budaya, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka
menjaga kelestariannya. Suatu hal yang tidak dapat dihindari yang akan mengancam
nilai-niai budaya lokal suatu bangsa adalah arus globalisasi. Dengan demikian, nilai-nilai
luhur suatu bangsa yang berakar dari nilai-nilai budaya daerah akan semakin terancam
keberadaannya. Oleh karena itu, perlu penyadaran kepada generasi pewaris kebudayaan
Bugis untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal melalui pelestarian bahasa Bugis.
Dalam rangka menjaga kelestarian nilai-nilai budaya Bugis maka perlu ada undangundang dan peraturan daerah tentang kebahasan sebagai landasan dalam upaya melindungi,
melestarikan, dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah; meningkatkan kedudukan dan
fungsi bahasa daerah yang dapat memperkaya budaya bangsa dan mendukung kebudayaan
dan bahasa nasional, misalnya mempertimbangkan potensi kosa kata setiap bahasa daerah
(termasuk bahasa Bugis) untuk dimasukkan menjadi kosa kata bahasa Indonesia. Selain
itu, Bahasa Bugis dapat dijadikan sebagai bahasa resmi dalam kegiatan pemerintahan
daerah, adat istiadat dan budaya daerah (Bugis).

E. SIMPULAN
Penutur bahasa Bugis di kalangan dosen STAIN Parepare memiliki karakteristik yang
beragam. Bahasa yang beragam tersebut sebagai akibat perkawinan dan adanya dialek yang
berbeda dari pasangan penutur bahasa Bugis. Hal tersebut menjadikan pewarisan bahasa kepada
generasi berikutnya menjadi terhambat sehingga bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa
pertama.
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Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pergeseran bahasa Bugis di kalangan dosen
STAIN Parepare, yaitu: (1) dialek yang berbeda, (2) bahasa pertama (bahasa ibu) yang berbeda,
(3) kedwibahasawan, (4) pandangan tentang status sosial bahasa, dan (5) faktor lingkungan
Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mempertahankan bahasa Bugis
di Kalangan keluarga dosen STAIN Parepare, yaitu (1) Penggunaan bahasa Bugis dalam
lingkungan keluarga, (2) Pengajaran bahasa Bugis di sekolah sebagai bagian kurikulum, (3)
Penumbuhan kesadaran tentang pentingnya pewarisan nilai-nilai budaya melalui bahasa Bugis.
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ABSTRACT
This paper is the result of the research in the area of the local wisdom of the Javanese society in
the form of the Javanese (advice) speech. The contect of the research problem is the understanding
of the Javanese (advice) speech which is understood as one of the Javanese local wisdoms in the
forms of the moral messages in the Javanese society. The research method used in this research is
the combination between linguistic and anthropological methods (ethnolinguistics), specically
using the etnosign methodology.
The results of this research are in the forms of the classication and the linguistic expression
categorization which can be stated as follows: (1) the conception of the Javanese about personal
management, (2) the conception of the Javanese about World and Wordly, (3) the conception of
the Javanese about family and society, (4) the conception of the Javanese about nations, (5) the
concept about spiritual superiority, and (6) the conception of Javanese about the belief/divinity.
From the discussion of the Javanese (advice) speech, it needs to conduct the reinterpretation and
the revitalization accurately about the ways of the Javanese thought in the past and in the current
society to intergrate the knowledge and cosmology which can be referred to understand the cultural
problems.
Keyword: Pituduh, etnolinguistics, culture.
ABSTRAK
Makalah ini merupakan hasil penelitian yang membahas kearifan lokal atau local wisdom
masyarakat Jawa yang berupa pituturan atau pituduh Jawa.Konteks permasalahan yang diangkat
penulis adalah pemahaman pituduh Jawa yang dimaknai sebagai salah satu kearifan lokal Jawa
yang berupa pesan-pesan moral dalam berkehidupan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan paduan metode linguistik dan antropologi. Dalam penerapannya, perpaduan metode
linguistik-antropologi atau etnolinguistik memanfaatkan pendekatan etnosains atau etnometodologi.
Hasil yang diperoleh adalah berupa klasikasi dan kategorisasi ekspresi linguistik sebagai
berikut.1) Konsepsi Ilahiyah Orang Jawa; 2) Konsepsi Batin Orang Jawa; 3) Konsepsi Negara dan
Bangsa Orang Jawa; 4) Konsepsi Keluarga dan Masyarakat Orang Jawa; 5) Konsepsi Dunia dan
Keduniaan Orang Jawa; 6)Konsepsi Orang Jawa tentang Menata Pribadi; 7)Pituduh Yang Berkaitan
dengan Mulut dan Berbicara; 8) Pituduh yang berkaitan dengan harta dan tahta; 9) Pituduh yang
berkaitan dengan etos kerja; dan 10) Pituduh yang berkaitan erat dengan losu hidup dan kehidupan.
Dari sekelumit pengkajian pituduh Jawa ini perlu dilakukan reinterpretasi dan revitalisasi secara
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cermat tentang bagaimana pemikiran-pemikiran masyarakat terdahulu dan masayarakat Jawa saat
sekarang untuk mampu mengintegrasikan ulang pengetahuan dan kosmologi yang diacu dalam
memahami persoalan peradaban ini.
Kata Kunci: Pituduh Jawa, etnolinguistik, kultur

A. Prolog
Budaya iku kaca benggalaning bangsa (kebudayaan itu menjadi cermin besar yang
menggambarkan peradaban satu bangsa), demikian pepatah Jawa berbunyi. Bahwa setiap bangsa
atau suku bangsa memiliki kebudayaan sendiri-sendiri yang berbeda satu sama yang lainnya.
Hal ini membuktikan bahwa peradaban suatu bangsa (dalam hal ini etnik) yang bersangkutan
memiliki pengetahuan, dasar-dasar pemikiran dan sejarah peradaban yang tidak sama. Demikian
halya dengan etnik Jawa. Etnik Jawa memiliki seperangkat pengetahuan yang menjadi dasar
pemikiran dan sejarah epistemilogi dan kebudayaannya menggunakan simbol-simbol atau
lambang sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan atau nasihat-nasihat. Simbol-simbol
tersebut telah dipergunakan nenek moyang kita sejak zaman prasejarah. Demikian juga halnya
dengan pituduh di kalangan masyarakat Jawa.
Wierzbicka (1994) berpendapat bahwa linguistik kebudayaan terkait erat dengan pertanyaan:
“Mengapa setiap kelompok etnik mengggunakan bahasa ataupun ragam yang berbeda, dan
dengan cara yang berbeda?”. Asumsi dasar pada linguistik kebudayaan adalah studi bahasa
untuk mengungkapkan makna budaya, maka pendekatan yang cocok untuk penelitian linguistik
kebudayaan, yaitu: pendekatan struktural, pendekakatan semiotik, pendekatan hermeneutik
dan fenomenologi, pendekatan etik–emik, serta pendekatan etnogra dan wacana.
Pendekatan struktural terhadap linguistik kebudayaan dapat dijelajahi berdasarkan analisis
fungsi dan makna suatu leksikon atau kumpulan beberapa leksikon. Bahasa yang digunakan
dengan pemilihan bentuk-bentuk tertentu yang dibangun melalui struktur tertentu pula. Bentuk
tertentu itu mengemban fungsi dan makna tertentu. Fungsi dan makna dimaksud, dalam
perspektif linguistik kebudayaan, difokuskan pada fungsi dan makna budaya. Di balik fungsi
dan makna budaya itulah terselubung nilai budaya yang merupakan pandangan dunia dan acuan
perilaku bagi anggota guyup budaya.
Adapun pendekatan semiotik berdasarkan pada asumsi bahwa bahasa maupun kebudayaan
keduanya merupakan sistem tanda. Ilmu tentang tanda pada umumnya disebut semiotik.
Semiotik adalah studi tentang tanda dan makna komunikasi melalui tanda-tanda. Pendekatan
semiotik dimanfaatkan untuk penelitian linguistik kebudayaan terkait dengan simbol-simbol
budaya yang digunakan oleh suatu masyarakat. Simbol itu tidak hanya berupa simbol verbal,
tetapi juga simbol nonverbal. Misalnya sirih-pinang yang dimanfaatkan pada sebuah tuturan
ritual. Hal ini bisa dianalisis maknanya secara semiotik. Sistem semiotik yang ada dan
dibangun oleh suatu guyup budaya dapat bersifat universal, dapat pula bersifat khas. Dalam
menghadap keuniversalan dan kekhasan semiotik pada suatu etnik, peneliti perlu memahami
ciri kemanasukaan tanda. Makna tertentu untuk tanda tertentu dalam suatu guyup budaya
mungkin saja tidak dipahami oleh guyup budaya lain, mungkin juga tidak berterima, bahkan
tidak dibolehkan untuk digunakan atau ditampilkan (tabu).
Pendekatan etik-emik ini menganut prinsip bahwa yang paling mengetahui budaya suatu
kelompok etnik adalah kelompok etnik itu sendiri. Meskipun demikian, pemilik budaya
198

kadang-kadang tidak tuntas menjelaskan muatan budaya yang dimilikinya itu. Atas dasar
dikotomi pemahaman budaya oleh pendukungnya itu, diperlukan pendekatan yang dapat
menjadi jalan keluar dalam penelitian linguistik kebudayaan, yakni pendekatan etik-emik.
Etik mengacu pada hal-hak yang berkaitan dengan budaya yang menggambarkan klasikasi
dan tur-turnya menurut temuan pengamat/ peneliti. Sementara emik mengacu pada sudut
pandang suatu masyarakat dalam memperlajari dan memberi makna terhadap satu tindakan,
atau membedakan dua tindakan. Etik adalah apa yang dipahami peneliti, sementara emik
adalah apa yang ada dalam benak anggota guyup budaya. Keduanya bermanfaat karena: (1)
penafsiran peneliti diperlukan dalam analisis bahasa dan budaya; (2) intuisi pemilik bahasa
dan budaya sangat diperlukan dalam upaya memahami bahasa bahasa dalam perpektif budaya;
dan (3) hasil penelitian yang ideal adalah perpaduan antara yang dikatakan pemilik dan yang
diinterpretasikan oleh peneliti.
Dalam konteks penelitian linguistik kebudayaan, pendekatan ini sangat diperlukan karena
bahasa, kebudayaan, makna merupakan sebuah sistem. Sistem itu terealisasi melalui bentukbentuk tertentu, dan dengan fungsi-fungsi tertentu. Bentuk, fungsi, dan makna bahasa dapat
mengungkapkan makna budaya. Makna budaya itu menyiratkan nilai yang dijunjung tinggi
oleh masyarakat bahasa atau guyup tutur.
Berdasarkan pendekatan struktural, analisis pemakaian bahasa dalam dimensi budaya
mencakup: bentuk, fungsi, makna dan nilai. Analisis bentuk dan fungsi lebih menyoroti aspek
kebahasaan secara mikro dan secara makro. Bentuk kebahasaan, baik fonologi, morfologi,
maupun sintaksis bisa menjadi penciri bagi fungsi-fungsi pemakaian tertentu. Fungsi-fungsi
dimaksud berkaitan dengan makna dan nilai budaya yang dianut oleh suatu guyub budaya.
Dengan perkataan lain, bentuk tertentu bisa saja tipikal terhadap fungsi tertentu. Fungsi tertentu
itu mungkin juga tipikal terhadap makna dan nilai budaya.
Konteks permasalahan yang diangkat penulis di dalam makalah ini adalah pemahaman
pituduh Jawa yang dimaknai sebagai salah satu kearifan local Jawa.Kearifan lokal atau lebih
dikenal dengan istilah local wisdom yang berupa tradisi, petatah-petitih, maupun semboyan
hidup di masyarakat sangat menunjang bagi terciptanya kerukunan kehidupan dan mencegah
timbulnya konik.Kearifan yang selaras dengan pesan perdamaian dan kerukunan berbagai
agama tersebut, ada yang dikenal sejak dahulu dan merupakan kesepakatan baru yang dicapai
bersama."Ini memperkuat kebersamaan untuk menanggulangi, mencegah, dan mengantisipasi
kemungkinan konik di lingkungan masyarakat lokal.
Makalah ini merupakan hasil penelitian yang membahas kearifan lokal atau local wisdom
masyarakat Jawa yang berupa pituturan atau pituduh Jawa.Konteks permasalahan yang diangkat
penulis di dalam makalah ini adalah pemahaman pituduh Jawa yang dimaknai sebagai salah
satu kearifan lokal Jawa.Kearifan lokal atau lebih dikenal dengan istilah local wisdom yang
berupa tradisi, petatah-petitih, maupun semboyan hidup di masyarakat sangat menunjang bagi
terciptanya kerukunan kehidupan dan mencegah timbulnya konik.Kearifan yang selaras dengan
pesan perdamaian dan kerukunan berbagai agama tersebut, ada yang dikenal sejak dahulu
dan merupakan kesepakatan baru yang dicapai bersama."Ini memperkuat kebersamaan untuk
menanggulangi, mencegah, dan mengantisipasi kemungkinan konik di lingkungan masyarakat
lokal.

199

B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paduan metode linguistik dan
antropologi. Dalam penerapannya, perpaduan metode linguistik-antropologi atau etnolinguistik
memanfaatkan pendekatan etnosains atau etnometodologi. Metode linguistik yang digunakan
menurut Sudaryanto (1993) dapat dibedakan atas tiga tahapan strategis, yaitu penyediaan data,
analisis data dan penyajian hasil analisis data. Penyusunan laporan penelitian ini menggunakan
metode analisis, metode sintesis, dan metode analitiko-sintesis. Metode sintesis dipergunakan
untuk pengambilan kesimpulan yang ditarik dari bermacam fakta. Semua fakta yang telah
berhasil disimpulkan, kemudian diuraikan ke dalam unsur-unsur masalah dan unsur-unsur
masalah yang memiliki kesamaan, kemudian dikumpulkan untuk disusun kembali ke dalam
suatu kesatuan pengertian yang merupakan sebuah kesimpulan yang padat.
Menurut Spradley (1997), dalam metode antropologi lazimnya dilakukan dua belas langkah
alur penelitian maju bertahap, seperti dikemukakan di atas. Langkah selanjutnya, setelah
diajukan pertanyaan kepada para informan, langkah-langkah yang ditempuh meliputi analisis
wawancara, analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen dan langkah terakhir adalah
menemukan tema-tema budaya. Langkah-langkah ini sejalan dengan tahapan strategi analisis
data dalam metode linguistik.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paduan metode linguistik dan
antropologi. Metode linguistik yang digunakan menurut Sudaryanto (1993) dapat dibedakan
atas tiga tahapan strategis yaitu penyediaan data, analisis data dan penyajian hasil analisis data.
Dalam tahap penyediaan data penelitian ini diawali dengan studi lapangan yang menerapkan
metode partisipasi observasi. Dengan didahului oleh penetapan informan dan wawancara
informan, catatan etnogras dilakukan peneliti, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan
deskriptif, struktural dan kontras. Dalam penerapannya, perpaduan metode linguistikantropologi atau etnolinguistik memanfaatkan pendekatan etnosains atau etnometodologi.
Pendekatan ini terfokus pada tujuan untuk mengungkapkan prinsip-prinsip pengklasikasian
menurut sistem pengetahuan (kognisi) yang menjadi milik kolektif masyarakat Jawa. Data
yang akan dikumpulkan meliputi meliputi ungkapan-ungkapan (ekspresi) dalam bahasa Jawa
yang digunakan sehari-hari. Dengan meneliti ungkapan-ungkapan tersebut dapat ditemukan
sistem pengetahuan masyarakatnya.
Tiga tahapan strategis yang dilakukan dalam metode analisis linguistik (analisis mikro)
dapat dijabarkan atas beberapa metode, teknik dasar dan teknik lanjutan. Pada tahapan strategis
yang pertama, ketika penyediaan data di lapangan, informan diwawancarai dan direkam datanya,
dengan menerapkan teknik sadap dan elisitasi (teknik pancing) berdasarkan metode simak dan
metode cakap. Teknik sadap dibedakan atas teknik simak libat cakap, bebas libat cakap, teknik
rekam, dan teknik catat. Teknik elisitasi dibedakan atas teknik cakap semuka dan tansemuka.
Pada tahapan strategis yang kedua pada saat data dianalisis, metode yang digunakan adalah
metode padan dan agih (distribusional). Metode padan dibedakan atas metode referensial,
metode translasional, metode ortogras dan pragmatis. Teknik dasar dalam metode padan
adalah teknik pilah unsur penentu sedangkan dalam metode agih teknik dasarnya adalah teknik
bagi unsur langsung.
Selanjutnya, dalam analisis data teknik lanjutan yang digunakan dibedakan berdasarkan
teknik dasarnya yaitu teknik pilah unsur penentu, dengan teknik lanjutannya adalah teknik
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hubung-banding menyamakan, teknik hubung banding membedakan, dan teknik hubung
banding menyamakan hal pokok. Adapun teknik bagi unsur langsung sebagai teknik dasar,
teknik lanjutannya adalah teknik lesap, teknik ganti, teknik perluas, teknik sisip, teknik balik,
teknik ubah ujud dan teknik ulang.
Penyusunan laporan penelitian ini menggunakan metode analisis, metode sintesis, dan
metode analitiko-sintesis. Metode analisis dipergunakan untuk menguraikan masalah yang
ditarik dari bermacam-macam fakta. Fakta yang telah diperoleh kemudian diuraikan, dipilahpilah ke dalam unsur-unsur masalah yang sangat erat hubungannya dengan pokok bahasan
yang akan dijelaskan, dikaitkan sehingga merupakan suatu uraian yang lebih memperjelas
pokok persoalan. Oleh karena penelitian ini sifatnya mempertegas dan membuktikan pokok
persoalan yang sedang menjadi topic pembicaraan, maka pemakaian metode analisis dengan
pembuktian deduksi dan induksi, diperoleh kesimpulan yang mempunyai pengertian abstrak,
umum, kolektif, dan tidak menghasilkan pengetahuan baru. Metode sintesis dipergunakan
untuk pengambilan kesimpulan yang ditarik dari bermacam fakta. Semua fakta yang telah
berhasil disimpulkan, kemudian diuraikan ke dalam unsur-unsur masalah dan unsure-unsur
masalah yang memiliki kesamaan, kemudian dikumpulkan untuk disusun kembali ke dalam
suatu kesatuan pengertian yang merupakan sebuah kesimpulan yang padat.

C. Pembahasan
Sejak etnik Jawa masih menganut bar-barisme, belum pengenal peradaban, sebenarnya
mereka telah mengakui adanya kekuatan lain yang berada di luar dirinya. Kekuatan tersebut
tak lain adalah kegaiban alam semesta (Endraswara, 2006). Mereka berasumsi jika mampu
melakukan negosiasi dengan kekuatan lain, maka hidupnya akan terbantu oleh alam semesta.
Sebaliknya, jika mereka gagal bernegosiasi maka akan celaka pula. Pada saat mereka melakukan
negosiasi dengan alam semesta, etnik Jawa selalu percaya adanya kekuatan terhadap kayu,
batu, keris, dan sebagainya yang disebut dengan dinamisme. Itulah sebabnya etnik Jawa selalu
berusaha menyatukan alam semesta (makrokosmos) dengan dirinya (mikrokosmos). Mereka
yakin bahwa alam semesta juga berada dalam dirinya.
Bahasa manusia sebagai salah satu elemen kebudayaan sebagaimana yang dijelaskan
Subroto dkk, (2003). Selain itu, sesuai dengan hipotesis Whorf yang menyebutkan bahwa bahasa
manusia membentuk atau mempengaruhi persepsi manusia akan realitas lingkungannya atau
bahasa manusia mempengaruhi lingkungan dalam memproses dan membuat kategori-kategori
realitas di sekitarnya.
Adanya hubungan bahasa dan kebudayaan ini telah disadari oleh para linguis sejak
lama. Frans Boas adalah salah seorang yang berkontribusi dalam perkembangan sekaligus
pelopor linguistik-antropologi di Amerika. Di Amerika, cabang ilmu ini dinamakan antropologi
linguistik (linguistik-antropologi), di Eropa dikenal dengan istilah etnolinguistik (Duranti,
1997), sedangkan di Indonesia disebut dengan istilah linguistik budaya (Riana, 2003). Istilah
yang dikemukakan Riana tersebut sama dengan istilah linguistik antropologi (anthropological
linguistics) yang dikemukakan oleh Foley (1997). Lebih jelas Foley mengatakan bahwa linguistik
antropologi adalah disiplin ilmu yang bersifat interpretatif yang lebih jauh mengupas bahasa
untuk menemukan pemahaman budaya. Pandangan ini dipertegas oleh Mbete (2004) bahwa
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linguistik kebudayaan sesungguhnya bidang ilmu interdisipliner yang mengkaji hubungan
kovariatif antara struktur bahasa dengan kebudayaan suatu masyarakat (lihat Syarifudin, 2008).
Bahasa dan kebudayaan merupakan dua entitas yang berhubungan erat dengan cara yang
rumit. Kerumitan itu tergambar pada kenyataan bahwa sulit memutuskan apakah bahasa
dalam kebudayaan atau bahasa dalam kebudayaan. Berkembangnya linguistik di satu pihak
dan antropologi di lain pihak justru menambah rumitnya masalah hubungan antara bahasa dan
kebudayaan. Dikatakan oleh Hymes (1974) bahwa antropolog telah lama melakukan kajian
etnogras tentang aspek-aspek budaya, seperti sistem kekerabatan, pandangan tradisional
tentang obat-obatan dan penyembuhan penyakit. Akan tetapi, bahasa mereka perlakukan di
bawah aspek-aspek itu, yaitu sebagai sarana untuk memperoleh topik-topik lain dari bahasa.
Di sisi lain, masih menurut Hymes (1974), para linguis terlalu mementingkan bahasa sebagai
sistem abstrak. Linguis terpaku untuk memerikan dan menjelaskan struktur kalimat yang
dianggap gramatikal oleh penutur asli. Dengan rumusan lain, linguis memisahkan diri dari
bentuk tutur, ilmu-ilmu sosial memisahkan diri dari bentuk tutur, dan keduanya memisahkan
diri dari pola penggunaan tutur.
Pernyataan yang lebih lengkap mengenai hubungan antara bahasa dan kebudayaan
dikemukakan oleh Muriel Saville-Troike (1982) dalam bukunya The Ethnography of
Communication berpendapat:
“There is no doubt, however, that there is a correlation between the form and content of language
and the beliefs, values, and needs present in the culture of its speakers”.
Sejumlah pendapat tentang hubungan bahasa dan budaya tersebut memberikan ruang bagi
pendekatan khusus bagi penelitian bahasa dari perspektif budaya. Pendekatan khusus yang
dimaksudkan harus sesuai dengan ciri hubungan bahasa dan budaya. Lanjutnya, ruang lingkup
linguistik kebudayaan adalah mengkaji: (1) bahasa dalam dimensi budaya, (2) Melampaui
batas interaksi antarmanusia, (3) bentuk interaksinya secara riil satu arah, tetapi dipersepsikan
sebagai dua arah.Hubungan antara bahasa dan kebudayaan dimunculkan juga secara konseptualteroretis, yang tidak hanya dinamai secara bervariasi, tetapi terutama dimaknai secara berbeda.
Hasil analisis terhadap data-data yang ditemukan di lapangan, penulis dapat
mengkategorisasikan dan mengklasikasikannya sebagai berikut.
1.

Konsepsi Ilahiyah Orang Jawa
Religiusitas masyarakat berikut tradisi dan kearifan lokal yang masih ada serta berlaku
di masyarakat Jawa. Secara tegas orang Jawa mempercayai bahwa Tuhan ”Gusti Allah”
penguasa jagat raya, yang menjadi sesembahan umat seluruh alam semesta dengan cara
masing-masing adalah satu. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala makhluk-Nya, tiada
yang bisa menolak atas kehendak-Nya. Dialah yang menciptakan kamu melalui kedua
orang tuamu, maka hendaklah kamu hormat kepada keduanya. Di dunia ini hanya ada
dua kebenaran yaitu, kebenaran Tuhan dan kebenaran penguasa. Jangan mendahului
kodrat Ilahi. Janganlah kamu hanya memikirkan duniawi semata karena itu hanya bersifat
sementara.
Data:
-

Pangéran Kang Måhå Kuwåså (Gusti Allah, Tuhan) iku siji, angliputi ing ngêndi
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papan, langgêng, síng nganakaké jagad iki saisiné, dadi sêsêmbahan wóng saalam
donyå kabèh, panêmbahan nganggo carané dhéwé-dhéwé.
2.

Pangéran iki Måhå Kuwåså, pêpêsthèn såkå karsaning Pangéran ora ånå síng biså
murúngaké.
Ing donyå iki ånå róng warnå síng diarani bêbênêr, yakuwi bênêr mungguhíng
Pangéran lan bênêr såkå kang lagi kuwåså.
Kêtêmu Gusti (Pangéran) iku lamún sira tansah élíng.

Konsepsi Batin Orang Jawa
Dunia ini tidaklah selamanya, oleh karena itu janganlah kamu membanggakan harta dan
jabatan supaya pada suatu saat nanti kamu tidak malu; Barang siapa yang suka merusak
ketentraman orang lain akan dihukum oleh tuhan dan permalukan oleh tindakannya sendiri;
Bekerjalah dengan tanpa maksud tertentu; Jangan menilai buruk seseorang karena belum
pasti kamu sudah benar; Makanya, kamu harus ingat dan waspada; Hendaklah kamu
bersikap ksatria, dermawan, dan bijaksana; Jika kamu diperlakukan baik orang lain maka
tulislah pada batu supaya selalu teringat, dan jika kamu berlaku baik maka tulislah pada
tanah agar cepat hilang; Jangan merasa benar sendiri, karena di dunia ini tidak ada yang
benar sendiri; jangan membuat sakit hati orang lain dan mencari musuh; kebenaran dan
keburukan pasti akan tampak; orang hidup itu harus mengumpulkan kebaikan, karena
kebaikan itu adalah modal untuk hidup.
Data:
Síng såpå sênêng ngrusak katêntrêmaníng liyan bakal dibêndhu déning Pangéran lan
diwêlèhaké déning tumindaké dhéwé.

3.

-

Ramé ing gawé sêpi ing pamrih, mêmayu hayuníng bawånå.
Åjå sira nyacad piyandêling liyan, jalaran durúng mêsthi yèn piyandêlirå iku síng
bênêr dhéwé.

-

Åjå rumangsa bênêr dhéwé, jalaran ing donya iki ora ånå síng bênêr dhéwé.
Bêcík kêtitík, Ålå kêtårå.

Konsepsi Negara dan Bangsa Orang Jawa
Negara tidak akan bermanfaat jika tidak memiliki kekuatan yang berasaskan pada isi
hati manusia yang menempatinya; Negara kita akan tenteram jika murah sandang pangan,
semua dapat bekerja dengan baik, serta memiliki penguasa yang memiliki watak “berbudi
bawa leksana”; para pemuda jangan berberhenti belajar supaya dapat menjadikan Negara
yang kuat, unggul, serta dapat menciptakan kedamaian bersama; penguasa harus dapat
menciptakan ketentraman rakyatnya, jika tidak ingin dikudeta; Negara yang kuat adalah
jika rakyatnya senang dan disegani Negara-negara lain; jika penguasa dalah orang yang
baik, maka yang jelek masih dapat diluruskan. Namun, jika ada yang tidak bisa maka harus
dibuang agar tidak menjangkiti yang lainnya; jika orang jahat yang berkuasa, maka yang
salah akan dikatakan benar, dan jika yang berkuasa orang baik, maka yang baik itulah
yang dilakukan; Perang yang benar adalah untuk meraih kemerdekaan Negara dan bangsa
bukan untuk menguasai Negara dan bangsa lain;
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Data:
-

4.

Nêgårå iku ora gunå lamún ora duwé anggêr-anggêr minångkå pikukuhíng nêgårå
kang adhêdhasar isi kalbuné mênungså salumahíng nêgårå kuwi.
Nêgårå kita biså têntrêm lamún murah sandhang klawan pangan, margå pårå kawulå
pådhå sênêng nyambút gawé, lan ånå panguwåså kang darbé watak "Bêrbudi båwå
laksånå”.
Pårå mudhå åjå ngungkúraké ngudi kawrúh kang nyåtå amríh biså kinaryå kuwatíng
nagårå, unggulíng bångså, lan biså gawé rahayuníng sasåmå.

Konsepsi Keluarga dan Masyarakat Orang Jawa
Bapak-ibu merupakan perantara kita hidup di dunia; barang siapa melupakan orang
tua sama halnya dia melupakan tuhannya, maka berbaktilah kepada keduanya; orang tua
yang tidak mengajarkan kebaikan dan tidak mengerti tentang unggah-ungguh dan tata
karma adalah tidak layak menjadi teladan anak cucu; barang siapa yang senang hidup
bertetangga termasuk orang yang lebih, tetangga itu perlu diakarabi tetapi tidak boleh
dicintai; Tetangga yang jahat hatinya jangan didekati dan juga jangan dimusuhi; anak
adalah penerus orang tua, tidak ada kasih saying anak yang mengalahkan kasih saying
orang tua terhadap anaknya; kasih sayang kepada menantu sama dengan kasih saying
kepada anak sendiri; mencari jodoh jangan sekedar bagus rupa meskipun cantik atau
ganteng; jangan memberikan nama kepada anak yang kurang pantas, karena nama akan
selalu dibawa sampai akhirat.
Data:

5.

-

Båpå biyúng iku minångkå lantaran uríp ing ngalam donyå.
Síng såpå lali marang wóng tuwané prêsasat lali marang Pangérané, Ngabêktiyå
marang wóng tuwå.

-

nanging åjå ditrêsnani.
Tånggå kang ora bêcík atiné åjå dicêdhaki nangíng åjå dimungsuhi.

Konsepsi Dunia dan Keduniaan Orang Jawa
Kekayaan yang bersih itu adalah yang dihasilkan dari kerja keras tanpa merugikan
orang lain. Sedangkan kekayaan yang kotor yaitu yang dihasilkan dari mencuri dan korupsi;
Kegilaan terhadap harta yaitu mencari kekayaan tanpa memikirkan tetangga kanan-kiri
dan suasana batin; Mencari kekayaan itu yang sedang-sedang saja agar mendapatkan
ketentraman luar-dalam; Mencari kemakmuran tidak tergolong memburu harta; Harta
benda dapat memulyakan juga dapat mencelakakan, memulyakan jika asal usulnya benar
dan mencelakaan jika didapatnya dengan cara yang tidak benar; Orang hidup jangan
sekedar menginginkan harta benda, sebab kekayaan sewaktu-waktu bisa mencelakakan
kita; Barang siapa mengagungkan harta benda maka akan merasa malu disaat miskin;
Data:
-

Båndhå kang rêsík iku båndhå kang såkå nyambút karyå lan såkå pamêtu séjéné kang
ora ngrusakaké liyan. Déné båndhå kang ora rêsík iku båndhå cólóngan utåwå såkå
nêmu duwèkíng liyan kang kawruhan síng duwé.
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6.

Kadonyan kang ålå iku atêgês múng ngångså-ångså golèk båndhå donyå ora mikiraké
kiwå têngêné, ugå ora mikiraké kahanan batín.

Konsepsi Orang Jawa tentang Menata Pribadi
Setiap pekerjaan hendaklah jangan berani memastikan (hasilnya), karena di perjalanan/
proses akan banyak masalah yang tanpa dapat kita prediksikan sebelumnya; Sabar adalah
kunci dari semua pekerjaan sebagai mana pepatah bahwa sabar itu kunci surga=kemuliaan;
Janganlah memamerkan kekayaan dan kepandaian, alangkah baiknya belajarlah dari
padi (semakin berisi, maka semakin menundukkan diri); “Merasa serba memiliki” dan
selalu tidak merasa (kelebihan)”, yang pertama selalu sombong, sok, serta ngawur dalam
berprilaku dan yang kedua selalu berbelas kasihan, bijaksana, dan merasa bersalah jika
ada orang lain yang sedih; Seseorang yang telah mencapai derjat makrifat yaitu orang
yang betul-betul mantap menghadap Tuhan Yang Maha Mencipta dengan ketulusan dalam
beribadah serta tidak berkecil hati atas apa yang telah diterima, sedangkan orang yang
yang beribadah dengan berbagai keinginan dan dimuliakan Allah itu pertanda bahwa
segala yang dilakukan belum karena Allah; Seburuk-buruk kelakuan adalah orang yang
mengedepankan watak “siapa saya siapa anda.
Data:
Kêrêp nggrêsah lan ngrêsulå iku nudúhaké karingkihané tékad. sênajan dingrêsulanan
sêdinå píng pitulikúr, ora biså owah nasibé. Nggrêsah lan ngrêsulå iku pådhå karo
sambat. Wóng sambat iku kênå baé, nangíng yèn isíh kêdugå åjå dhêmên sambat.
Ngrêsulå biså dadi målå, panggrêsah biså gawé bubrah, déné pisambat iku dalané
wóng kang sênêng mlarat, jalaran sakèhíng gêgayuhan kang disangkani sarånå sambat
mono adaté múng gayúk-gayúk tunå, åpå kang digayúh tanpå ånå kabúl wusanané.
-

Ngakóni kaluputan iku ora atêgês ngasóraké dhiri. Nangíng sawijiníng tåndhå yêkti
yèn wóng mau wís biså kinaranan maju satindak ing laku kautaman. Kósókbaliné såpå
kang suthík ngrumangsani kaluputané, atêgês wóng kang ora nduwèni budi pêkêrti.
Wóng kang ora nduwèni donyå brånå iku sinêbut mlarat. Wóng kang ora nduwèni
pikiran iku luwíh mlarat. Déné wóng síng ora kadunungan budi pêkêrti mono klêbu
mlarat-mlaraté wóng.

Sedangkan yang langsung berkaitan erat dengan diri orang Jawa dapat diklasikasikan
sebagai berikut.
7.

Pituduh Yang Berkaitan dengan Mulut dan Berbicara
Benarlah peribahasa di dalam bahasa Indonesia yang mengatakan “Mulutmu adalah
harimaumu” maupun “Berbicara peliharalah lidah, berjalan peliharalah kaki”. Nasib
diri manusia terletak pada mulutnya.
Kita diparingi cangkem siji lan kuping loro dening Kang Maha Kuwasa, lire mengku
karep amrih kita kudu luwih akeh ngrungokake katimbang micara. Yektine wong kang
dhemen ngumbar cangkeme tinimbang kupinge adate wicarane gabug. Suwalike sing
akeh ngrungokake, wicarane setithik nanging patitis lan mentes. Pantes dadi jujugane
sadhengah wong kang mbutuhake rembug kang prayoga.
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Artinya:
Tuhan memberi kita satu mulut dan dua telinga maknanya supaya kita ini lebih banyak
mendengar daripada bicara. Senyatanya orang yang suka mengumbar mulut kebanyakan
bicaranya kosong. Sebaliknya orang yang banyak mendengar, bicaranya sedikit tetapi
tepat dan berisi. Orang ini pantas menjadi tujuan orang-orang yang membutuhkan nasihat
yang benar.
Ajining dhiri ana ing lati. Ajining raga ana ing busana. Mula den ngati-ati ing pangucapmu,
semono uga anggonmu ngadi busana kang bisa mapanake dhiri
Artinya:
Nilai dari “diri” ada pada bibir, sedangkan nilai dari “raga” ada pada pakaian. Jadi
berhati-hatilah dalam bicara demikian pula pandai-pandailah menemoatkan diri dalam
cara berpakaianmu
Yen kowe arep rembugan pikiren luwih dhisik tetembungan sing arep kok wetokake. Apa wis
ngenggoni telung prekara: Bener, manis, migunani. Ewa semono sing bener iku isih perlu
dithinthingi maneh yen gawe gendrane liyan prayoga wurungna. Dene tembung manis
kudu ora duwe pamrih, yen ana pamrihe ya mung agawe senenge liyan kang tundhone
migunani tumrape jagading bebrayan.
Artinya:
Bila kamu akan berbicara, pikirkan lebih dahulu kata-kata yang akan kau ucapkan apakah
sudah memenuhi tiga hal: Benar, manis dan bermanfaat. Bagaimanapun juga kata-kata
yang “benar” masih harus diteliti lagi, kalau hanya akan menimbulkan pertengkaran lebih
baik dibatalkan. Adapun perkataan yang “manis” harus tanpa pamrih. Kalau ada pamrih
hanyalah untuk membuat senang orang lain yang amat bermanfaat bagi pergaulan manusia.
Ucap sakecap kang kelahir tanpa pinikir kerep bae nuwuhake dredah lan bilahi. Mula
wetune tembung satembung saka lesan iku udinen aja nganti nggepok prekarane wong liya,
gedhene nganti gawe seriking liyan. Bisa nyandhet ucule pangucap kaya mangkono mau
wis klebu ewoning pakarti utama. Nanging geneya ya kok ora saben wong bisa nglakoni?
Artinya:
Satu patah kata yang diucapkan tanpa dipikir lebih dahulu sering menimbulkan pertikaian
dan bencana. Oleh sebab itu keluarnya kata demi kata dari mulut sebaiknya jangan sampai
mengurusi perkara orang lain yang bisa menimbulkan sakit hati. Mampu mencegah
lepasnya ucapan seperti itu merupakan salah satu perbuatan utama. Tetapi mengapa tidak
semua orang mampu melakukannya?
Ilat iku sawijining pedhang kang landhep kang bisa mateni senadyan tanpa ngetokake getih
Artinya:
Lidah merupakan pedang yang amat tajam. Bisa membunuh tanpa mengeluarkan darah.
Karepe wong nyatur alaning liyan iku beteke mung arep nuduhake becike awake dhewe.
Yen sing diajak nyatur wong kemplu, pamrih sing kaya mangkono mesti katekane. Nanging
tumraping wong mursid: “Wong kang ngumbah rereged ing awake sarana migunakake
banyu peceren malah saya nuduhake blentonge pambegane”.
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Artinya:
Maksud menjelekkan orang lain sebenarnya untuk menunjukkan kebaikan diri sendiri.
Kalau yang diajak bicara orang bodoh, maksud tersebut akan kesampaian. Tetapi untuk
orang mursyid: “Mencuci kotoran dengan air comberan hanya akan menunjukkan kotornya
kelakuan sendiri”.
Wong kang nduweni watak tansah njaluk benere dhewe iku adate banjur kathukulan
bendhana seneng nenacad lan ngluputake marang panemu sarta tindak tanduke wong
liya. Mendah becike yen wong sing kaya mangkono mau kala-kala gelem nggraita ing
njero batine: “mbokmenawa aku sing kleru, mula coba dak tlitine klawan adil sapa sing
sejatine nyata-nyata bener”.
Artinya:
Orang yang mempunyai watak selalu merasa benar sendiri umumnya juga mempunyai
tambahan watak suka mencela dan menyalahkan pendapat dan perilaku orang lain.
Alangkah baiknya kalau orang seperti itu kadang-kadang mau berpikir dalam hatinya:
“Jangan-jangan saya yang salah. Coba saya teliti lebih adil siapa yang sejatinya benar”.
Aja sok ngluputake, gedhene ngundhat-undhat wong liya, samangsa kita ora katekan
apa kang dadi kekarepan kita. Becike kita tliti lan kita goleki sebab-sebab ing badan kita
dhewe, amrih kita bisa uwal saka dayaning pangira-ira kang ora prayoga. Kawruhana,
yen usadane watak apes sing njalari nganti ora katekan sedya kita, ora ana liya, ya
dumunung ana ing awak kita dhewe
Artinya:
Jangan suka menyalahkan atau memaki-maki orang lain apabila maksud kita tidak
kesampaian. Lebih baik kita teliti dan cari sebab-sebab di dalam diri kita sendiri supaya
kita bisa terlepas dari prasangka yang tidak semestinya. Ketahuilah bawa obat sial yang
mengakibatkan keinginan kita tidak tercapai tidak ada selain dalam diri kita sendiri.
8.

Pituduh yang berkaitan dengan harta dan tahta
Bandha kang resik iku bandha kang saka nyambut karya lan saka pametu sejene kang ora
ngrusakake liyan. Dene bandha kang ora resik iku bandha colongan utawa saka nemu
duweking liyan kang ora kawruhan sing duwe
Artinya:
Harta yang bersih adalah harta yang diperoleh dari bekerja dan penghasilan lain yang
tidak merugikan orang lain. Adapun harta yang tidak bersih adalah harta yang berasal dari
curian atau menemukan punya orang lain sementara yang punya tidak tahu.
Bandha iku gawe mulya lan uga gawe cilaka. Gawe mulya lamun saka barang kang becik,
gawe cilaka lamun saka barang kang ala
Artinya:
Harta itu bisa membuat mulia maupun celaka. Membuat mulia bila berasal dari hal-hal
yang baik dan membuat celaka bila berasal dari hal-hal yang buruk
Menangi jaman rebutan rajabrana, akeh wong kang padha kalimput, melu-melu tumindhak
nistha. Ora eling yen sajatining urip ing donya iku ora ngupaya rajabrana bae, nanging
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uga mangesthi kamulyan ing tembe. Urip ing satengahing godha rencana, nanging tetep
tumindak utama, presasat tapa ing satengahing coba. Sapa sing santosa ora bakal tumindak
sasar. Mula tansah ngugemana sebuting pitutur: “Sabegja-begjane kang lali nganti kelu
penggawe sasar, isih begja kang panggah eling lan waspada tetep ing panggawe utama”
Artinya:
Pada jaman orang berebut harta benda, banyak yang lupa diri dan ikut-ikut bertindak
nista. Tidak ingat kalau sejatinya hidup di dunia itu tidak hanya mencari hartabenda saja
tetapi juga mengharapkan kemuliaan setelah mati. Hidup di tengah godaan tetapi tetap
bertindak utama sama dengan bertapa ditengah cobaan. Siapa yang kuat tidak akan tersesat.
Oleh sebab itu tetaplah berpegangan pada pitutur: “Seuntung-untungnya orang yang lupa
sehingga ikut-ikut bertindak sesat masih lebih beruntung orang yang senantiasa ingat dan
waspada dan tetap pada berjalan pada rel perbuatan utama”.
Ora ana tindak kang luwih dening mbebayani lan ndrawasi marang awake dhewe, kajaba
nindakake pagaweyan kanti srempeng sing juntrunge mung ngoyak derenge panguwasa,
drajat lan bandha. Pakarti mangkono adate ora mempan pitutur becik lan panemune
liyan kang wigati, anane mung rasa melik kang nggendhong lali.
Artinya:
Tidak ada perilaku yang lebih berbahaya daripada bekerja keras tetapi tujuannya mengejar
kekuasaan, derajat dan harta. Perilaku demikian biasanya tidak mau mendengarkan nasihat
baik dan pendapat orang lain yang sebenarnya penting. Yang ada hanya rasa ingin memiliki
9.

Pituduh yang berkaitan dengan etos kerja
Nggayuh kaluhuran lire ngupaya tataraning urip kang luwih dhuwur. Dhuwur lahir
lan batin ya tumrap dhiri pribadine uga sumrambah kanggo karaharjaning bebrayan.
Nanging yen kandheg salah siji, tegese gothang. Yen mung nengenake kaluhuraning lahir
genah mung ngoyak drajat lan semat, isih miyar-miyur gampang kena pangaribawa saka
njaba. Yen ngemungake kaluhuraning batin, cetha ora nuhoni jejering manungsa, awit
ora tumandang ing gawe kanggo keperluwaning bebrayan. Ateges tanpa guna diparingi
urip ana ing alam donya.
Artinya:
Ingin memperoleh keluhuran adalah upaya untuk meraih tingkatan hidup yang lebih tinggi.
Tinggi lahir maupun batin, untuk diri sendiri dan menyebar ke guna kesejahteraan keluarga
dan masyarakat. Tertinggal salah satu berarti timpang. Mengutamakan keluhuran lahir saja
jelas hanya mengejar derajat dan harta. Berarti masih terombang-ambing dan mudah kena
pengaruh luar. Bila hanya mengutamakan keluhuran batin, jelas tidak menetapi hakekat
manusia, karena tidak bekerja bagi keperluan masyarakat. Berarti tidak ada manfaatnya
hidup di dunia.
Urip tanpa gegayuhan luhur, bebasane kaya lelawuhan tanpa uyah, sepa tan mirasa.
Gegayuhan biasane kasembadan kudu sinartan ngelmu, jalaran ngelmu mono pancen
sangune ngaurip, wondene ngelmu iku tinemu ing laku lan tandang. Sakehing tandang ora
becik kelakone yen ora mapan. Lire, bisaa tansah ngelingi marang jantraning kahanan.
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Wong kang tandang tanduke mapan, angel kepepete, jalaran yen mapan mesthi cepak
waspadane. Dene waspada mono sirikane mala lan adoh saka bebendhu.
Artinya:
Hidup tanpa cita-cita ibarat lauk tanpa garam, hambar, tidak sedap. Cita-cita bisa terlaksana
harus dilandasi ilmu, karena ilmu adalah bekal kehidupan. Ilmu diperoleh dari “laku”
(belajar tekun) dan “tandang” (bekerja). Supaya “tandang” terlaksana dengan baik, kita
harus mapan. Kita harus senantiasa ingat jantera kehidupan. Orang yang tindak-tanduknya
mapan, jarang mendapat kesulitan karena selalu waspada. Waspada adalah musuh utama
malapetaka.
Dhasar premati tumraping wong duwe tekad lan duwe gegayuhan yaiku tekad budi santosa.
Sarana ndulu kaca benggala kang kita alami saben dina, teteg kawegigane pikir bae ora
mujudake gaman pamungkas tumrap kasembadaning sedya. Mula yen mung ngendelake
marang punjuling nalar lan moncering kawruh bae, tanpa mengkoni ing budi santosa,
atine gampang miyar-miyur, gampang kasinungan ing watak sesongaran sing adhakane
banjur kacenthok pancabaya, ubayane banjur mbalenjani.
Artinya:
Dasar utama bagi orang yang mempunyai cita-cita adalah “tekad budi sentausa”. Bercermin
pada pengalaman yang kita alami sehari-hari, kepandaian saja bukan merupakan senjata
pamungkas untuk tercapainya keinginan. Oleh sebab itu kalau hanya mengandalkan
kemampuan ilmu saja tanpa dilandasi tekad budi sentausa, hati kita masih terombangambing, masih mudah dihinggapi watak menggampangkan yang biasanya akan mengalami
banyak hambatan. Hasilnya adalah kegagalan.
Bathine wong kang bisa ndarbeni ati nriman iku tansah ayem lan tentrem, marga satingkahlaku tansah linambaran keyakinan kang kandel marang kadar peparinging Pangeran.
Nriman ora teges wis marem apa anane, nanging suwalike kepara malah sungkan meneng.
Mung bae ora grusa-grusu kaya tumindake wong kang nduweni sipat ngangsa-angsa kaya
ora gelem ngakoni kang arane pandum
Artinya:
Keuntungan orang yang mempunyai hati “nriman” jiwanya selalu tenang dan tenteram,
karena semua tingkah-lakunya dilandasi keyakinan tebal atas “kadar” pemberian Allah.
“Nriman” bukan berarti puas dengan apa yang ada tetapi justru sebaliknya orang “nriman”
tidak mau tinggal diam. Hanya saja tindakannya tidak grusa-grusu seperti orang yang
“ngaya” seolah tidak mau mengakui adanya “pandum” untuk masing-masing manusia.
10. Pituduh yang berkaitan erat dengan losu hidup dan kehidupan
Hukum alam wis netepake, sapa kang nandur bakal ngundhuh. Dene apa kang diundhuh
iya manut wijine kang ditandur. Yen sing ditandur winih alang-alang, ya aja ngarep-arep
bisa panen pari, iku genah nyalahi kodrat. Mula mumpung isih esuk, nandura wiji cipta
lan panggawe kang becik-becik. Awit elingana, yen akeh sethithik anak putu kita uga
bakal katut melu ngrasakake pahit getire wong kang bibite ditandur dening wong tuwane
Artinya:
Hukum alam sudah menetapkan, siapa yang menanam akan memetik hasilnya. Apa yang
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akan dipetik tentusaja sesuai dengan apa yang ditanam. Kalau yang ditanam biji alangalang ya tidak mungkin memanen padi, karena jelas menyalahi kodrat. Oleh sebab itu
mumpung masih pagi, tanamlah biji pikiran dan perbuatan baik. Ingatlah sedikit banyak
anak cucu kita juga akan ikut merasakan pahit getirnya orang yang bijinya ditanam oleh
orang tuanya.
Wong kang kerep dipituturi wong liya iku adate bisa dadi wong kang ngati-ati, nanging
menawa kapengkok ing perlu sok ora bisa tumindak lan ngrampungi dhewe. Kepeksa
isih kudu noleh marang wong liya sing diwawas bisa aweh pituduh. Mula kuwi prayoga
ngawulaa marang ati lan kekuwatanmu dhewe, jalaran sejatine yen ana apa-apane, wong
liya iku mung saderma nyawang, ora melu ngrasakake.
Artinya:
Orang yang sering diberi nasihat oleh orang lain biasanya menjadi orang yang hati-hati,
tetapi kalau dihadapkan pada sesuatu sering tidak bisa memutusi sendiri. Terpaksa masih
harus berpaling kepada orang lain yang dipandang mampu memberi petunjuk. Oleh sebab
itu, sebaiknya berpeganganlah pada hati dan kekuatanmu sendiri, karena sebenarnya kalau
terjadi sesuatu maka orang lain hanya sekedar melihat tanpa ikut merasakan.
Tepa slira lan mawas dhiri iku dadi oboring laku nggayuh rahayu, minangka jimat paripih
tumraping ngaurip. Munggahe bisa nyedhakake rasa asih lan ngedohake watak drengki
lan dakwenang marang sapepadhane. Sregep mawas diri ateges bakal weruh marang
kekurangan lan cacade dhewe, wusanane tukul greget ndandani murih apike.
Artinya:
Tepa slira dan mawas diri adalah obor dalam mencapai keselamatan, merupakan azimat
kehidupan. Mendekatkan rasa asih dan menjauhkan watak iri dan sewenang-wenang
kepada sesama manusia. Rajin mawas diri akan mengetahui kekurangan dan cacat diri
sendiri sehingga timbul kehendak untuk memperbaiki.
Sarupaning wewadi sing ala lan becik yen isih mbok keket kanti remiting ati salawase
tetep dadi batur. Nanging yen mbok ketokake sathithik bae bakal dadi bendaramu.Nyimpen
wewadine dhewe bae abot, apa maneh yen nganti pinitaya nggegem wewadining liyan.
Mula saka iku aja sok dhemen meruhi wewadining liyan. Mung bakal nambahi sanggan
sing sejatine dudu wajibmu melu ngopeni.
Artinya:
Semua rahasia yang baik maupun buruk kalau tetap kau simpan dalam hati selamanya akan
tetap menjadi budakmu. Sebaliknya kalau kau buka sedikit saja maka akan menjadi tuanmu.
Menyimpan rahasia pribadi saja berat apalagi kalau dipercaya menyimpan rahasia orang
lain. Oleh sebab itu jangan suka mengetahui rahasia orang lain. Hanya akan menambah
beban yang sebetulnya bukan kewajibanmu untuk memeliharanya.
Wong kang kebak dening pepenginan iku adate banjur ngangsa-angsa, mula lakune
uga banjur miyar-miyur. Kepengkok gawe sethithik bae sing digedhekake pangresulane,
tundhone atine gampang pepes lan nglokro. Beda karo wong kang wicaksana uripe mesti
mawa tekad lan tujuwan. Bebasan tiba kaping pitu gemregah tangi kaping wolu ngrungkebi
tekad lan tujuwane.
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Artinya:
Orang yang terlalu banyak keinginan hidupnya menjadi “ngaya”, jiwanya menjadi labil.
Kena hambatan sedikit saja yang dibesarkan adalah keluh-kesah, akibatnya menjadi patah
semangat. Beda dengan orang bijaksana yang hidup dengan tekad dan tujuan. Ibarat jatuh
tujuh kali dia bangkit delapan kali demi tekad dan tujuannya.
Dari sekelumit pengkajian pituduh Jawa ini perlu dilakukan reinterpretasi dan revitalisasi
secara cermat tentang bagaimana pemikiran-pemikiran masyarakat terdahulu dan
masayarakat Jawa saat sekarang untuk mampu mengintegrasikan ulang pengetahuan dan
kosmologi yang diacu dalam memahami persoalan peradaban ini. Itulah kunci peradaban
etnik Jawa yang selalu berusaha menyatukan alam semesta (makrokosmos) dengan dirinya
(mikrokosmos) dan mereka yakin bahwa alam semesta juga berada dalam dirinya.

D. Epilog
Paradigma modernisasi yang dianut pemerintah dan strategi pembangunan yang
mengutamakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menghancurkan berbagai
kelembagaan dan kearifan lokal beserta lingkungan alamnya. Berbagai kearifan lokal
yang selama ini dianggap "tidak modern" terkikis dan ditinggalkan, meskipun upaya untuk
menegakkan dan merevitalisasinya tetap dilakukan oleh gerakan-gerakan "kecil" berbagai
komunitas lokal di daerah-daerah. Diakui atau tidak tergerusnya nilai-nilai luhur itu semakin
mendorong masyarakat bangsa ini pada suatu arah yang semakin menjauhi cita-cita bangsa ini.
Sebuah cita-cita yang ingin mengantarkan masyarakat bangsa pada suatu titik kemuliaan di
hadapan bangsa sendiri dan bangsa lain. Selain itu, tergerusnya nilai-nilai luhur bangsa tersebut
akan mendorong terjadinya implikasi yang parah secara sosial. Hal itu ditandai misalnya, dengan
munculnya berbagai macam sikap sosial yang ingin menang sendiri, main hakim sendiri, dan
yang tidak kalah parahnya adalah semakin individualistiknya masyarakat itu.
Dalam konteks demikian, dapat diyakini bahwa tatanan sosial yang berupa pituduh Jawa
sebagai representasi local wisdom, ini akan semakin terarah dan terkendali. Padahal, kita
sadari betul proses social yang demikian ini sama halnya dengan mengantarkan bangsa ini
untuk menjadi semakin terpuruk. Oleh karena itu, sekali lagi dibutuhkan upaya bersama untuk
memberikan terapi sosial kebangsaan dengan cara melakukan pencerahan nilai dan masalahmasalah kebangsaan.
Salah satu hal yang urgensial perlu dilakukan adalah memberikan pencerahan atas derasnya
isu-isu kebangsaan yang mendera masyarakat. Isu-isu kebangsaan itu membutuhkan daya
analisis kontekstual dengan perkembangan sosial yang ada. Masyarakat perlu diajak sharing
atas munculnya masalah-masalah itu; sekaligus secara bersama melakukan analisis dan mencari
solusi sosialnya. Masalah/isu terorisme, trafcking (perdagangan manusia), illegal loging,
illegal shing, HAM, konik SARA, sampai dengan masalah deteritorialisasi (pencaplokan)
wilayah oleh negara lain. Semua isu tersebut perlu dilakukan transformasi-analitik, agar
masyarakat memiliki cakrawala kearifan etnisitas (kebangsaan) yang cukup memadai. Jika tidak
dilakukan dikhawatirkan akan terjadi keterlambatan dan perlambatan untuk mengantisipasi
isu-isu aktual tersebut.
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Abstrak
Kebudayaan sangatlah dinamis, itu akan selalu berjalan. Kebudyaan akan bergerak terus
dan kebudayaan dapat menjadi penggerak dan motivator bagi semua orang dalam pelaksanaan
pembangunan di daerahnya. Pembangunan kebudayaan tidak bisa lepas dari fenomena globalisasi.
Era globalisasi menawarkan banyak kepraktisan, kemudahan, kebebasan yang memiliki daya
tarik besar bagi generasi muda. Kebudayaan Jawa dianggap memiliki kaidah-kaidah yang justru
menjauhkan diri dari pendukung-pendukungnya. Budaya populer berperan sentral sebagai faktor
yang mempengaruhi remaja tidak menyukai lagi kebudayaan tradisional. Kebudayaan sebagai salah
satu pilar daya saing daerah memerlukan strategi perencanaan yang berbasis kebudayaan. Dalam
perencanaan berstrategi kebudayaan diperlukan ketahanan budaya, yang mencakup kemampuan
budaya Jawa guna menghadapi ancaman penggerusan baik dari dalam maupun budaya global.
Abstract
The cultures is very dynamic, its will goes to moves always. The cultures can became to moves
and motivation for all mans. Its so to be doing and building hims of area. The building culture can’t
lose from globalisation. The globalisation give many efsion, easy and freeland that have bigs
interesting for the young. The Javanes culture to became losing,lose interested for himselft of the
culture.The pop cultures give lose effect of the tradisional culture. The reason on strategy culture
was needed culture endure one there are javanes culture have losed from global culture.

A. Pendahuluan
Di era global, otonomi daerah (Otda), dan gejala multikultural ini, banyak pihak selalu
meragukan terhadap eksistensi budaya tradisi, salahsatu contoh sebagai studi kasus adalah
budaya tradisi Jawa. Budaya Jawa selalu dianggap marginal, kurang bergengsi, kolot, kurang
kompetitif, dan selalu dipertaruhkan. Hal ini dimungkinkan juga ada pada budaya tradisi daerah
lainnya selain Jawa. Bahkan seringkali, entah secara riil (blak-blakan) maupun terselubung,
masih ada yang mempertanyakan kemampuan budaya Jawa jika harus kontak dengan percaturan
budaya lain.
Kenyataan yang sulit dipungkiri itu menggejala, karena khalayak (awam) sering
memandang dengan ‘kacamata hitam’ dan sebelah mata terhadap budaya tradisi (Jawa).
Seringkali mereka belum mengetahui esensi budaya Jawa yang kaya akan keluhuran. Gerak
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jiwa dan karya lahiriah orang Jawa, yang menurut Partokusumo (1995:109) didasari naluri:
memayu hayuning sarira (memelihara keselamatan diri), memayu hayuning bangsa, dan juga
memayu hayuning bawana (menjaga keselarasan, ketenteraman, keselamatan dunia)-mungkin
kurang menyentuh dan jarang dirujuk sebagai suatu keunggulan budaya oleh pihak lain.
Akibat dari semua itu, memang tidak terlalu salah jika “pengajaran budaya (Jawa)” pun
menjadi kurang berdampak luas. Hal ini juga diakui oleh pihak Depdiknas, bahwa selama
tiga tahun terakhir seakan-akan kita gagal dalam membentuk budi pekerti bangsa (2000:3).
Padahal, jika nation and character building ini terabaikan cepat atau lambat bangsa ini akan
runtuh. Bangsa kita yang selama ini dikenal berbudaya, bisa jadi kelak dituding menjadi kurang
beradab. Bagaimanakah menyikapinya?

B. Tradisi Kebudayaan (Jawa) sebagai strategi dalam Otonomi Daerah
Terkait permasalahan tersebut, perlu strategi yang jelas. Strategi kebudayaan sebagai
suatu sistem atau cara yang ampuh dalam menyikapi fenomena perkembangan pendidikan dan
budaya dewasa ini. Kini yang menjadi tantangan budaya Jawa, adalah bagaimana ‘membuka
mata’ generasi baru dan dunia luas agar mengangguk, salut, yakin, dan percaya. Ini jelas bukan
hal yang mudah, jika tanpa ketekunan dan proses yang mendasar. Karena itu, perlu upaya
meyakinkan dunia modern bahwa budaya tradisi (Jawa) ternyata bersifat terbuka, luwes, lentur,
toleran momot (akomodatif), dan optimistik. Perlu strategi baru khususnya mengahadapi era
otonomi daerah yang memerlukan persaingan ketat ini, agar pihak lain mau ‘angkat topi’ kalau
budaya Jawa menyimpan keistimewaan, seperti pandangan Robert J Keyle (1998), peneliti
antrophologi Australia, yang menyatakan: orang Jawa suka meredam (tidak senang konik),
bersikap ‘ngalah’ (mengalah), mawas diri, dan mengendalikan diri.
Lebih jauh lagi, perlu strategi baru agar kebudayaan (Jawa) memiliki nyali sebagai modal
pencerahan hidup manusia. Antara lain, kalau budaya tersebut mampu menjadi komponen
pencipta good governance (Nasikun, 2001:2). Ini semua adalan tantangan berat, yakni
bagaimana langkah strategis agar budaya Jawa itu tidak lagi sebagai legitimasi kekuasaan,
instrumen liberasi, melainkan mampu menciptakan civil society di era global, otonomi daerah,
dan multikultural.
Tantangan budaya (Jawa) di era global dan multikultural ini, sesungguhnya bisa datang
dari dalam dan dari luar. Tantangan dari dalam, adalah datang dari pemerhati budaya Jawa itu
sendiri dan tantangan dari luar berasal dari orang di luar komunitas budaya (Jawa). Misalkan
saja adanya percobaan perumusan budaya Jawa oleh ‘orang kita’ yang selama ini ‘memojokkan’
dan ‘melemahkan’ perlu ditinjau kembali. Seperti halnya yang terungkap dalam buku Manusia
Jawa tulisan Marbangun Hardjowirogo (1989:11-26) yang menegatifkan budaya Jawa, yakni
bersikap lamban, perasa, feodalistik, suka menggerutu, fatalistik, dan lain-lain. Betulkah sajian
semacam ini didasarkan tinjauan secara kritis. Belum lagi ditambah dengan munculnya buku
Ciri Budaya Manusia Jawa oleh J Tukiman Taruna yang seakan-akan menganggap orang Jawa
juga negatif dalam berpikir tentang hidup dan kehidupan, seperti sikap nylekuthis, masih perlu
ditinjau ulang.
Lebih tajam lagi, Eki Syahrudin, mantan anggota Komisi VII DPR RI menyatakan dengan
getol ketika seminar bertajuk Membangun Sikap dan Perilaku Budaya Bangsa Indonesia Abad
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XXI, 17 Desember 1997 di Taman Mini Indonesia Indah – bahwa budaya Jawa yang cenderung
bersifat kratonik itu sudah kurang layak sebagai modal menyongsong abad XXI nanti. Budaya
stratik itu harus dirombak, diganti dengan budaya demokratik. Pasalnya, budaya kratonik itu
justru menghambat kemajuan dan kreativitas bangsa. Budaya semacam ini, sering ‘anti kritik’,
melainkan lebih ke arah ‘ABS’ (asal bapak senang) dan jilatisme.
Implementasi budaya Jawa yang kraton life dan terlalu hirarkhis itu, menghendaki bawahan
harus patuh. Bawahan harus bisa ngapurancang, tutup mulut, sendika dhawuh, dan inggihinggih, jika pinjam istilah Darmanta Jatman. Budaya ini akan ‘mematikan’ prestasi. Kurang
memupuk jiwa untuk berkembang secara wajar. Memang menyakitkan sentilan tajam begitu,
meskipun pada satu sisih juga ada benarnya.

C. Tradisi Kebudayaan (Jawa) sebagai Kearifan Lokal
Sampai saat ini istilah kearifan lokal masih problematis,yang dimaksud apa, kabur. Jika
lokal itu etnis, daerah, kurang jelas. Etnis sendiri masih dapat dibagi menjadi lokal-lokal lain.
Orang menangkap lokal, bisa menterjemahkan hal yang sempit secara georgas. Katakan saja
keraifan lokal Jawa. Berarti, Jawa sebagai lokal etnis. Anehnya, kearifan yang ”dipandang”
lokal, sering ada yang mengglobal. Mondial. Hal ini tidak perlu dianggap repot. Toh akhirnya,
yang mendunia pun akarnya lokal. Maksudnya, seluruhnya berasal dari jati diri lokal. Jika
begitu, lokal bisa juga merujuk pada jati diri. Boleh-boleh saja.
Menurut hematnaya, kearifan lokal juga dari dan untuk selingkungnya. Namun,
kebermaknaan yang lokal itu sering ditarik ke batas luas. Hingga menyebabkan yang lokal tetapi
bermuatan global. Atas dasar ini, dapat saya simpulkan kearifan lokal adalah kebijaksanaan
(kawicaksanan) yang berasal dari dan untuk lokal maupun mondial. Kearifan termaksud bersifat
abadi. Kearifan itu tulus.
Kearifan lokal, dinyatakan sebagai gumpalan makna. Di dalamnya ada jaring-jaring
makna. Di dalamnya pula ada jutaan bahkan milyaran makna. Maka, kearifan lokal juga ibarat
sumur, tak akan habis ditimba maknanya, di musim kemarau sekalipun. Dia, menurut hemat
saya memiliki sifat open interpretation. Oleh sebab itu, sebuah kearifan lokal dapat ditafsir
apa saja, menurut konteks dan kebutuhan.
Kearifan lokal merefer pada aspek daya nalar. Karena, kata arif berarti bijak. Bijak,
memiliki daya nalar yang jernih. Orang bijak, adalah yang mampu berpikir dengan nalar
sempurna. Sebagai misal, andai kata pemerintah mengadili pencuri ayam dengan koruptor
milyaran adil, berarti bijak (arif). Sebaliknya, jika pengadilan terkesan emban cindhe emban
siladan, artinay tak arif.
Dalam kearifan lokal terkenadung local genius. Bahkan, tak diragukan lagi local emotionalnya. Itulah pemikir yang menggunakan konsep ’nalapadhanga”. Misal, seorang A (pegawai
bank) diminta mengisi kamar yang penuh apa saja, jika dipenuhi dengan uang ratusan ribu ditata
miring – orang itu tak bijak, karena instrumentalis. Orang lain seorang B (petugas pengairan),
mungkin akan mengisi kamar dengan air, penuh, juga kurang bijak, karena lebih materialis.
Sementara yang lain C (dukun), akan mengambil lampu 40 watt, teranglah kamar itu. Mindset
yang dibangun sang spiritualis, cenderung menggunakan inteligensi spiritualis.
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Apapun yang mereka gunakan dalam mengambil kebijakan, sah-sah saja. Yang penting,
efesiensi dan efektivitas semestinya dipegang oleh orang arif. Orang yang arif, memang
wicaksana. Dalam bertindak, biasanya penuh pertimbangan. Hal ihwal kearifan ini, sebenarnya
telah include dalam budaya Jawa. Pijar-pijar kearifan lokal Jawa, telah lekat di benak orang
Jawa. Sayangnya, banyak pihak masih belum mau tahu tentang hal ini.
Kearifan lokal Jawa, amat banyak macamnya. Sendi-sendi hidup orang Jawa, hampir
semuanya berupa kearifan lokal. Tak sedikit orang Jawa yang memiliki bundhelan (bothekan),
memuat kearifan lokal. Masalahnya, memang ada kearifan lokal yang semestinya ditinjau
ulang. Jangan-jangan kearifan lokal termaksud sudah tidak sesuai dengan jaman. Misalkan
saja, ungkapan alon-alon waton klakon, masih relevankah? Paling tidak, jika kurang relevan,
tentu membutuhkan penafsiran kembali.
Kecuali itu, masalahnya merasakah kita memiliki kearifan lokal yang demikian indah dan
kaya itu.
Jika ya, implementasi bagaimana. Jangan-jangan sekedar dilisankan atau ditulis sebagai
prasasti hidup, sayang sekali. Oleh karena, tanpa ada niat tulus untuk mengimplimentasikan
kearifan itu dalam hidup utuh, sia-sia. Jadi sampah, bukan? Nyaris seperti ’kotoran kuda’ di
aspal jalan raya. Jadi kearifan-kearifan lokal sangatlah penting sebenarnya dapat dipandang
sebagai landasan bagi pernbentukan identitas dan jatidiri bagi bangsa secara nasional, karena
kearifan-kearifan lokal itulah yang membuat suatu budaya bangsa memiliki akar (Suminto A
Sayuti, 2005).
Sumber-sumber kearifan lokal yang ada dalam tradisi dan budaya masyarakat Jawa
antara lain berupa ungkapan, tuturan, ajaran, pepiridan, unen-unen, dan lain-lainnya perlu
diidentikasi dan diintrepretasi;Dari bahasa dan sastra Jawa benyak terkandung nilai-nilai
luhur: tentang kejiwaan, kepercayaan, keyakinan dan spiritualitas (aspek Ketuhanan Yang
Maha Esa), kebersamaan, toleransi, rela berkorban, dan semangat 'mamayu hayuning sasama'
(aspek Kemanusiaan yang adil dan beradab), semangat cinta tanah air, dan 'mamayu hayuning
nusa Bangsa' (aspek Persatuan Indonesia), semangat rela berkorban, 'sepi ing pamrih rame
ing gawe' (aspek Kerakyatan), 'adil paramarta, 'sing sapa salah seleh' (aspek Keadilan).
Hasil identikasi terhadap kearifan lokal yang ada perlu dikaji dan diintrepretasi agar menjadi
sumber inspirasi untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan dalam rangka mewujudkan
ketahanan budaya dan ketahanan Bangsa; Masyarakat Jawa sebagai kelompok mayoritas
memiliki peranan yang cukup besar dalam memberdayakan nilai-nilai dan kearifan lokalnya
dalam mewujudkan persa-tuan dan kesatuan bangsa berdasarkan makna Bhineka Tunggal Ika.
Kearifan lokal perlu diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui
upaya-upaya nyata di berbagai aspek, kehidupan (hasil KBJ IV Semarang, 2006) .

D. Upaya Pelestarian dan Pengembangan kritis Kebudayaan (Jawa).
Upaya pengembangan kritis kebudayaan dapat dicontohkan sebagai berikut:
1.

Sarasehan tingkat lokal /daerah melalui bincang budaya bahasa dan sastra Jawa, talk show
bahasa dan sastra Jawa disiarkan melalui Televisi lokal ataupun Nasional. Lokal contohnya
Yogya TV, TATV Surakarta, JTv Jawa Timur, TV banyumas, TVRI Yogyakarta, TVRI
Semarang, TVRI Surabaya.
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2.

Konferensi Bahasa Jawa tingkat Nasional, dengan mengundang pakar-pakar di bidang
bahasa dan sastra Jawa, sastrawan, budayawan, seniman lokal, seniman daerah, senimanseniman luar daerah, wartawan, guru-guru dan profesional lain dari tiga propinsi Jawa
Tengah, Jawa Timur, dan DIY, dan siapa saja yang peduli ikut berpartisipasi dalam
pelestrian dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa.

3.

Kongres bahasa Jawa tingkat Internasional dengan mengundang pakar luar negeri dan
dalam negeri. Pakar dari dalam negeri yakni mengundang peserta yang ahli/ pakar di
bidang bahasa dan sastra Jawa, sastrawan, budayawan, seniman lokal, seniman daerah,
seniman-seniman luar daerah, swartawan, guru-guru dan profesional lain dari tiga propinsi
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, dan siapa saja yang peduli ikut berpartisipasi dalam
pelestrian dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa, sedangkan dari peserta luar negeri
mengundang negara-negara yang ada seperti; Inggris, Jepang, Belanda, Amerika, Canada,
Suriname, Malaysia, Australia, Spanyol, Portugal, China atau negara lainnya yang
mempunyai kompeten peduli pada bidang sastra, bahasa bahkan budaya di Jawa.

4.

Koordinasi Bahasa dan Sastra Jawa antar propinsi (Jateng, DIY, Jatim) dengan membuat
rancangan kegiatan lomba, festival dan gelar seni bahasa dan sastra Jawa seperti macapat,
geguritan, drama Jawa, pranatacara medharsabda dan nyandra, antawacana dhalang
dan lainnya dengan membuat ketetapan bergilir dalam penyelenggaraan kegiatan
pemberdayaan, pengembangan pelestarian bahasa dan sastra Jawa ini.

5.

Pembuatan Ensiklopedia Bahasa dan Sastra budaya Jawa dengan pendokumentasian rapi
semua kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra
Jawa dan menyusun panduan yang dibuat buku, majalah dan pendataan dan pengelompokan
semua ragam kegiatan yang menyangkut bahasa dan sastra budaya Jawa.

6.

Eksplorasi naskah kuna Bahasa Jawa dengan menyalin kembali naskah-naskah kuna Jawa
dengan transliterasi dan terjemahan, dibuat buku, majalah dan hasilnya disebarluaskan
pada kalangan profesional baik akademis maupun nonakademis sebagai bahan materi
pembelajaran bahasa dan sastra budaya Jawa.

7.

Seminar Internasional Bahasa dan Sastra Jawa dengan mengundang pakar luar negeri
dan dalam negeri. Pakar dari dalam negeri yakni mengundang peserta yang ahli/ pakar
di bidang bahasa dan sastra Jawa, sastrawan, budayawan, seniman lokal, seniman daerah,
seniman-seniman luar daerah, wartawan, guru-guru dan profesional lain dari tiga propinsi
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, dan siapa saja yang peduli ikut berpartisipasi dalam
pelestrian dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa, sedangkan dari peserta luar negeri
mengundang negara-negara yang ada seperti; Belanda,Suriname, Malaysia, Australia,
Spanyol, Portugal, China atau negara lainnya yang mempunyai kompeten peduli pada
bidang sastra, bahasa bahkan budaya di Jawa.

8.

Penciptaan Javanese day (pembiasaan penggunaan bahasa Jawa krama bagi instansi/
institusi pemerintah dapat dilaksanakan tiap minggu, bulan tertentu minimal satu bulan
dua atau tiga kali, kemudian tiap memperingati hari jadi kota Yogyakarta, hari bahasa Ibu
di dunia).

9.

Pembuatan kebijakan penyeragaman penggunaan bahasa Jawa tiap memperingati hari
jadi DIY atau hari bahasa Ibu, peringatan bulan bahasa, setiap satu bulan sekali, setiap
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penyelenggaraan sarasehan, semiloka, seminar, workshop atau talkshow bahasa dan sastra
Jawa.
10. Pertukaran sastrawan dan budayawan antar propinsi atau tiga propinsi Jateng, DIY, Jatim
dengan pengadaan sarasehan, semiloka, seminar, workshop atau talkshow bahasa dan
sastra Jawa.
11. Penerbitan/ penyebarluasan media masa/ majalah berbahasa Jawa (pemanfaatan media
djoko lodhang, sempulur, Penyebar Semangat, Mekar Sari kalau masih ada, koran-koran
seperti Bernas Radar Yogya, Kedaulatan Rakyat) dan lainnya.
12. Kursus-kursus dan pelatihan bahasa Jawa bagi (pemandu wisata, orang asing/public
gure, kalangan ekonom, kalangan akademis, kalangan nonakademis lain yang berminat/
berkeinginan belajar seni, bahasa, sastra dan budaya Jawa.
13. Safari Macapat antar hotel sebagai media penarik wisata budaya Jawa (pementasan,
pertunjukan tembang Jawa baik macapatan maupun sekar gendhing Jawa dengan
kolaborasi gamelan Jawa dan selingan-selingan geguritan Jawa).
14. Penyiaran kegiatan bahasa dan sastra dan budaya Jawa melalui media elektronik dan media
cetak (pemanfatan stasiun televisi untuk menyiarkan kegiatan yang berkaitan bahasa,
sastra dan kebudayaan Jawa seperti Yogya TV, TATV Surakarta, Tv Banyumas, Tv Jawa
Timur,TVRI Yogyakarta, TVRI Semarang, TVRI Surabaya, bila perlu disebarluaskan
melalui stasiun TV swasta lain seperti TansTV,TVOne, Indosiar, MetroTV dan lainnya).
15. Pembuatan situs website bahasa dan sastra Jawa; dilakukan dengan memanfatkan beberapa
website sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra Jawa, situs-situs yang sudah ada
dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa.

D. Penutup
Akhirnya, jika nilai tradisi budaya (Jawa) bisa dibangun melalui kearifan lokal yakni dengan
persepsi nilai-nilai keberagaman daerah di nusantara sebagai ejawantahan bhineka tunggal
ika, tersebut berhasil ditanamkan lewat optimalisasi pendidikan, penanaman kemandirian
budi pekerti yang berfungsi mencerdaskan bangsa, akan dihasilkan pula manusia-manusia
yang berdaya guna dalam kehidupan manusia: manusia yang sadar budaya ke depan dapat
membangun bangsa dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Ini dapat terwujud tentunya
juga perlu memandang bahwa Modernisasi perlu juga sebagai kebutuhan pembangunan tanpa
meninggalkan tradisi budaya lokal,perlu dikembangkan pula penanaman budi pekerti melalui
multimedia elektronik, Optimalisasi peranan pers sebagai media efektif membangun jatidiri
bangsa, dan juga perlu penekanan penanaman cinta budaya nusantara melalui pendidikan akan
memperkuat membantu menciptakan karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia.
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KEARIFAN LOKAL DALAM FITOTHERAPI YANG TERDAPAT PADA
NASKAH-NASKAH JAWA
Oleh:
Dra.Sri Harti Widyastuti, M.Hum., Dra. Hesti Mulyani, M.Hum.,
Venny Indria Ekowati, S.Pd.
FBS Universitas Negeri Yogyakarta
suwardi_endraswara@yahoo.com
ABSTRAK
Naskah-naskah Jawa merupakan bukti sik adanya sumber pengetahuan nenek moyang..Salah
satunya adalah tentang jamu.Di Yogya Solo terdapat lebih kurang 50 naskah yang mengandung
totherapi atau pengobatan dengan tumbuhan dan hewan.
Dari data yang diambil dari katalog naskah-naskah nusantara yang berada di Yogyakarta dan
Surakarta, tidak semua naskah-naskah yang dipandang berpotensi untuk membahas tentang jamu
jawa merupakan naskah totherapi.Beberapa naskah ditemukan hanya satu paragraf diantara
lembaran yang cukup banyak yang mengandung totherapi. Dari studi lapangan maka naskah yang
mengandung Fitotherapi sejumlah tujuh buah, yaitu Buku Primbon Jampi Jawi, Serat Primbon,
Serat Primbon Jawa, Serat Primbon saha Wirid, Serat Primbon Jampi Jawi, Primbon Jampi Jawi,
Primbon Racikan Jampi Jawi II dan Buku Jampi.
Pada penelitian yang telah dilakukan tampak adanya kekhasan totherapi pada naskah-naskah
Jawa tersebut.Kekhasan tersebut misalnya pada penyebutan plester untuk jamu yang dioleskan pada
luka kemudian ditutup dengan kain. Penggunaan bahan-bahan seperti kotoran kambing, kotoran
ayam, kotoran kuda, kotoran ular sawa, kulit kidang, tandukrusa, seluruh bagian tubuh ayam
cemani, ampela pitik walik, air susu ibu danair ludah. Adapun jenis-jenis totherapi pada naskah
Jawa adalah ramuan yang diminum, wedhak, uyub, minum, popok, tapel, boreh, cekok, sembur,
pupuh, dimakan, dan pilis.
Pemilihan bahan yang digunakan untuk jamu merupakan satu kearifan lokal nenek moyang.Di
balik bahan jamu yang kadang bila dibaca masyarakat modern menjadi tidak logis tentu terdapat
latar belakang kecerdasan latar belakang masyarakat yang mendasarinya.

A. PENDAHULUAN
Khasanah naskah Jawa, berdasarkan studi katalog kaya akan naskah-naskah yang memuat
uraian tentang obat-obatan atau jamu tradisional. Namun, belum banyak ahli kimia dan para
farmakolog yang memanfaatkan manuskrip sebagai sumber kajian mereka.Padahal jika
dibedah isinya, manuskrip-manuskrip ini dapat sebagai sumber toteraphyyang merupakan
pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan.
Kurangnya pengkajian terhadap naskah ini dikarenakan manuskrip ditulis dengan huruf serta
bahasa yang sudah arkhais, sehingga hanya dapat difahami oleh para ahli di bidangnya.Oleh
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karena itu, ratusan manuskrip Jawa yang memuat obat-obatan tradisional ini hanya tersimpan
di perpustakaan dan musium, tanpa ada pengkajian ilmiah.
Obat-obatan tradisional Jawa yang biasanya tertulis dalam kitab primbon tersebut, secara
teoritis dan praktis sudah terlegitimasi oleh masyarakat pada zamannya.Hal ini dapat dilogikakan
bahwa pengobatan tradisional yang awalnya merupakan tradisi lisan, kemudian dituliskan dalam
bentuk manuskrip karena obat-obatan tersebut telah terbukti efektif dan berkhasiat. Secara
umum, isi primbon pengobatan dapat digolongkan dalam empat jenis, berdasarkan kegunaannya,
yaitu (1) jamu untuk kesehatan dan keperkasaan pria, (2) kesehatan dan kecantikan wanita, (3)
jamu untuk anak-anak, dan (4) jamu bagi semua kalangan (Redaksi Trubus, 2012: 6). Obatobatan atau jamu tradisional merupakan salah satu fenomena back to nature ‘kembali ke alam’,
yakni pemanfaatan tumbuhan dan hewani yang berkhasiat sebagai penyembuhan penyakit.
Pada penelitian yang telah dilakukan pada 50 naskah yang berisi pengobatan tradisional
Jawa, setelah dilakukan studi inventarisasi didapat tujuh buah naskah yang betul-betul
mengandung totherapi. Adapun tujuh naskah tersebut, yaitu Buku Primbon Jampi Jawi, Serat
Primbon, Serat Primbon Jawa, Serat Primbon saha Wirid, Serat Primbon Jampi Jawi, Primbon
Jampi Jawi, Primbon Racikan Jampi Jawi II dan Buku Jampi.Naskah-naskah ini merupakan
sumber data orisinil yang masih ditulis dengan tangan, menggunakan aksara Jawa, dan bahasa
daerah.naskah-Naskah tersebut akan digarap dengan disiplin ilmu lologi. Filologi adalah
suatu disiplin yang diperlukan untuk satu upaya yang dilakukan terhadap peninggalan tulisan
masa lampau, berupa naskah, dalam rangka kerja menggali nilai-nilai hasil budaya manusia
pada masa lampau (Baroroh-Baried, 1994: 2).Untuk membaca naskah yang ditulis dengan
aksara Jawa diperlukan cara pembacaan secara praktis, yakni dengan cara dialihtuliskan dengan
metode transliterasi standar dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Data-data yang disajikan setelah penelitian lologi perlu dilakukan uji lapangan untuk
mendapatkan informasi apakah bahan-bahan yang terdapat pada naskah tersebut masih ada
dilapangan atau tidak.

B. Naskah sebagai Sumber Pengetahuan Tradisional
Naskah sebagai sumber pengetahuan tradisional dapat dimanfaatkan oleh ilmu lain, seperti
misalnya sejarah, kedokteran, farmasi, sastra, lsafat, hukum, dan seterusnya. Di antara sistem
tradisional tersebut terdapat naskah yang berisi pengobatan tradisional.Pengetahuan tentang
pengobatan atau penyembuhan tradisional yang berasal dari naskah banyak dimanfaatkan oleh
industri-industri seperti misalnya industri farmasi, industri obat, maupun industri jamu, serta
industry kecantikan.Informasi tentang kasiat dan manfaat empon-empon, dedaunan, kulit kayu,
bunga, kulit binatang, buah, dan sayuran yang merupakan bahan dasar jamu sangat banyak
dibicarakan pada naskah.
Pada istilah modern penggunaan bahan-bahan berupa jamu yang berasal dari tumbuhan,
buah dan sayuran, serta hewan disebut sebagai totherapi.Fitotherapi berasal dari kata to dan
terapi.Fito artinya tumbuhan, terapi artinya pengobatan.Jadi Fitotherapi adalah pengobatan
dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan (Romansah, 2009: 1). Istilah

221

lain untuk Fitotherapi adalah pengobatan herbal. Pengobatan herbal adalah bentuk pengobatan
alternative yang mencakup penggunaan tanaman atau ekstrak tanaman yang berbeda.Herbal
sering disebut jamu, obat botani, atau jamu medis (Rina Nurmalina, 2012:11).
Tumbuhan obat atau herbal adalah tanaman yang secara tradisional digunakan untuk
Fitotherapi.Fitotherapi diindikasi bersumber dari pengalaman tradisi baik lisan maupun dari
naskah.berdasarkan penelitian terhadap Serat Centhini, Widyastuti (2009) menyatakan bahwa
penggunaan tumbuhan obat adalah untuk kesehatan mencegah penyakit, mengurangi rasa
sakit, menyembuhkan, dan mempercantik diri. Adapun jenis-jenis totherapi pada naskah
Jawa adalah ramuan yang diminum, pilis, tapel, gosok, untuk mandi, rendam, boreh, wedhak,
pupuk, pupuh, mamah, tutul, blonyo, dan diurut
Berdasarkan proses pembuatannya, obat tradisional dapat dikelompokkan menjadi tiga,
yaitu jamu, ekstrak alam, dan tofarmaka (Zulkarnain, dkk dalam Wirajaya, 2009: 3). Jamu
adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk,
seduhan, pil, dan cairan yang berisi bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut.
Obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyaringan bahan alam berupa tanaman obat,
binatang, maupun mineral. Pelaksanaan proses pembuatannya membutuhkan peralatan yang
lebih kompleks, sedangkan tofarmaka adalah obat tradisional dari bahan alam yang dapat
disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya telah berstndar dan ditinjau
dengan bukti ilmiah, ditunjang dengan uji klinis pada manusia. Sementara itu pengobatan
tradisional pada tradisi Jawa yang terdapat pada naskah dan primbon banyak diacu oleh
produsen-produsen jamu dan pengusaha tradisional yang kemudian di era modern ini dipadukan
dengan cara-cara pemijatan tradisional serta pembatasan makan.
Untuk mencari relevansi pengobatan tradisional yang ada di dalam naskah Jawa perlu
bantuan biology yang akan menguji apakah sesungguhnya kandungan bahan-bahan dan herbal
yang ada pada naskah-naskah tersebut memang mempunyai fungsi penyembuhan sehingga
bisa mengobati yang sakit hanya dengan minum jamu atau diterapi dengan Fitotherapi.

C. Kearifan lokal dalam Fitotherapi pada naskah-naskah Jawa
Kearifan lokal merupakan salah satu bukti kecerdasan nenek moyang dalam mengatasi
persoalan-persoalan kehidupan. Kearifan lokal menjadi sistem pengetahuan nenek moyang yang
telah diuji coba melalui ilmu titen dan penggunaaan yang bergulir dalam sistem tradisi di mana
monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masyarakat sendiri bersama-sama ketika menjalankan
kearifan lokal tersebut. Beberapa hal tampak unik dan tidak logis, namun masyarakat percaya
pada resep dan ramuan yang telah dibuat oleh nenek moyang. Beberapa kearifan lokal yang
bersifat unik dan tidak logis yang terdapat pada naskah-naskah Jampi Jawi adalah
1.

Jamu dalam Fitotherapi yang terdapat pada naskah-naskah Jawa
a.

Penggunaan kotoran hewan untuk pengobatan tradisional, yaitu kotoran kambing,
kotoran ular sawa, kotoran kuda, kotoran ayam.
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No.

Nama
Penyakit

1.

Sakit padaran <tapêl kanggé
raré umur
: 2 : tuwin
: 3 : taun.>
(Sakit perut <tapel
untuk anak
usia 2 dan 3
tahun>)

2.

susu abuh.
(Payuda-ra
bengkak)

3.

Abuh tanpå
jalaran.
(Bengkak
ta n pa sebab)

Ket. Data
Judul
No.
Manuskrip Kodeks
Tainipun menda cêmêng : 7 : iji, cacing Sêrat Primbon M-49
kalung : 7 : iji, kaliyan wos cinå kang abrit Jampi Jawi, Ji: 3 : jumput, mripat kêncur : 3 : iji, sarêm lid Ångkå I
: 3 : wuku, kapipis kaliyan toyå, kadèkèk
ing sinjang kanggé plester, lajêng katutupna ing wetengipun.
Terjemahan
Kotoran kambing hitam tujuh butir, cacing kalung tujuh ekor, beras cina yang
berwarna merah 3 gengam, kencur 3 biji,
garam 3 butir, ditumbuk dicampur dengan
air, ditempatkan pada kain yang digunjakan untuk plester, kemudian ditutupkan
di perutnya.
Tinjå mêndå : 7 : pringkil, dipun kêcêk Sêrat Primbon M-20
kaliyan lisah klêntik sacêkapipun, nuntên Racikan Jamdipundêkêknå ing jorat-jaritan, lajêng pi Jawi, Jilid
katapêlnå ing pundi ingkang sakit abuh. ÅngkåII
Terjemahan
Kotoran kambing 7 butir, dicampur kaliyan minyak goreng secukupnya, lalu di
tempatkan di kain, lalu ditempelkan di
mana yang terdapat sakit bengkak.
Bluluk klåpå ijêm : 3 : iji, kabakar, sartå Sêrat Primbon M-20
kang sampun rêntah piyambak saking wit, Racikan Jampålå satunggal kabakar, cêngkèh : 25 : iji, pi Jawi, Jilid
sintok panjangipun sadiriji, manis jangan ÅngkåII
panjangipun sadariji, mêsoyi panjangipun
sadariji, tinjå sawêr såwå : 3 : klungsu,
nêsolé satugêl, jamur bråmå : 10 : sågå,
waron : 7 : sågå, unêm : 5 : kabakar,
cêndhånå, têgari, mênyan, klêmbak,
sami : 7 : sågå, adas : 2 : sågå, pulåsari
panjangipun sadariji, podhi, sari, garu,
ramês, sami : 7 : sågå, kajêng kasturi : 8
: sågå, sêkar kênångå : 7 : sêkar cêpåkå
: 3 : sêkar tanjung : 10 : sågå, jêram purut : 2 : ros dariji, lårå sêtu : 2 : têkêm,
pandhan wangi panjangipun sakilan,
sadåyå punikå dipunpipis kang lêmbut,
dipunkukus mawi toyå kapurbarus : 3 :
sågå, sartå arak cokak, angêt, kanggé
gosokakên, utawi dipuntapêlakên ing
pundi ingkang abuh.
Fithoterapy
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Pupuh/
Bait/ Baris
Hlm 41/
Bari s k e16 sampai
dengan
baris ke-21

Hlm 41/
Bari s k e16 sampai
dengan
baris ke-21

Hlm 41/
Bari s k e16 sampai
dengan
baris ke-21

No.

Nama
Penyakit

Fithoterapy

Judul
Manuskrip

Ket. Data
No.
Pupuh/
Kodeks Bait/ Baris

Terjemahan
Bluluk kelapa hijau 3 biji dibakar, serta
yang sudah kerin dari pohon, pala satu
dibakar, cengkeh 25 biji, sintok panjangnya 1 jari, kayu manis panjangnya satu
jari, mesoyi panjangnya 1 jari, kotoran
ular sawa sebesar tiga biji asam, nesole
sepotong, jamur brama 10 biji, waron
7 biji, unem 5 dibakar, cendana, tegari,
menyan, klembak, masing-masing 7 biji,
adas 2 biji, pulasari panjangnya sejari,
podhi, sari, garu, rames, masing-masing 7
biji, kayu kasturi 8 biji, bunga kenanga 7,
bunga cempaka 3, bunga tanjung 10 biji,
jeruk purut 2 ros jari, lara setu (sebangsa
rumput yang akarnya wangi), 2 genggam,
pandan wangi panjangnya satu kilan,
semua itu ditumbuk yang halus, dikukus
dengan air kapurbarus 3 biji, serta arak
cokak, hangat, untuk gosokan atau ditempelkan di mana yang bengkak.
4.

Cinakot
babak salu
( D is en g at
kelabang
besar)

5.

Kudhis
(Kudis)

Panunggilanipun tiyang sêpuh
s a k i n g
pusêr

Tlétong jaran.
Tlétong jaran dadi panawané wong ingantup, utåwå cinakot babak salu kalabang irêng sarånå ingusap-usap utåwå
binorêhan ing tlétong jaran mau.
Terjemahan
Kotoran kuda.
Kotoran kuda menjadi penawarnya orang
disengat atau digigit kelabang (yang) hitam besar dengan sarana diusap-usapkan
atau dibedaki dengan kotoran kuda tadi.
Jêruk linglang, tumêndhil wêdhus, kaulêt
tambaknå kudhisè.
Terjemahan:
Jeruk linglang, kotoran kambing, dicampur kemudian diobatkan pada kudisnya.
Têmbêlè lancung sauwås, kaunjukakên
sartå kalèlètakên ing pusêr, kaliyan lingsah kajèng pêthak.
Terjemahan:
Tembele lancung seusap, diminumkan
serta diletakkan di pusar, dengan minyak
kayu putih.

Serat Primbon PR 81

15, 25

Primbon Jawi PBC
141

Hal. 63
baris ke
2-4

Sêrat Primbon
Jampi Jawi Jilid IV

Hlm 41/
Bari s k e16 sampai
dengan
baris ke-21

Berdasarkan materi yang menjadi jamu atau obat pada penyakit-penyakit yang terdapat
pada naskah-naskah Jawa terdapat jenis-jenis jamu atau pengobatan dengan materi
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yang berasal dari kotoran hewan, air ludah dan air susupada manusia, bagian tubuh
hewan. Disamping itu dikenal pula istilah plester yang dalam hal ini adalah kain
yang merupakan sobekan jarit yang digunakan untuk menutup bagian yang sakit
setelah diberi dengan ramuan.Pada pengobatan medis kemudian plester menjadi
produk industri medis yang dijual dipasaran dengan struktur kain untuk membalut,
kemudian didalamnya terdapat obat yang ditempelkan pada kain tersebut, kemudian
digunakan untuk membalut luka tersebut. Pada tradisi modern plester yang dimaksud
terkenal dengan merk handsaplast,tancoplast, betadine, dan lain-lain. Adapun materi
pengobatan yang berasal dari kotoran binatang adalah kotoran kambing hitam yang
digunakan untuk obat sakit perut, obat payudara bengkak, dan kudis; kotoran kuda
digunakan untuk pengobatan orang yang disengat babak salu atau kelabang hitam,
dan kotoran ular sawa untuk pengobatan orang yang sakit bengkak tanpa sebab,
tembelek lencung untuk pengobatan orang tua sakit perut.
b.

Air ludah dan air susu pada manusia
Ket. Data

No.
1.

Nama Penyakit
Lêsoe (Lesu
atau lemas)

Pupuh/
Bait/
Baris
2 .Tåmbå mêdalakén kringêt : soeroeh Boekoe Prim- SK 143-b Hal II
têmoe nênêm, binakar lan oejah, toja bon Djampi
doebang, tapêlnå wêtêngé.
Djawi
Fithoterapy

Judul
Manuskrip

No.
Kodeks

Terjemahan :

2.

2. Obat mengeluarkan keringat : sirih
yang temu nenem dibakar dengan
garam, air dubang (ludah orang yang
sedang nginang), ditempelkan pada
perut.
Wong kênå
Iki jèn wong kênå gêni, lan kênå Serat Primbon PR 81
gêni, lan
wédang, lan kênå ing malam, lan
kênå wédang, kênå ing lêngå, sarupaning pêpanas,
lan kênå ing
supåyå marine, asêrånå lêngå salirå,
malam, lan
ingusap-usapênå, insaallah waras.
kênå ing
Terjemahan
lêngå, sarupa- Jika orang terkena panas, dan terkena
ning pêpanas air, dan terkena malam, dan terkena
( Orang
minyak (panas), semacam yang panas,
terkena air
supaya sembuh (panas)nya, dengan
panas, malam sarana air ludah, diusap-usapkan,
panas,dan
insyaallah sembuh.
minyak panas,
semacam
panas
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4, 19

Ket. Data
Pupuh/
Bait/
Baris
M å t å l a m u r Jåhå kêling pinipis, binanyon banyu Primbon Jawi PBC 141 Hal. 69
(katarak)
susunè wong manak nêmbè, pupuhnå.
baris ke
11 - 13
Terjemahan:
Buah keling ditumbuk, diberi air
susu orang yang baru melahirkan,
diteteskan.

Nama PenyaNo.
kit
3.

Fithoterapy

Judul
Manuskrip

No.
Kodeks

Sementara itu air ludah orang yang memakan sirih atau nginang digunakan
untuk pengobatan pada orang yang menderita lemas dicampur dengan temuros yang
dibakar bersama garam kemudian ramuan tersebut ditempelkan di perut akan dapat
mengeluarkan keringat sehingga orang tersebut akan hilang lemasnya. Kemudian
airludah digunakan untuk orang terkena minyak yang panas, air panas, malam yang
panas, dan sejenisnya yang panas.Hal ini dapat dikaitkan dengan tradisi masyarakat
tertentu yang sampai sekarang masih berlaku dimana seorang anak yang menderita
sakit eksim, kulit melepuh karena ASI oleh ibunya, akan diolesi air ludah ibunya yang
dalam hal ini ludah yang digunakan adalah air ludah ibu yang baru bangun tidur (idu
bacen). Kadang-kadang seorang ibu akan menjilati luka anaknya ketika bangun tidur
sampai lukanya kering dan sembuh.
Analog dengan hal ini, maka perlu diteliti kandungan air ludah yang ternyata
mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi pengobatan tradisional.
c.

Bagian tubuh hewan.
Ket. Data

No.

Nama
Penyakit

1.

Lårå Oentoe (Sakit
gigi)

2.

watuk rah. Sungu ruså dipunkêrik : 5 : sågå, cênd(batuk da- hånå abrit : 5 : sågå, sungu warak
rah)
kakêrik : 5 : sågå, klêmbak : 3 : sågå,
kagosok dipunwori toyå, lajêng dipunombèknå, tirahipun kanggé ing gulu
tuwin ing dhådhå.

Fithoterapy

Judul
Manuskrip

No.
Kodeks

d. Waloelang kidang, gosongêna ladjoe Boekoe Prim- SK
bon Djampi
143-b
kinaryå sisig.
Djawi
Terjemahan :
d. Kulit kidang, digosongkan kemudian
dioles-oleskan pada gigi.
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Sêrat Primbon Jampi
Jawi, Jilid
Ångkå I

M-49

Pupuh/
Bait/
Baris
Hal I

Hlm 41/
Baris ke16 sampai dengan baris
ke-21

Ket. Data
No.

Nama
Penyakit

Pakêncêng dakar
( Pengencang buah
zakar)

3.

Fithoterapy

Judul
Manuskrip

Terjemahan
Tanduk rusa dikerik 5 biji, cendana
merah lima biji, tanduk warak dikerik 5
biji, klembak 3 biji, digosok dicampur
dengan air lalu diminumkan, sisanya
untuk digosokkan di leher dan dada.
a.
Pakêncêng dakar: pêlå pitik Sêrat Primwalik, lan olan-olan, dhadhap binayon bon Jawi
tikêr, lan lajêring bêndungan, lan alu
pêpêt, lan sådå lanang, pinipis kabèh,
winadhahå rong êngor kang kuning
binuwang isiné, ingisênaan ragi, kinêlå
ing wåjå kang kongsi umup, dinumukan
dhukut kilèknå lênging dakar lan awuning duk nganggo banyu wahyu.

No.
Kodeks

Pupuh/
Bait/
Baris

SK-118

Hlm 51/
Baris
ke-6
sampai
dengan
baris ke22

PBC
141

Hal. 70
baris ke
9 - 12

Terjemahan
Mengencangkan zakar: ampela
1.
pitik walik, dan olan-olan, dadap yang
diberi air tiker, dan lajering bendungan,
dan alu pepet, dan sada lanang, ditumbuk
semua, diletakkan di tempat, dua engor
yang kuning dibuang isinya, diisi ragi,
di masak penggorengan hingga matang,
dioleskan di aliran lubang buah zakar
dan abu dari jamu itu dicampur dengan
air yang sudah diinapkan juga dioleskan
di buah zakar tadi.
4.

Måtå buw a n ê n
(mata tidak
bisa melihat)

Oyod kang ånå banyu, lar ayam irêng, Primbon
gêdhang sêpêt kang matêng, papah sèn- Jawi
thè irêng kapipis pilisnå, pupuhnå.
Terjemahan:
Akar yang berair, bulu ayam hitam, pisang yang belum matang, pelepah sente
hitam, ditumbuk kemudian dioleskan,
teteskan.
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2.

No.
1.

Jenis dalam Fitotherapi Jawa
Nama
Penyakit

Jenis
Fithoterapy

Lårå èncok wedhak
(Sakit encok)

Ket. Data
Pupuh/
Bait/
Baris
1. Jêruk pêcêl, lêngå wi- Primbon Jawi PBC 141 Hal. 51,
jèn, diurutakè kang lårå.
baris ke
19 - 24
2. lêmpuyang, godhong
katu, adas pulåsari,
brambang, wiji mênyan
watu, pinipis binanyon
jêruk pêcêl, wêdhaknå
lårå
Fithoterapy

Judul
Manuskrip

No.
Kodeks

Terjemahan:
1. jeruk pecel, minyak wijen, dipijatkan ke bagian
yang sakit.
2. Lempuyang, daun katu,
adas pulasari, bawang
merah, biji menyang
batu, ditumbuk lalu tuangkan air dari jeruk pecel, kemudian dioleskan
ke bagian yang sakit.
2.

Cêngêl
wedhak
pêgêl (leher
pegalpegal)

Langkup kalåpå ijo, masoyi, Primbon Jawi PBC 141 Hal. 59
kunir, uyah, asêm sing kawak
baris ke
dipipis wêdhaknå.
2-4
Terjemahan:
Kelapa hijau, masoyi, kunyit, garam, asam yang sudah
tua, ditumbuk, diusapkan.

3.

Panas
wedhak
andharodhog (panas
sekali)

Godhong mênur, babakan Primbon Jawi PBC 141 Hal. 67
mindi, pinanggang lênga
baris ke
6 - 10
klåpå, sakêmiri, candhånå,
kêncur, adas pulåsari, asêm
kawak pinipis wêdhaknå
awak kabèh.
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No.

Nama
Penyakit

Jenis
Fithoterapy

Ket. Data
Fithoterapy

Judul
Manuskrip

No.
Kodeks

Pupuh/
Bait/
Baris

Terjemahan:
Daun menur, tumbukan
mindi dipanggang minyak
klapa, satu kemiri, cendana,
kencur, adas pulasari, asam
yang sudah tua, ditumbuk
kemudian diusapkan ke seluruh badan.
4.

Awak kuru
(Badan
kurus)

uyup

1. Dhukut mricå, lampês, Primbon Jawi PBC 141 Hal. 54
ganthi, pålå, adas bêras
baris ke
lan uyah, kapipis kago6 - 12
rèng, uyupnå.
2. Awak kuru lawas, babakan arèn banyunè
dibuyup, pênggawénè
kåyå yèn gawè gulå
Terjemahan:
1. Merica, lampes, ganti,
pala, adas beras, dan
garam, ditumbuk lalu
digoreng, kemudian diminum.
2. Badan kurus lama, aren
ditumbuk kemudian
airnya diminum, cara
membuatnya seperti ketika membuat gula.

5.

6.

Kasrêpên
(kedinginan)

uyub

Godhong jêruk wangi, cabè, Primbon Jawi PBC 141
uyah, kapipis uyupnå.
Terjemahan:
Daun jeruk wangi, cabai,
garam, ditumbuk, diminum.

Demam

uyub

Têkangamè, sarattè kêm- Primbon Jawi PBC 141 Hal. 67
bang cêngkèh, bawang
baris ke
2-5
putih, jintên irêng, adas
pulåsari, uyah sawuku, kapipis uyupnå.
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Hal. 62
baris ke
17 - 18
Hal. 63
baris ke 1

No.

7.

Nama
Penyakit

Jenis
Fithoterapy

Masuk an- minum
gin (masuk
angin)

Ket. Data
Fithoterapy

Judul
Manuskrip

No.
Kodeks

Terjemahan:
Têkangamè, syaratnya bunga cengkeh, bawang putih,
jinten hitam, adas pulasari,
garam satu ruas, ditumbuk,
diminum.
1. Ron m anggis, kulit Primbon Jawi PBC 141
gayam, kapipis binanyon cokak, wêdhaknå,
tapêlnå.

Pupuh/
Bait/
Baris

Hal. 70
baris ke
19 - 20
Hal. 71
baris ke 1

2. Masuk angin manèh, kumukus sakgêgêm ginodhog kanggo wèdangan.
Terjemahan:
1. Daun manggis, kulit
gayam, ditumbuk diberi
air cuka, diusapkan, ditempelkan.

8.

Abuh
(bengkak)

popok

2. Masuk angin lagi, kumukus satu genggam
direbus, digunakan sebagai air minum.
1. Abuh tanpå sangkan, Primbon Jawi PBC 141
sêmbar mênjangan,
adas pulåsari,
brambang kabênêm,
pinipis popoknå.
2. A b u h m a n è h ,
babakanångkå,
damor adas pulåsari,
brambang kabênêm,
pinipis popoknå.
3. Abuhmanèh, baku,
adas pulåsari,
brambang kêbênêm
pinipis tambaknå.
4. Abuh manèh godhong
êpung, lampês, adas
pulå sari, brambang
kêbênêm , pinip is
popoknå.
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Hal. 54
baris ke
13 - 18
Hal. 55
baris ke
1 - 21,
Hal. 56
baris ke
1 - 11

No.

Nama
Penyakit

Jenis
Fithoterapy

Ket. Data
Fithoterapy
5.

Abuh manèh bênglè,
jambè nom, brambang,
kapipis, tambaknå.
6. Abuhbangêt, ron ilêr,
brambang, ar gulo
putih, kaangsapnå
wungkal, adas
pulåsari, kapipis
wêdhaknå, uyupnå.
7. Abuh tanpå sangkan
manèh,tumêndhil
wêdhus, laos, bêras
dikum, kapipis,
wêdhaknå.
8. Abuh manèh, utåwå
awakè pating panjutu
kåyå wudunên,
dhangkèl papasan,
adas pulåsari,
brambang, nyagulêri
bungkak k apipis,
tambaknå.
9. A b u h k a n g p u s ê r,
balung ulå såwå,
pulåsari, binanyon
dongå, wêdhaknå
donganè tulak bahlå.
10. Abuh sarwå abuh,
bêras, uyah, kunir,
a s ê m k a w a k , ro n
giy anti, k ay u tai
binan cokak, kapipis
wêdhaknå. Binanyon.
11. Awak kabèh, godhong
gondåråså kang ijo,
sunthi, bêras, pinipis
wêdhaknå.
Terjemahan:
1. Memar yang tidak
terduga, sembar
menjangan, adas
pulasari, bawang merah
dibakar, ditumbuk, lalu
ditempelkan.
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Judul
Manuskrip

No.
Kodeks

Pupuh/
Bait/
Baris

No.

Nama
Penyakit

Jenis
Fithoterapy

Ket. Data
Fithoterapy
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Memar lagi, tumbukan
buah nangka, dicampur
dengan adas pulasari,
bawang merah dibakar,
ditumbuk kemudian
ditempelkan.
Memar lagi, baku, adas
pulasari, bawang merah
dib ak ar, ditu mbuk
kemudian obatkan.
Memar lag i, dau n
epung, lampes, adas
pulasar i, ba wang
merah dibakar,
ditumbuk kemudian
ditempelkan.
Memar lagi, bengle,
buah pinang muda,
bawang merah,
ditumbuk kemudian
obatkan.
Memar sekali, daun
iler, bawang merah,
gula putih digosok
d i atas bat u y ang
kasar, adas pulasari,
ditumbuk, diusapkan
dan diminum.
Memar yang tidak
terduga lagi, kotoran
kambing, lengkuas,
beras yang direndam,
ditumbuk kemudian
diusapkan.
Memar lagi atau
tonjolan-tonjolan di
badan seperti bisul,
dangkelpapasan,
adas pulasari, bawang
merah, air tajin,
ditumbuk, kemudian
diobatkan.
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Judul
Manuskrip

No.
Kodeks

Pupuh/
Bait/
Baris

No.

Nama
Penyakit

Jenis
Fithoterapy

Ket. Data
Fithoterapy

Judul
Manuskrip

No.
Kodeks

Pupuh/
Bait/
Baris

9.

Memar di pusar, tulang
ular sawa, pulasari,
didoakan, diusapkan,
membaca doa tolak
bala.
10. Memar semua, beras,
garam, kunyit, asem
kawak, daun giyanti,
kayu tai, dicampur
cuka, ditumbuk,
diusapkan. Diberi air.
11. Memar seluruh badan,
daun gondarasa yang
hijau, sunthi, beras,
ditumbuk, usapkan.

9.

Tapêl
wêtêng

10. Lêsulupa
(kelelahan)

tapel

boreh

Lêmpuyang mêntah matêng, Primbon Jawi
adas pulåsari, krikan sêcang, krikan widårå laut,
kayu angin, brambang
binênêm, kêdhawung, rambut bawang sathithik, ron
simbukan kapipis tapêlna
èsuk sorè.
Terjemahan:
Lempuyang mentah matang,
adas pulasari, irisan secang,
irisan widaralaut, kayu angin, bawang merah dibakar,
kedawung, rambut bawang
sedikit,daun simbukan, ditumbuk, kemudian ditempel
setiap pagi dan sore.
Kêncur, brambang, kêm- Primbon Jawi
bang suruh, pulåsari, kayu
lêgi, jintên cinå, binorèhkè
ing awak.
Terjemahan:
Kencur, bawang merah,
bunga sirih, pulasari, kayu
manis, jinten Cina, dioleskan ke seluruh tubuh.
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PBC 141 Hal. 63
baris ke
5 - 10

PBC 141 Hal. 66
baris ke
7 - 10

No.

Nama
Penyakit

11. Bocah panas (anak
panas)

Jenis
Fithoterapy

Ket. Data
Fithoterapy

Judul
Manuskrip

Pupuh/
Bait/
Baris
PBC 141 Hal. 66
baris ke
18 - 19,
Hal. 67
baris ke 1
No.
Kodeks

cekok

Bênglè, candhånå, masoyi, Primbon Jawi
jintên lênga taun, kapipis
wêdhaknå, cêkoknå.
Terjemahan:
Bengle, cendana, masoyi,
minyak jinten, ditumbuk,
dioleskan dan diminum.

12. Bocah cac- cekok
ingên (anak
cacingan)

1. Tom sauwit, suruh têmu Primbon Jawi
rosè, jambè nom, bawang sasiyung, pinipis
uyupnå (cêkoknå).
2. C a c i n g ê n m a n è h ,
lêngå klåpå, lan klabêt
jamoknå.
3. Cacingên manèh, wiji
kêmrunggi, lan banyu
susunè biyangnè, pupuhnå matanè.
Terjemahan:
1. Tom satu batang, siruh
yang bertemu ruasnya,
bawang satu siyung,
ditumbuk kemudian diminum (dimakan)
2. Cacingan lagi, minyak
kelapa, dan klabet, kemudian dibuat jamu.
Cacingan lagi, biji kemrunggi, dan air susu ibunya,
teteskan mata.

PBC 141 Hal. 58
baris ke
5 - 13

13. Tåmbå lola sembur
uci-uci

Jongpipit mêntah matêng, Primbon Jawi
dlingo bênglè kapipis sambarnå.
Terjemahan:
3. Jongpipit mentah atau
matang, dlingo, bengle,
ditumbuk kemudian disambarkan.

PBC 141 Hal. 56
baris ke
14 - 16
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No.

Nama
Penyakit

Jenis
Fithoterapy

Ket. Data
Fithoterapy

Judul
Manuskrip

14. Måtå gatêl pupuh
(mata gatal)

Ros orang-aring, adas, pini- Primbon Jawi
pis pupuhnå.
Terjemahan:
3. Ruas orang-aring, adas,
ditumbuk, diteteskan.

15. Wong ora makan
anganaki
(orang yang
tidak bisa
mempunyai
anak)

1. Pathining madu tawon, Primbon Jawi
klåpå ijo, lêngå kalêntik, lêmah, rinyupuhnå
ngidêp, sungsungên
jêruk pêcêl (linglang)
kagosokkakè têmbågå,
pupuhnå måtå.
2. Anganaki manèh, lêgon
pakèl, morånå apu pusapnå dakar, nuli kapipis banjur kapangan.

Pupuh/
Bait/
Baris
PBC 141 Hal. 69
baris ke
9 - 10
No.
Kodeks

PBC 141 Hal. 53,
baris 10
- 17

Terjemahan:
1. Saripati madu lebah, kelapa hijau, minyak klentik, tanah, diteteskan ke
bulu mata, jeruk purut
digosokkan ke tembaga,
teteskan ke mata.
2. Tidak bisa mempunyai anak lagi, mangga
muda, dicampurkan
dengan enjet, diusapkan ke bagian zakar,
kemudian ditumbuk,
lalu diminum.
pilis
16. Sambang
(penyakit yang
datang-nya
tiba-tiba
dan membahayakan)

1. Pilisè godhong parè, Primbon Jawi
katumbar, oyod kalas,
kapipis pupuhna måtå.
2. Madbang manèh, êndhog ayam irêng mumus, uyah lawas, asêm
kawak, kapipis uyupnå.

235

PBC 141 Hal. 63
baris ke
17 - 18,
Hal. 64
baris ke
1-4

No.

Nama
Penyakit

Jenis
Fithoterapy

Ket. Data
Fithoterapy

Judul
Manuskrip

No.
Kodeks

Pupuh/
Bait/
Baris

Terjemahan:
1. Oleskan daun pare,
ketumbar, akar kalas,
ditumbuk kemudian
diteteskan mata.
2. Madbang lagi, telur
ayam hitam, garam yang
sudah lama, asam tua,
ditumbuk kemudian diminum.

Jenis totherapi dalam naskah-naskah Jawa adalah wedhak, uyub, minum, popok,
tapel, boreh, cekok, sembur, pupuh, dimakan, dan pilis.Pemberian pengobatan dengan cara
dibedakan biasanya untuk penyakit-penyakit dalam misalnya sakt encok, pegal-pegal, dan
seterusnya. Ramuan yang dibedakan tersebut akan memberi efek hangat atau menyerap
panas dari dalam tubuh senyampang ramuan tersebut menjadi kering di tubuh. Pada
Fitotherapi dengan cara uyub atau minum untuk pengobatan penyakit-penyakit misalnya
badan kurus, kedinginan, demam. Istilah uyup dalam kamus (Poerwadarminta1939:437)
berarti diombe semu disruput yang artinya ‘diminum sembari disruput’. Sementara diombe
dalam kamus (Poerwadarminta,1939:451) berarti dilebokake neng cangkem terus diulu
tumrap barang cuwer, banyu lan sapanungggalanipun yang artinya ‘dimasukan di mulut
lalu ditelan untuk barang yang cair, air, dan lain-lain. Pada pengobatan dengan cara minum
cenderung ramuan berwujud minuman yang rasanya enak dalam istilah Jawa disebut ora
kaya jamu. Seperti dalam tabel di atas jamu dengan cara diminum untuk pengobatan masuk
angin.
Jenis fitotherapi yang lain dalam manuskrip Jawa adalah popok atau tempel.
Jenis ini termasuk untuk ramuan luar, seperti bengkak.Tapel dalam kamus
(Poerwadarminta,1939:593) adalah ramuan yang dioleskan di bagian perut. Tapel
ini digunakan untuk sakit perut, perut kembung, dan menambah nafsu makan.Boreh
mengandung makna dioles dengan telapak tangan ke sekujur badan biasanya untuk
kelelahan, masuk angin, menghangatkan badan, dan lain sebagainya. Cekok dalam
kamus (Poerwadarminta,1939 473) berarti minum jamu dengan cara dimasukkan dimulut
menggunakan kain yang diperas. Cekok diberikan pada anak kecil yang cacingan agar
makan banyak.Sembur digunakan untuk mengobati uci-uci.dan untuk pengobatan penyakit
luar. Pengobatan dengan sembur mempunyai keunikan karena ramuan dimasukkan dalam
mulut sehingga ramuan akan tercampur dengan air ludah sehingga seolah-olah merupakan
satu kesatuan ramuan. Pengobatan dengan pupuh untuk penyakit-penyakit mata. Istilah
pupuh adalah pemberian cairan dengan cara ditetesi dengan air yang banyak. Pengobatan
dengan cara memakan ramuan untuk penyakit penyakit yang membutuhkan penyembuhan
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yang lama. Pilis adalah ramuan yang ditumbuk dengan halus kemudian ditempelkan
dikening, air dari pilis tersebut merupakan jamu yang dapat meresap ke pori-pori dan
mengurahi keluhan pusing, mata berat, demam.
Berdasarkan jenis jamu dan jenis totherapi yang diungkapkan di atas tampak
kearifan lokal masyarakat Jawa dalam menyikapi penyakit.Semua ramuan berasal dari
lingkungan sekitar.Bahan yang dipandang menjijikan pun dapat dimanfaatkan untuk obat
bagi masyarakat Jawa.Oleh karena itu diperlukan tindak lanjut penelitian untuk menguji
kemanfaatan dan logika ilmiah dari pengobatan dengan materi jamu-jamu tersebut.
Pemilihan cara penyembuhan penyakit dengan berbagai teknik seperti di atas ketelitian
dan kecerdasan nenek moyang dalam memilah bahan mana yang tepat untuk digunakan
sebagai makanan, minuman, pilis, bobok, dan seterusnya. Demikian pula jenis-jenis
totherapi itu mengandung makna bahwa penyakit dapat di atasi dari dalam maupun dari
luar tersebut.
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ABSTRAK
Peribahasa Jawa muncul dari pengalaman panjang. Peribahasa berisi fenomena-fenomena
yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Fenomena-fenomena itu sendiri merupakan
segala gambaran sifat, sikap, keadaan, norma, nilai, prinsip, dan aturan tingkah laku manusia
dalam kehidupan. Ada kalanya suatu fenomena atau keadaan dalam kehidupan itu tidak dapat
dijelaskan maknanya dengan perkataan, melainkan perlu adanya pengkiasan atau perumpamaan
yang kebanyakan lahir dari pengamatan dan pengalaman hidup, salah satunya adalah dengan
menggunakan peribahasa. Penciptaan ungkapan tradisional ini berdasarkan hikmah yang ada pada
alam, tumbuhan, hewan, dan interaksi antarmanusia di masyarakat.
Nama-nama tumbuhan merupakan salah satu unsur pembentuk peribahasa Jawa. Penggunaan
leksikon nama tumbuhan dalam peribahasa Jawa akan mempermudah pemahaman terhadap nilai
simbolik leksem yang digunakan. Pengkajian terhadap penggunaan leksem tumbuhan dalam
peribahasa Jawa perlu dilakukan. Hasil pengkajian berupa identikasi jenis-jenis tumbuhan yang
dikenal oleh masyarakat Jawa dan alasan atau latar belakang jenis tumbuhan itu yang dipilih sebagai
pembentuk peribahasa Jawa. Hal ini erat kaitannya dengan latar belakang budaya yang dimiliki
oleh masyarakat Jawa. Analisis terhadap kebudayaan manusia yang dimiliki oleh setiap etnik dapat
dilakukan melalui representamen kebudayaan yang berupa bahasa. Pemakaian kosakata dapat
memperlihatkan keterkaitan antara bahasa dan cara pandang dunia penuturnya. Dengan menganalisis
kosakata suatu bahasa, lingkungan sik, budaya, dan sosial tempat penutur suatu bahasa akan tergali.
Dengan tergalinya lingkungan ini, maka akan tergali pula kearifan lokalnya. Inilah yang dimaksud
dengan sebuah sistem pemikiran yang berbeda dari budaya Jawa yang tidak dimiliki oleh budaya
lain.
Kata Kunci: peribahasa Jawa, leksem tumbuhan, kearifan lokal
ABSTRACT
Javanese proverb appears from long experience. Proverb contains phenomena often happened
in society lives. The such phenomena are all illuminations of characters, attitudes, situations, norms,
values, principles, and human’s behaviour rules in their lives. The signicances of those such
phenomena and situation cannot sometimes be explained in utterances. They need metaphors and
parable which most of them were born from life’s observation and experience. One of the ways to
make a parable is using a proverb. The creation of this tradisonal expression is based on the wisdoms
of nature, plants, animals, and inter-humanistic interaction in society.
The plant’s name is one of the elements constructing Javanese proverb. The use of its lexicon in this
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proverb makes understanding of lexeme symbolic value used easier. A study of the plant lexeme
use in Javanese proverb needs to be undergone.Results of this study are identication of plant types
recognized by Javanese society and reasons or background of the plant types chosen as the Javanese
proverb constructing. It has close relationship with cultural background owned by Javanese society.
An analysis of human’s culture owned by every ethnics can be done through representment of
culture, that is a language. The use of those vocabularies shows the relationship between language
and speaker’s worldview. By analyzing a language vocabulary, physical environment, culture, and
speaker’s social condition, they dig the language up. By digging the languge up, they also dig its
local wisdom. It is thus what it is called as a different system of thought from Javanese culture
which is not owned by other cultures.
Keywords: Javanese proverb, plant lexeme, local wisdom

A. Pendahuluan
Pengetahuan masyarakat lokal memiliki keunggulan yang telah teruji ketangguhannya
secara lokalit, sehingga dipelihara dan dipertahankan oleh komunitasnya. Unsur-unsur budaya
dalam kebudayaan daerah yang telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai masa
kini adalah local genius (Mundarjitno, 1986:39-45 dalam Hendar Hendrawan; 2011: 230).
Indigenous knowledge dan local genius adalah pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam
mengatasi tantangan hidup dan memiliki kebenaran sehingga dipertahankan dan diwariskan
kepada generasi berikutnya.
Dalam masyarakat Jawa, nilai kearifan lokal salah satunya tercermin dalam bahasa yang
digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya. Penyampaian pikiran dan perasaan
itu terkadang secara tidak langsung, penuh dengan simbol, kode-kode, perantara, penuh hatihati, dan penghormatan kepada mitra bicara, dengan maksud tidak menyinggung perasaannya.
Oleh karena penyampaian pesan secara tidak langsung itu, maka peribahasa bagi orang Jawa
menjadi perlu adanya, terutama dalam situasi kultural yang memanfaatkan potensi bahasa dan
hasil karya sastra Jawa itu.
Peribahasa Jawa muncul dari pengalaman panjang yang di dalamnya berisi fenomenafenomena yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya suatu fenomena atau
keadaan dalam kehidupan itu tidak dapat dijelaskan maknanya dengan perkataan, melainkan
perlu adanya pengkiasan atau perumpamaan yang kebanyakan lahir dari pengamatan dan
pengalaman hidup, salah satunya adalah dengan menggunakan peribahasa. Fenomena-fenomena
itu sendiri merupakan segala gambaran sifat, sikap, keadaan, norma, nilai, prinsip, dan aturan
tingkah laku manusia dalam kehidupan. Di dalam peribahasa Jawa tersebut tersirat beberapa
watak, tingkah laku, dan keadaan masyarakat Jawa yang mencoba untuk mengungkapkan
berbagai macam hal seperti nasihat, kebenaran, lukisan kasus atau kejadian dalam masyarakat,
dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan sebuah sistem pemikiran yang berbeda dari
budaya Jawa yang tidak dimiliki oleh budaya lain.
Keyzer (dalam Danandjaja 2002:30), mengklasikasikan peribahasa Jawa menjadi lima
golongan yaitu peribahasa Jawa mengenai binatang, mengenai tanam-tanaman, mengenai manusia,
mengenai anggota kerabat, dan mengenai fungsi anggota tubuh. Pada kenyataannya dalam
peribahasa Jawa juga ditemukan peribahasa Jawa dengan menggunakan leksem benda langit
dan leksem benda alam.
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Peribahasa yang akan dibahas dalam makalah ini adalah peribahasa yang menggunakan
nama atau bagian tumbuhan sebagai pembanding. Artinya hikmah yang menonjol yang ada pada
suatu nama atau bagian tumbuhan dijadikan untuk menggambarkan karakter seseorang. Nama
tumbuhan atau bagian-bagiannya sering ditonjolkan atau dijelmakan untuk menggambarkan
sesuatu keadaan dan perihal. Pemilihan nama atau bagian tumbuhan tertentu untuk
menggambarkan suatu keadaan atau sifat manusia tentu tidak asal, karena tentunya berdasarkan
pengamatan dan pengalaman yang panjang masyarakat pencipta peribahasa. Pemilihan
nama atau tumbuhan tertentu ini tentunya menimbulkan pertanyaan. Oleh karena itu, telaah
penggunaan leksem tumbuhan dalam peribahasa Jawa perlu dilakukan untuk menjawab hal
tersebut. Analisis dilakukan dengan cara mengklasikasi peribahasa Jawa berdasar leksikon
tumbuhan yang digunakan, melakukan interpretasi makna sekaligus menghubungkan relasi
asosiasi antara ranah sumber dan ranah sasaran. Analisis hubungan asosiasi ini melibatkan
pengaruh budaya yang meliputi mata pencaharian, alam lingkungan, dan pengalaman.
Dengan menganalisis kosakata suatu bahasa, maka lingkungan sik, nilai kearifan lokal,
dan sosial tempat penutur suatu bahasa akan tergali. Ada keterkaitan antara bahasa dan cara
pandang dunia penuturnya yang bisa terlihat dari pemakaian kosakata. Bahasa yang dimaksud di
sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan tradisi lisan, seperti yang tampak dalam wujud aneka
ragam sastra lisan yang salah satunya berwujud peribahasa. Pada akhirnya nanti didapatkan
suatu gambaran cara pandang suatu masyarakat etnik seperti halnya yang terekam dan diolah
melalui leksikonnya.

B. Klasikasi dan Makna Leksem Tumbuhan Pembentuk Peribahasa Jawa
Leksem tumbuhan sebagai salah satu konstituen peribahasa Jawa adalah obyek yang akan
dikaji dalam makalah ini. Berdasarkan data yang terkumpul ditemukan ada sepuluh kelompok
leksem tumbuhan dalam peribahasa Jawa, yaitu:
1) Nama-nama pohon yang terdiri dari wringin ’beringin’, pring ‘bambu’, ‘cikal ‘pohon
kelapa yang masih kecil’, dhadhap ‘pohon besar yang memiliki banyak duri dan bunganya
berwarna merah’, tebu ‘tebu’, pari ‘padi’, , kacang ‘kacang’, awar-awar ‘pohon awarawar’, cethethet ‘kecipir’.
2) Daun yang terdiri dari godhong ‘daun’, godhong jati ’daun jati’, godhong waringin ‘daun
beringin’, godhong kelor ‘daun kelor’, godhong randhu ‘daun randu’, godhong legen
‘daun untuk membuat jamu’, godhong lumbu ‘daun umbi-umbian’, klaras ‘daun pisang
yang sudah kering’, blarak ‘daun kelapa’, suruh ‘sirih’, kemangi ‘kemangi’.
3) Batang dan ranting yang terdiri dari debog ‘batang pohon pisang’, kayu aking ‘batang
kayu kering’, carang ‘ranting kering’, dan glugu ‘batang pohon kelapa’.
4) Bunga yang terdiri dari tanjung ‘bunga teratai’, kusuma ‘bunga’, kembang ‘bunga’, mlati
‘melati’, dan cempaka ‘cempaka’.
5) Buah yang terdiri dari timun ‘ketimun’, gedhang ‘pisang’, nangka ‘nangka’, duren ‘durian’,
cengkir ‘kelapa muda’, kiring ‘kelapa tua’, jarak ‘jarak’, semangka ‘semangka’, jambe
‘pinang’, kolang-kaling ‘kolang-kaling’, asem ‘asam’, dan kemiri ‘kemiri’.
6) Biji yang terdiri dari beton ‘isi nangka’, dan klungsu ‘biji asam’.
7) Bagian kulit yang terdiri dari bathok ‘cangkang kelapa’, dan saliring bawang ‘kulit
bawang’.
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Akar dan punggur yang terdiri dari oyod mimang ‘akar pohon beringin’ tunggak jarak
dan jati ‘punggur jarak dan jati’.
9) Tumbuhan liar yang terdiri dari suket teki ‘rumput teki’, kemladheyan ‘tumbuhan paku’,
jamur ‘jamur’, dan krokot ‘rumput krokot’.
10) Tumbuhan merambat yang terdiri dari kangkung ‘kangkung’.
11) Tumbuhan rimpang yang terdiri dari kencur ‘kencur’.
8)

Penjelasan mengenai makna leksem tumbuhan dalam peribahasa Jawa adalah sebagai berikut.
1.

Nama-nama Pohon sebagai Salah Satu Leksem Pembentuk Peribahasa Jawa
Pohon merupakan tumbuhan pokok atau tumbuhan utama yang berada di bumi.
Disebut sebagai tumbuhan pokok karena memiliki unsur-unsur yang lengkap yang terdiri
dari akar, batang, ranting, dan daun. Selain itu pohon juga dapat menjaga tingkat kesuburan
tanah dan banyak menyerap air. Manusia khususnya masyarakat Jawa pada umumnya
dapat memanfaatkan pohon tersebut sebagai salah satu media pemenuhan kebutuhan dalam
kehidupan sehari-hari. Bentuk dari pemenuhan tersebut, misalnya 1) ranting atau batang
pohon yang kering dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar ataupun yang lain, 2) daun
dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan ternak, atau jika sudah kering dapat dibusukkan
sehingga menjadi pupuk kompos, dan 3) akar pohon dapat dimanfaatkan sebagai bahan
kerajinan, dan lain-lain. Pohon sangatlah bermanfaat bagi manusia, semua bagian-bagian
dari pohon dapat dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat membantu kelangsungan
hidup bagi manusia.
Nama-nama pohon yang sudah dikenal oleh masyarakat Jawa maupun yang belum
dikenal sangat banyak, mulai dari pohon beringin yang memiliki bentuk unik hingga pohon
awar-awar yang digunakan sebagai campuran untuk membuat candhu. Adapun leksem
pohon yang digunakan sebagai salah satu konstituen pembentuk peribahasa Jawa adalah
sebagai berikut.
(1) Nggeret pring saka pucuk ‘menarik bambu dari ujung atas’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang keadaan.
Makna yang dimaksud menggambarkan keadaan seseorang yang mempersulit
pekerjaannya sendiri, padahal sebenarnya mudah untuk dikerjakan. Pring ‘bambu’
adalah tumbuhan yang berukuran tinggi dengan bentuk batang kecil, beruas, berdaun
menjari dan tumbuhnya bergerombol. Tumbuhan ini banyak tumbuh di pedesaan.
Masyarakat desa pada umumnya sudah mengenal tanaman ini, mereka biasanya
memanfaatkannya sebagai kayu bakar, atau dapat dijadikan sebagai sekat pada rumah,
dan masih banyak lagi yang lainnya. Menebang pring biasanya dilakukan dengan
memotong bagian bawah dan kemudian ditarik dari pangkalnya, sehingga lebih
mudah. Pohon bambu bagian ujungnya banyak carang ‘ranting bambu’, sehingga jika
menarik bambu dari ujung atas, maka akan mustahil bisa dilakukan karena terhalang
banyak carang ‘ranting bambu’ dan tinggi bambu yang biasanya mencapai puluhan
meter. Dengan pengalaman hidup yang semacam ini, maka dalam menggambarkan
orang yang mempersulit pekerjaannya sendiri orang Jawa melambangkan dengan
peribahasa Nggeret pring saka pucuk.
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(2) Cikal apupus limar ‘tunas kelapa berujung daun yang indah seperti kain cindhe sutra’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang keadaan.
Makna yang dimaksud menggambarkan keadaan seseorang yang mendapatkan
keberuntungan yang besar sekali. Dewasa ini banyak acara di televisi yang mengangkat
sisi kehidupan orang tidak mampu. Sebagai contoh adalah acara yang bertujuan untuk
meminta bantuan orang lain, dan jika mau membantu akan mendapatkan imbalan.
Contohnya adalah seorang ibu yang rela membelikan sebungkus nasi demi orang
lain, padahal ibu tersebut juga bukan orang berada. Pada awalnya merasa kasihan
dan hanya ingin membantu tanpa mengharapkan imbalan tetapi karena hal tersebut
adalah suatu drama yang ingin mengetahui seberapa perdulinya manusia pada keadaan
orang lain, ibu penolong tersebut mendapatkan keberuntungan berupa rejeki dari pihak
acara tersebut. Selain untuk mendapatkan bantuan orang lain, melalui acara ini juga
mengajarkan kepada kita untuk dapat saling membantu kepada sesama orang yang
membutuhkan. Tidak ada salahnya membantu orang lain selama kita mampu dan
ikhlas. Ibu penolong ini diibaratkan seperti cikal apupus limar, yang mendapatkan
keberuntungan besar sekali. Cikal melambangkan sesuatu atau seorang yang biasa
saja, dan limar melambangkan keberuntungan yang besar.
(3) Milih-milih tebu oleh boleng ‘memilih-milih tebu dapat yang busuk’
Peribahasa tersebut memiliki makna larangan. Makna yang dimaksud adalah
jangan terlalu banyak memilih, karena pada akhirnya justru mendapatkan yang jelek.
Sifat manusia yang banyak memilih pada biasanya malah akan menghadapkan
manusia itu pada hal yang kurang baik terhadap pilihannya sendiri. Seperti misalnya
pada peribahasa Jawa milih-milih tebu oleh boleng. Pada masa lalu tebu ‘tebu’ bukan
saja merupakan jenis tanaman yang penting dalam industri gula, akan tetapi tebu
juga menjadi salah satu makanan yang disukai anak-anak hingga orang dewasa
karena kandungan airnya yang berasa manis. Umumnya tebu di masa lalu memiliki
karakteristik berserat relatif lunak (masih mudah dikunyah gigi manusia), kandungan
air gulanya banyak, berdiameter relatif besar, relatif panjang, dan cukup mudah
dikupas. Karakter tebu yang demikian ini menjadi kegemaran banyak orang. Jadi
tidak aneh jika pada musim panen (tebang tebu) banyak orang ikutan mencari tebu
untuk dimakan (dihisap) airnya yang manis. Umumnya orang-orang pun tahu akan
karakteristik tebu yang “enak” dan manis. Untuk itulah sebelum memakan tebu mereka
akan memilih-milih dulu di perkebunan tebu. Dalam memilih tebu tersebut kadangkadang memang dapat menemukan tebu yang bagus (bermutu). Namun tidak jarang
karena terlalu banyak memilih akhirnya malah mendapatkan tebu yang rusak (boleng
atau berlubang-lubang karena dimakan hama). Peribahasa Jawa ini sebenarnya ingin
menggambarkan perilaku orang yang karena suka memilih-milih atau terlalu pemilih
dalam segala hal, maka akhirnya mendapatkan sesuatu yang berkualitas sangat buruk.
Contohnya, oleh karena terlalu memilih dalam mencari jodoh seseorang malah bisa
mendapatkan jodoh yang sebenarnya bukan yang diidealkannya. Pesan yang hendak
disampaikan dalam peribahasa ini adalah, janganlah terlalu banyak memilih, karena
semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna.
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2.

Nama-nama Daun sebagai Salah Satu Leksem Pembentuk Peribahasa Jawa
Daun merupakan bagian dari tumbuhan yang terdiri sari lembaran berwarna hijau
yang berada di ranting yang berfungsi sebagai alat pernafasan dan tempat pengolahan
zat-zat makanan pada tumbuhan itu sendiri. Selain itu, daun juga bermanfaat agar apa-apa
yang berada di bawahnya menjadi teduh. Daun sangatlah memiliki peran yang penting
dalam kelangsungan hidup tumbuhan itu sendiri, karena tanpa daun tumbuhan itu tidak
akan dapat berkembang.
Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian
sebagai petani, salah satu pulau yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian
tersebut adalah pulau Jawa. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika masyarakat Jawa
memilih unsur daun-daunan sebagai salah satu konstituen pembentuk peribahasa Jawa.
Hal ini didasarkan atas pengalaman hidup masyarakat Jawa yang sering bergulat dengan
tanaman-tanaman khususnya adalah daun pada lingkungan sekitar, sehingga nilai simbolik
dari leksem daun mudah untuk diabstraksikan dalam peribahasa Jawa.
Berikut adalah analisis peribahasa Jawa yang di dalamnya terdapat leksem jenis daun.
(1) Aji godhong jati aking ‘berharga daun jati kering’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang keadaan. Makna
yang dimaksud menggambarkan keadaan martabat seseorang yang dinilai begitu nista.
Godhong jati aking ‘daun jati kering’ menyimbolkan orang yang begitu nista atau
kotor di mata masyarakat. Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi moral dan
sopan-santun, jika ada seseorang yang melanggar moral dan sopan-santun dapat
dikatakan sebagai orang yang tidak bermoral. Hukuman yang didapat dari perbuatan
tersebut adalah berupa celaan dari masyarakat. Misalnya saja, seorang yang bekerja
sebagai wanita malam, mereka dipandang memiliki derajat yang rendah seperti tidak
berharganya daun jati kering yang mudah hancur jika terinjak atau terus menerus
terkena air.
(2) Kaya jagad mung sagodhong kelor ‘seperti dunia hanya selebar daun kelor’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang keadaan. Makna
yang dimaksud menggambarkan dunia ini tidak kecil, karena dimana-mana masih
ada limpahan rejeki Tuhan.
Bumi ini berbentuk bulat dan luas, beraneka macam isi yang ada di bumi, termasuk
rejeki. Tuhan melimpahkan banyak rejeki di muka bumi ini, tak terbatas dan terhitung
banyaknya. Sebagai manusia diwajibkan untuk berusaha agar dapat memenuhi
kebutuhan hidup. Jangan pernah putus asa untuk mendapatkannya, karena dimana ada
usaha di sanalah ada jalan. Peribahasa (2) ini biasanya ditujukan kepada orang-orang
yang putus asa karena tidak mau berusaha untuk mendapatkan rejeki dari Tuhan.
(3) Pager klaras ‘pagar daun pisang yang sudah kering’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang tingkah laku.
Makna yang dimaksud menggambarkan tingkah laku seorang pembantu yang tidak
dapat dipercaya.
Pager ‘pagar’ diibaratkan sebagai seorang pembantu yang tugasnya adalah menjaga
dan merawat perabot rumah yang ditinggalinya. Klaras “daun pisang kering’
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disimbolkan sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Disebut demikian karena klaras
bersifat mudah sobek dan rusak. Dewasa ini banyak pembantu yang tega mencuri
perabot majiaknnya, bahkan sampai pada tega menculik anak majikannya. Seharusnya
pembantu dapat menjaga kepercayaan yang diberikan majikan kepadanya. Pelajaran
yang dapat diambil dari peribahasa (3) adalah, jika mendapatkan kepercayaan jangan
dibuang sia-sia dan dihancurkan begitu saja, karena kepercayaan adalah tiang utama
dalam suatu hubungan.
3.

Nama-nama Batang dan Ranting sebagai Salah Satu Leksem Pembentuk Peribahasa
Jawa
Batang merupakan cabang utama pada pohon, sedangkan ranting adalah cabangcabang dahan pohon yang berukuran kecil yang biasanya digunakan sebagai tempat
berseminya daun. Tidak semua jenis pohon memiliki ranting, biasanya tumbuhan yang
tidak memiliki ranting tumbuh dari tunas, contohnya adalah pohon pisang, dan jenis umbiumbian. Nama jenis batang dan ranting dalam bahasa Jawa bermacam-macam, seperti
halnya yang terdapat dalam Peribahasa Jawa, yaitu debog ‘batang pohon pisang’, kayu
aking ‘batang kayu kering’, dan carang ‘ranting kering’. Semua nama batang tersebut oleh
masyarakat Jawa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya
adalah debog ‘batang pohon pisang’, oleh para petani tradisional dapat digunakan sebagai
media untuk menyumbat air dalam sistem pengairan di sawah, sedangkan kayu dan carang
‘ranting kering’ oleh masyarakat desa yang belum mengenal bahan bakar minyak dan gas,
dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak.
Berikut adalah analisis makna dari leksem batang dan ranting tersebut dalam bahasa
Jawa.
(1) Nguwod gedebog ‘meniti batang pohon pisang’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang keadaan. Makna
yang dimaksud menggambarkan orang yang mendapat kesusahan akibat dari kelicikan
orang lain.
Gedebog adalah batang pohon pisang yang bersifat licin. Keadaan semacam ini
kemudian dijadikan pengalaman oleh orang Jawa, bahwa debog atau gedebog ‘batang
pohon pisang’ tidak bisa dijadikan sebagai jembatan atau atau penghubung antara
tempat satu dengan yang lain. Peribahasa di atas menggambarkan seorang yang tidak
berhati-hati seperti meniti debog. Orang yang demikian dapat dikatakan sebagai
orang yang tidak bisa berhati-hati sehingga mengalami masalah. Misalnya saja orang
yang mempercayai orang yang terkenal tidak bisa dipercaya, maka keadaan orang
semacam ini sama dengan nguwod gedebog. Dalam kehidupan ini banyak orang yang
memanfaatkan orang lain demi mendapatkan keuntungannya sendiri. Hendaknya
dalam hidup bermasyarakat haruslah saling membantu tanpa harus membohongi
orang lain.
(2) Carang canthel ‘ranting kering yang tersangkut’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang tingkah laku.
Makna yang dimaksud menggambarkan tingkah laku seseorang yang tidak diajak
berbicara tetapi ikut-ikutan membicarakan. Carang ‘ranting kering’ adalah ranting
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yang berbentuk kecil-kecil. Setiap pohon pada umumnya memiliki ranting sebagai
tempat tumbuhnya daun. Peribahasa (2) ini menggambarkan carang yang tersangkut
dengan ranting atau benda lain. Misalnya saja pada musim penghujan, banyak rantingranting kering yang tersangkut karena derasnya aliran air. Karena melihat tanda-tanda
alam tersebut, oleh masyarakat Jawa diibaratkan sebagai orang yang tidak diajak
berbicara tetapi ikut berbicara, seperti ranting yang tersangkut.
4.

Nama-nama Bunga sebagai Salah Satu Leksem Pembentuk Peribahasa Jawa
Bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi dalam penyerbukan. Ujung tangkai
bunga melebar dan membentuk dasar bagian-bagian bunga yang berupa kelopak yang
biasanya berwarna hijau, mahkota yang berwarna-warni, yang dilengkapi dengan benang
sari sebagai alat kelamin jantan, dan putik sebagai alat kelamin betina. Bunga memiliki
bentuk yang indah dan biasanya berbau harum. Jika benang sari dan putik bertemu dan
mengalami perkawinan, maka akan menghasilkan buah.
Bagi masyarakat Jawa bunga biasanya digunakan sebagai wewangian, hiasan sanggul,
bunga tabur pada makam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Masyarakat Jawa memiliki
nama lain dari bunga yang baiasa dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Bunga
teratai jika dalam bahasa Jawa disebut tanjung, bunga dalam bahasa Jawa disebut kembang
atau kusuma, melati dalam bahasa Jawa pengucapannya sama namun penulisannya berbeda,
yaitu mlati, dan cempaka untuk bunga cempaka.
Nama-nama bunga tersebut memiliki makna yang berbeda dalam peribahasa Jawa, dan
memiliki makna loso bagi kehidupan. Berikut adalah analisis maknanya.
(1) Irunge ngudhup mlati ‘hidungnya kuncup bunga melati’.
Peribahasa tersebut memiliki makna penyangatan. Makna yang dimaksud yaitu
bentuk hidungnya mancung. Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang manusianya
suka mengucapkan hal yang tidak sebenarnya, dalam artian diberi kiasan agar
terasa lebih indah. Misalnya dalam acara pernikahan adat Jawa terdapat suatu yang
disebut pranatacara. Dalam pranatacara terdapat kalimat-kalimat yang isinya memuji
keindahan pengantin, baik pria maupun wanita. Kalimat tersebut dikiaskan secara
indah seperti peribahasa irunge ngudhup mlati yang berarti hidungnya mancung
seperti kuncup bunga melati.
(2) Katon kaya cempaka sewakul ‘terlihat seperti cempaka sebakul’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang tingkah laku. Makna
yang dimaksud menggambarkan tingkah laku orang yang menyimpan simpatik dan
disenangi orang banyak.
Cempaka adalah jenis bunga yang berdaun bundar telur, bertangkai pendek, bunga
dapat berwarna putih dan kuning, berbau harum, dan berbunga sepanjang tahun.
Peribahasa (2) ini menggambarkan seorang yang terlihat seperti bunga cempaka
yang menyimpan simpatik dan disenangi orang banyak. Seperti halnya seorang yang
suka menolong orang yang membutuhkan, oleh orang lain orang tersebut memiliki
simpatik pada keadaan sekitar. Buah dari simpatik tersebut akhirnya banyak orang
yang menyukainya, bukan karena harta kekayaan yang dimiliki, namun karena
kepedulian kepada orang lain.

245

5.

Nama-nama Biji Buah sebagai Salah Satu Leksem Pembentuk Peribahasa Jawa
Biji merupakan isi yang terdapat dalam daging buah yang nantinya dapat dikembangkan
menjadi tumbuhan baru yang sejenis. Tidak semua buah memiliki biji, buah yang memiliki
biji contohnya adalah nangka, asam Jawa, jeruk, semangka, dan lain-lain. Masyarakat Jawa
memiliki nama-nama biji buah dalam bahasa Jawa, misalnya adalah beton ‘isi nangka’,
dan klungsu ‘biji asam Jawa’.
Nama-nama biji buah yang digunakan sebagai salah satu konstituen pembentuk
peribahasa Jawa adalah beton dan klungsu dengan alasan memiliki ciri-ciri yang unik
yang dapat dibandingkan dengan keadaan manusia. Berikut adalah analisis maknanya.
(1) Rembuge peret beton ‘pembicaraannya seperti kesednya biji nangka’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang tingkah laku.
Makna yang dimaksud menggambarkan seseorang yang mudah memberi janji yang
muluk-muluk.
Beton adalah biji buah nangka yang sifatnya licin. Beton dalam peribahasa rembuge
peret beton melambangkan suatu pembicaraan yang tidak dapat dipercaya atau mudah
memberi janji yang muluk-muluk, namun belum tentu janji tersebut dapat ditepati.
Misalnya saja pada pencalonan anggota dewan, mereka banyak memberi janji mulukmuluk pada rakyat, tetapi setelah terpilih menjadi anggota mereka dengan mudahnya
melupakan janji yang telah diucapkan. Idealnya seorang pemimpin harus bisa menjadi
pengayom dan contoh yang baik bagi masyarakat, jika punya janji harus ditepati.
(2) Klungsu-klungsu waton wudhu ‘biar sebesar biji-biji asam, asalkan tetap menyumbang’.
Peribahasa tersebut memiliki makna yang memberikan nasihat baik. Makna yang
dimaksud menggambarkan meskipun hanya sedikit, sebaiknya ikut membantu.
Hidup bermasyarakat adalah bertemu dan bersosialisasi dengan banyak orang.
Saling membantu adalah hal yang paling penting. Klungsu oleh masyarakat Jawa
adalah biji asam yang ukurannya kecil-kecil dan mungkin tidak memiliki nilai yang
berarti, namun meskipun begitu masyarakat Jawa sering memanfaatkan klungsu
sebagai cemilan yang kadang memiliki nilai komersial cukup lumayan. Klungsu
dalam peribahasa (2) melambangkan sumbangan atau bantuan yang tidak seberapa,
namun sumbangan tersebut akan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Ajaran
yang didapat dalam peribahasa tersebut adalah, meskipun bantuan tidak seberapa
sebaiknya tetap ikut membantu, karena dengan bantuan yang sedikit tersebut akan
dapat meringankan beban orang yang membutuhkan.

6.

Nama-nama Kulit Buah sebagai Salah Satu Leksem Pembentuk Peribahasa Jawa
Kulit buah adalah bagian buah paling luar yang membungkus daging buah. Pada
umumnya semua jenis buah memiliki kulit sebagai pembungkusnya. Contohnya dalam
masyarakat Jawa mengenal nama bathok ‘cangkang kelapa’, sebenarnya kelapa memiliki
dua kulit, yaitu kulit luar yang disebut serabut dan kulit dalam yang disebut cangkang
kelapa. Nama bathok digunakan sebagai salah satu leksem pembentuk peribahasa Jawa
dan saliring bawang ‘kulit bawang’ seperti pada peribahasa berikut.
(1) Tesmak bathok, mata mlorok ora ndedelok ‘meskipun memakai kacamata, tetapi kalau
dari tempurung kelapa, walaupun mata membelalak tetap saja tidak bisa melihat’.
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Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang keadaan. Makna
yang dimaksud menggambarkan keadaan seseorang yang sedang kebingungan.
Kacamata adalah alat bantu yanag digunakan oleh manusia agar dapat melihat dengan
jelas ketika mata sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Tetapi jika kacamata
tersebut terbuat dari bahan yang tidak tembus pandang hanya akan sia-sia. Seperti
halnya kacamata yang terbuat dari bathok ‘tempurung kelapa’. Tempurung kelapa
tidaklah pantas jika dijadikan sebagai kacamata karena sifatnya yang padat, tidak
tembus pandang. Jika ada seseorang yang memakai kacamata dari tempurung kelapa
walaupun mata sudah membelalak tetap saja tidak dapat melihat karena terhalang oleh
bathok. Bathok melambangkan penghalang untuk memandang kemana orang harus
melangkah. Peribahasa (1) tersebut melambangkan orang yang sedang kebingungan
karena tidak memiliki arah dan tujuan.
(2) Kari saliring bawang ‘tinggal selembar kulit bawang’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang keadaan. Makna
yang dimaksud menggambarkan suatu keadaan yang hampir tercapai apa yang
diharapkan.
Dapat menggapai cita-cita yang diharapkan adalah suatu kepuasan dalam hidup
dan untuk menggapainya diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. Misalnya saja
ada seorang anak yang ingin menjadi sarjana, selama empat tahun ia menempuh
pendidikan yang mestinya tidaklah mudah untuk dapat menyelesaikannya. Selama
empat tahun itu ia sangat giat belajar, dan selalu aktif dalam perkuliahan. Pada tahun
keempat, sudah saatnya ia harus menyelesaikan tugas akhir agar mendapatkan gelar
sarjana. Dalam peribahasa Jawa keadaan ini diibaratkan dengan peribahasa kari
saliring bawang ‘hampir tercapai yang diharapkan’. Diibaratkan dengan peribahasa
tersebut karena tinggal sedikit lagi cita-citanya tercapai seperti tipisnya kulit bawang.
7.

Nama-nama Akar dan Punggur sebagai Salah Satu Leksem Pembentuk Peribahasa
Jawa
Akar adalah bagian dari tumbuhan yang paling bawah. Akar berfungsi untuk menyerap
air dari dalam tanah untuk proses pertumbuhan tanaman itu sendiri, sedangkan punggur
yang dalam bahasa Jawa dinamakan tunggak adalah bagian dari tanaman yang terdiri dari
akar dan sebagian batangnya namun sudah mati. Nama akar yang digunakan dalam bahasa
Jawa sebagai salah satu konstituen pembentuk peribahasa Jawa adaah oyod mimang ‘akar
pohon beringin’, dan punggur yang digunakan dalam peribahasa Jawa adalah tunggak
jarak, tunggak jati, dan tunggak kemadhuh.
(1) Nglangkahi oyod mimang ‘melangkahi akar pohon beringin’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang keadaan. Makna
yang dimaksud menggambarkan keadaan seseorang yang sedang kebingungan.
Beringin (Ficus benjamina dan beberapa jenis lain, suku ara-araan atau Moraceae)
sangat akrab dengan budaya asli Indonesia. Tumbuhan berbentuk pohon besar
ini sering kali dianggap suci dan melindungi penduduk setempat. Sesaji sering
diletakkan di bawah pohon beringin yang telah tua dan berukuran besar karena
dianggap sebagai tempat kekuatan magis berkumpul. Beberapa orang menganggap
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tempat di sekitar pohon beringin adalah tempat yang “angker” dan perlu dijauhi.
Pohon beringin memiliki jenis akar yang berjuntai ke bawah, atau oleh masyarakat
Jawa dinamakan oyod mimang. Konon, oyod mimang ada yang mengartikan akar
beringin, namun dalam pandangan lain, oyod mimang adalah akar pohon apa saja
yang bentuk dan strukturnya aneh. Ujung akar membentuk belitan berkali-kali dan
tidak lagi memanjang seperti lazimnya akar biasa. Nglangkahi dalam peribahasa
(1) menyimbolkan orang yang sedang merusak, dan oyod mimang menyimbolkan
sesuatu yang sakral. Jadi, jika ada yang berani merusaknya maka orang tersebut dapat
kesurupan atau kebingungan. Semua orang pernah bingung, tetapi kebingungan itu
perlu dijinakkan lebih dulu sebelum berbuat, sehingga tidak menjadi batu sandungan
yang membuyarkan impian dan harapan.
(2) Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati ‘punggur jarak tumbuh subur, punggur jati
mudah mati’.
Peribahasa tersebut memiliki makna hukum alam. Makna yang dimaksud
menggambarkan keturunan orang kecil bisa menjadi pembesar, keturunan orang
besar bisa menjadi rakyat kecil.
Jarak ‘jarak’ adalah tumbuhan yang mudah tumbuh dimana saja, memiliki ukuran
tinggi satu sampai satu setengah meter dengan ukuran batang yang kecil, sedangkan
jati adalah pohon besar yang ukurannya dapat mencapai puluhan meter dengan ukuran
batang yang besar. Meskipun begitu, jika pohon jarak ditebang dapat tumbuh lagi
dengan cepat, sedangkan pohon jati akan memakan waktu lama untuk dapat tumbuh
besar lagi. Biji jarak mengandung minyak yang dapat digunakan sebagai pelumas,
cat, vernis, tinta cetak, dan lain-lain, sedangkan yang dapat dimanfaatkan dari pohon
jati hanyalah batangnya yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan ataupun
yang lainnya. Dalam masyarakat Jawa terdapat peribahasa yang berbunyi tunggak
jarak mrajak, tunggak jati mati. Tunggak jarak mrajak melambangkan bibit dari
orang kecil yang kelak dapat tumbuh menjadi orang besar, sedangkan tunggak jati
mati melambangkan orang yang tadinya berasal dari bibit orang besar keturunannya
belum tentu menjadi orang besar. Misalnya saja yang terjadi di zaman demokrasi,
banyak kejadian yang dahulunya jarang terdengar yaitu orang kecil menjadi luhur,
yang sudah luhur malah menjadi merosot dan sekarang pergantian itu sungguh ada
atau terjadi. Pesan yang hendak disampaikan peribahasa tersebut mengandung adalah
roda kehidupan ini selalu berputar, kadang di bawah dan kadang juga di atas. Tidak
selamanya orang yang berasal dari rakyat kecil akan selamanya menjadi rakyat kecil,
begitu pula sebaliknya orang yang berasal dari golongan berada akan selamanya
berada.
(3) Tunggak kemadhuh ‘punggur tanaman kemadhuh (kemadhuh adalah tanaman jelatang
gajah, apabila tersentuh kulit akan gatal)’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang keadaan. Makna
yang dimaksud menggambarkan bekas istri dari suami atau bekas musuh.
Tunggak ‘punggur’ adalah bagian dari tanaman yang terdiri dari akar dan sisa batang
hanya sedikit namun sudah mati. kemadhuh adalah jenis tanaman jelatang gajah
yang apabila tersentuh kulit akan merasa gatal-gatal. Tunggak melambangkan sesuatu
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yang sifatnya sudah lalu atau dapat disebut bekas dan mantan, sedangkan kemadhuh
melambangkan sesuatu yang sifatnya sensitif. Dari perlambangan tersebut, peribahasa
(3) memiliki arti bekas istri dari suami atau bekas musuh yang apabila ada seseorang
yang menyinggung hal tersebut, maka orang yang merasa itu adalah dirinya akan
merasa tersinggung karena hal tersebut sifatnya sensitif.
8.

Nama-nama Tumbuhan Liar sebagai Salah Satu Leksem Pembentuk Peribahasa
Jawa
Tumbuhan liar merupakan tumbuhan yang hidup liar dan kadang dapat merugikan manusia
dan tumbuhan lain. Peribahasa Jawa yang menggunakan leksem tumbuhan liar sebagai
salah satu unsur pembentuknya adalah berikut.
(1) Kemladeyan ngajak sempal ‘tumbuhan benalu mengajak patah’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang tingkah laku.
Makna yang dimaksud menggambarkan saudara atau keluarga yang menjuruskan
atau mengajak kearah yang tidak baik.
Idealnya, seorang keluarga adalah sebagai pengayom bagi anggota keluarga
yang lain. Misalnya saja, jika ada keluarga yang mendapatkan rejeki melimpah
hendaknya sebagai keluarga juga ikut senang atas keberhasilan yang diperoleh, dan
berdoa semoga rejeki tersebut dapat berguna bagi orang banyak, itulah keluarga
yang baik. Lain halnya dengan keluarga yang tidak baik, bukannya senang karena
keluarganya bahagia malah merasa iri dan membujuk anggota keluarga yang lain
untuk memusuhinya dengan cerita yang tidak sebenarnya. Seperti yang dilambangkan
oleh Kemladeyan melambangkan saudara atau satu keluarga yang ngajak sempal
‘mengajak bermusuhan’.
(2) Jamur tuwuh ing waton ‘jamur tumbuh di bebatuan’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang keadaan. Makna
yang dimaksud menggambarkan suatu harapan yang sulit untuk diwujudkan.
Jamur adalah tumbuhan yang tidak memiliki zat hijau daun. Jamur dapat hidup di
tanah, menempel pada tumbuhan lain, pada makanan, ataupun tumbuh pada tubuh
manusia yang akhirnya dapat merugikan manusia. Jamur hanya dapat hidup pada
tumbuhan yang bernyawa, atau masih mengandung zat yang dibutuhkan oleh jamur.
Namun, mustahil jika jamur dapat tumbuh pada batu, karena batu bersifat padat dan
sulit untuk diuraikan jamur. Harapan boleh saja tinggi, namun harus disesuaikan
dengan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki. Misalnya saja ada seorang anak dari
keluarga miskin yang ingin melanjutkan sekolah keperguruan tinggi, namun karena
orang tuanya tidak mampu anak tersebut tidak diperbolehkan untuk melanjutkan
sekolah. Karena tekad anak tersebut sangat kuat, semua cara dilakukan, salah satunya
adalah dengan cara mengikuti tes masuk perguruan tinggi lewat beasiswa yang
akhirnya diterima dan mendapatkan beasiswa untuk biaya kuliah. Cerita tersebut
diibaratkan dengan peribahasa jamur tuwuh ing waton, meskipun sulit jika ada usaha
sungguh-sungguh, maka harapan itu akan dapat terwujud.
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(3) Krokot ing galeng ‘rumput krokot di pematang’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang keadaan. Makna
yang dimaksud menggambarkan keadaan orang yang miskin sekali.
Krokot adalah tanaman yang biasanya ditanam pada batas-batas taman, sisi jalan
setapak atau pematang sawah, namun pada biasanya tanaman ini tumbuh liar. Krokot
ada yang berwarna hijau kemerahan atau bercak-bercak kuning. Oleh masyarakat Jawa
tanaman ini merupakan tanaman pengganggu yang hanya merugikan tanaman utama
dan sering singkirkan. Peribahasa krokot ing galeng mengibaratkan seorang yang
miskin tidak memiliki apa-apa yang hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat
dan sering dipinggirkan. Pesan yang hendak disampaikan dalam peribahasa ini adalah,
sesama manusia hendaknya saling menyayangi satu sama lain, tidak membedakan
status antara kaya dan miskin, karena di mata Tuhan semua manusia memiliki derajat
yang sama yang membedakan hanyalah amal ibadah dan perbuatannya.
9.

Nama Tumbuhan Merambat sebagai Salah Satu Leksem Pembentuk Peribahasa
Jawa
Tumbuhan merambat adalah jenis tumbuhan yang hidupnya merambat, baik pada tanah
maupun air. Salah satu tumbuhan merambat yang digunakan sebagai konstituen pembentuk
peribahasa Jawa adalah kangkung ‘kangkung’. Berikut adalah analisisnya.
(1) Ceblok kangkung ‘tumbuh seperti kangkung’.
Peribahasa tersebut memiliki makna lukisan kasus khusus tentang keadaan. Makna
yang dimaksud menggambarkan keadaan harga kebutuhan sehari-hari yang naik
merambat sangat cepat seperti cepatnya tanaman kangkung menjadi besar.
Kangkung ‘kangkung’ adalah jenis sayuran merambat, hidup di tanah basah atau
mengapung di air, dapat juga hidup di dataran rendah sampai pegunungan. Daunnya
seperti tameng, ujung meruncing, bertangkai panjang, dan batangnya berongga. Pada
ruas muncul akar, berbunga seperti terompet, berwarna merah jambu atau ungu,
dan pertumbuhannya sangat cepat. Masyarakat Jawa sudah tidaklah asing dengan
tanaman kangkung, pada umumnya kangkung dimanfaatkan sebagai sayur. Jadi,
pemilihan leksem kangkung dalam peribahasa Jawa berdasarkan atas pengalaman atau
pengetahuan masyarakat pemakai peribahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Peribahasa ceblok kangkung oleh masyarakat Jawa diibaratkan dengan melambungnya
harga kebutuhan sehari-hari yang sangat cepat secepat pertumbuhan kangkung. Pada
zaman sekarang semua harga kebutuhan sehari-hari sangatlah mahal dan sering naik
dengan sangat cepat. Seperti halnya harga sayuran yang melonjak karena cuaca yang
tidak tentu. Selain itu, biaya pendidikan juga masih sangat mahal.

C. Penutup
Klasifikasi peribahasa Jawa berdasarkan berdasarkan leksem tumbuhan sebagai
pembentuknya, yaitu 1) nama nama pohon, 2) nama daun, 3) nama batang dan ranting, 4)
nama bunga, 5) nama buah, 6) nama biji buah, 7) nama kulit buah, 8) nama akar dan punggur,
9) nama tumbuhan merambat, 10) nama tumbuhan liar, dan 11) nama tumbuhan rimang.
Terdapat beberapa nama leksem tumbuhan yang tidak hanya digunakan dalam satu peribahasa
Jawa, misalnya tebu ‘tebu’, jamur ‘jamur’, jati ‘jati’, dan timun ‘ketimun’. Hal tersebut berarti
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nama tumbuhan tersebut sudah lazim ditemui atau dikenal oleh masyarakat Jawa dan tanaman
tersebut dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa. Peribahasa Jawa yang menggunakan
leksem tumbuhan tersebut mempunyai makna yang dalam dan mengandung nilai-nilai kearifan
lokal. Peribahasa Jawa merupakan salah satu aset budaya bangsa yang perlu dilestarikan,
agar tidak hilang dari masyarakat penuturnya. Nilai simbolik dan loso yang terdapat dalam
penggambaran leksem tumbuhan dalam peribahasa Jawa seyogyanya dapat menjadi cermin
atas perilaku yang dilakukan, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.
Kajian dalam makalah ini masih awal, banyak hal yang belum teranalisis dengan tajam.
Perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut untuk memperlihatkan pengaruh latar belakang budaya
masyarakat Jawa terhadap penciptaan peribahasa Jawa melalui pemakaian leksikon tertentu
sebagai pembentuk peribahasa. Pada akhirnya akan didapatkan kajian peribahasa Jawa yang
lebih lengkap dari berbagai sudut.
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ABSTRAK
Serat Cemporet is a type of literature that contains the teachings of high moral character and
packaged in shades of Javanese literature. The existence of animal gures in Serat Cemporet be
an interesting side to introduce literature to children. On the other hand, actually ber can be used
as a medium of learning and moral character especially in the foundation of moral values. Fiber
teachings contained in the doctrine of morality Cemporet character reected by the behavior of
the characters, especially animal gures.
The problems of this study are as follows. ( 1 ) What is the moral teachings contained in the
Serat Cemporet works of R.Ng.Ronggowarsito? ( 2 ) Does the Serat Cemporet work of R.Ng .
Ronggowarsito suitable to be used as an alternative reading materials Java language in high school?
To nd the character of morality contained in Serat Cemporet rst know the fabric of events and the
causal relationships that exist within it. This was revealed by obkjektif approach , using structural
theory of narrative.
Based on the discussion in this study were obtained conclusions, as follows. 1) Morality moral
teachings reected in the role of animal gures, namely : Bull, Menco birds, monkeys, and dogs.
2 ) The doctrine of morality contained in the bers through role Cemporet animal gures are: the
teachings of religious morality includes believes destiny, and to offer gratitude and resignation;
Teika moral teachings include : speech and manners or etiquette; teaching morality in social
relationships include: helping others, compassion, loyalty, solidarity, and morality in society includes
teachings of patience, keeping promises , self-sacricing, humble, and not easily discouraged. 3 )
Serat Cemporet very suitable as teaching material to read literature in high school. This is because
it contains the content of morality through the role of animal gures.
Keyword: serat Cemporet, teaching material, reading.
ABSTRAK
Serat Cemporet merupakan jenis karya sastra yang berisi ajaran budi pekerti yang tinggi dan
dikemas dalam nuansa susastra Jawa. Keberadaan tokoh binatang dalam Serat Cemporet tentu saja
menjadi sisi yang menarik untuk mengenalkan sastra kepada anak-anak. Di sisi lain, serat sebenarnya
dapat dijadikan media pembelajaran moral dan karakter khusunya dalam fondasi nilai-nilai budi
pekerti. Ajaran yang terdapat dalam Serat Cemporet adalah ajaran tentang moralitas budi pekerti
yang dicerminkan oleh perilaku para tokohnya terutama tokoh-tokoh binatang.
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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Seperti apakah ajaran moral
yang dikandung dalam Serat Cemporet karya R. Ng. Ronggowarsito? (2) Apakah Serat Cemporet
karya R. Ng. Ronggowarsito sesuai untuk dijadikan alternatif bahan ajar membaca Bahasa Jawa
di SMA? Untuk menemukan ajaran moralitas budi pekerti yang terdapat dalam Serat Cemporet
terlebih dahulu mengetahui jalinan peristiwa dan hubungan sebab-akibat yang ada di dalamnya.
Hal tersebut diungkap dengan pendekatan obkjektif, dengan menggunakan teori struktural naratif.
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh simpulan, yaitu sebagai berikut. 1)
ajaran moralitas budi pekerti dicerminkan melalui peran tokoh-tokoh binatang, yaitu: Banteng,
burung Menco, Kera, dan Anjing. 2) Ajaran moralitas yang terdapat dalam Serat Cemporet
melalui peran tokoh-tokoh binatang adalah: ajaran moralitas religius meliputi percaya akan takdir,
memanjatkan rasa syukur, dan sikap pasrah; ajaran moral teika meliputi: tutur kata dan sopan
santun atau tata krama; ajaran moralitas dalam hubungan sosial meliputi: tolong-menolong, kasih
sayang, kesetiaan, kesetiakawanan; dan ajaran moralitas dalam bermasyarakat meliputi sikap sabar,
menepati janji, rela berkorban, rendah hati, dan tidak mudah putus asa. 3) Serat Cemporet sangat
sesuai sebagai bahan ajar membaca sastra di tingkat SMA. Hal ini dikarenakan kandungan ajaran
moralitas yang dikandungnya melalui peran tokoh-tokoh binatang.
Kata kunci: serat cemporet, bahan ajar, membaca.

A. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Bahan ajar merupakan sarana dan sumber belajar yang dapat membantu siswa dalam
mengembangkan pengetahuan baik di sekolah, maupun di luar sekolah. Oleh karena itu,
diperlukan bahan ajar yang benar-benar baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, dan
pembaca atau masyarakat lainnya yang peduli terhadap pendidikan. Bahan ajar harus sesuai
dengan kurikulum, lingkungan, iptek, dan moralitas di masyarakat.
Bahan ajar yang memuat moralitas menjadi penting karena nilai moral merupakan wujud
pendidikan. Selayaknya hasil budaya, moralitas masyarakat diwariskan secara turun-temurun
dan dipegang teguh dalam kehidupan sebagaimana cerita yang tertulis dalam karya-karya
sastra Jawa klasik yang memuat ajaran moral. Karya sastra Jawa klasik yang memiliki ajaran
moral tinggi bagi orang Jawa, seperti Serat Wulangreh, Wedhatama, Wulangsunu, hingga Serat
Cemporet.Terkhusus Serat Cemporet diduga memliki ajaran tentang moralitas dan estetika
tinggi. Serat Cemporet dihadirkan bukan hanya sebagai karya sastra yang menghibur, tetapi
juga dapat diambil nilai-nilai ajaran yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, sangat
penting meninjau aspek moral dalam karya sastra Jawa klasik seperti Serat Cemporet sebagai
alternatif bahan ajar untuk memperrteguh jati diri anak bangsa.
Pengarang Serat Cemporetmenghadirkan tokoh-tokoh binatang yang bukan sembarang
binatang, melainkan wujud deformasi dari manusia. Tokoh-tokoh binatang dalam Serat
Cemporet, bagi para pembaca diduga mempunyai fungsi didaktis, yaitu sebagai tokoh pembawa
ajaran budi pekerti luhur. Serat Cemporet diduga berisikan pesan yang sarat dengan ajaran dan
nasehat untuk ditafsirkan serta dipetik oleh pembaca.
Pesan yang tersirat maupun tersurat dalam Serat Cemporet, sangat bernilai tinggi dan
berguna bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pelajar khususnya. Untuk mengetahui karya
253

sastra ini layak atau tidak layak dibaca oleh masyarakat khsusunya pelajar, perlu diteliti nilai
moral yang terkandung di dalamnya terlebih dahulu.
Ajaran moral dalam Serat Cemporet sangat perlu diangkat sebagai allternatif bahan
ajar membaca sastra di SMA. Tanpa mengesampingkan bahan ajar yang telah ada, keadaa
di lapangan sangat menuntu hadirnya alternatif bahan ajar yang lebih menitikberatkan aspek
kearifan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji ajaran moral yang terkandung
dalam Serat Cemporet karya R.Ng. Ronggowarsito dan kesesuaiannya sebagai alternatif bahan
ajar membaca sastra Jawa di SMA. Diharapkan dengan adanya cerita Serat Cemporet ini,
pembelajaran bahasa dan sastra Jawa dapat berkembang dengan baik dan mendukung keperluan
bahan ajar di sekolah khususnya SMA.
Siswa SMA sebagai generasi penerus bangsa harus dibekali dengan ajaran tentang
moralitas. Kuatnya pengaruh budaya barat diduga menjadi penyebab kemerosotan nilai moral
anak remaja seusia siswa SMA. Kehadiran Serat Cemporet sebagai alternatif bahan ajar di
SMA sangatlah diperlukan karena bahan ajar yang digunakan saat ini belum mampu mengatasi
masalah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai
berikut. (1) Seperti apakah ajaran moral yang dikandung dalam Serat Cemporet karya R.Ng.
Ronggowarsito? (2) Apakah Serat Cemporet karya R.Ng. Ronggowarsito sesuai untuk dijadikan
alternatif bahan ajar membaca Bahasa Jawa di SMA?Berdasarkan rumusan masalah maka
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Mendeskripsikan ajaran moral yang dikandung
dalam Serat Cemporet karya R.Ng. Ronggowarsito.Mengungkap kesesuaian Serat Cemporet
karya R.Ng. Ronggowarsito sebagai alternatif bahan ajar membaca sastra di SMA.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS
1.

Tinjauan Pustaka

Moral dan budi pekerti siswa harus dibentuk, diperbaiki, dan ditingkatkan demi
mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yaitu menghasilkan individu yang tidak hanya
cerrdas (intelek), tetapi bermoral, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan memiliki
kecerdasan interpersonal. Sudah banyak studi penelitian tentang pengembangan bahan ajar,
keterampilan berbahasa, sastra, budi pekerti, dan pembelajarannya. Penelitian tersebut antara
lain dihasilkan oleh Suprapta (1983) dalam salah satu makalahnya yang berjudul Tokoh-Tokoh
Binatang dalam Serat Cemporet (Antara Deformasi dan Peruwatan), Muikah (2006) dalam
penelitiannya yang berjudul Sosok Tokoh Saridin dalam Seni Kethoprak Terhadap Penanaman
Budi Pekerti Siswa dan Implikasinya Terhadap Pengajaran Bahasa Jawa, Oemarjati (2008)
dalam makalahnya yang berjudul Pembelajaran Sastra Meningkatkan Pembinaan Watak,
Untari (2010) dalam tesisnya yang berjudul Pengembangan Materi Ajar Cerpen Bermuatan
Budi Pekerti untuk Siswa SD, dan Ernawati (2010) dalam penilitiannya yang berjudul Nilai
Moral dalam Kumpulan Crita Cekak Banjire Wus Surut Karya J. F. X Hoery.
Hasil-hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahan ajar yang bermuatan ajaran
budi pekerti dan moralitas sangat dibutuhkan. Dengan demikian, penelitian tentang moralitas
dalam Serat Cemporet dan kesesuaiannya sebagai alternatif bahan ajar sangat perlu untuk
segera dilakukan.
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2.

Landasan Teoretis
a.

Moralitas dalam Karya Sastra
Menurut Soeparwoto (2004: 99) moral merupakan serangkaian nilai-nilai yang
di dalamnya memuat kaidah, norma, tatacara kehidupan, adat-istiadat, dan pranata
sebagai standar baik-buruknya perilaku individu atau kelompok yang dipengaruhi
oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan religi dari individu atau kelompok masyarakat.
Karya sastra menawarkan nilai-nilai yang berhubungan dengan sifat luhur
kemanusiaan. Jenis nilai-nilai dalam karya sastra dapat mencakup persoalan hidup
dan kehidupan. Persolan hidup dan kehidupan manusia dapat dibedakan ke dalam
persoalan hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia
lain dalam lingkup sosial termasuk hubungannya dengan lingkungan alam, dan
hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (Nurgiyantoro 1994:323).
Moral digambarkan untuk menawarkan model kehidiupan yang diidealkan
pada kehidupan pengarang dalam karya sastra ksi. Karya sastra ksi mengandung
penerapan moral dalam tingkah laku dan sikap para tokoh. pembaca diharapkan
dapat menangkap pesan-pesan moral yang disampaikan oleh pengarang dalam karya
sastranya. Pesan moral yang ditawarkan selalu berhubungan dengan sifat luhur
manusia dalam memperjuangkan hak dan martabat manusia (Nurgiyantoro, 2007:
322). Pada dasarnya moral merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang
kepada pembaca, yang merupakan makna yang terkandung dalam sebuah karya sastra
dan makna disarankan lewat cerita (Nurgiyantoro, 2007: 322).
Karya sastra Serat Cemporet merupakan cerita naratif yang bersifat rekaan atau
ktif. Meskipun bersifat ktif, tetapi di dalamnya terdapat piwulang yang berisi ajaran
tentang norma kelakuan individu dalam kehidupan masyarakat. Ajaran moralitas
pada dasarnya menuntun indvidu supaya melakukan kebaikan, menjalankan suatu
perbuatan atau tindakan yang bertanggung jawab, baik bagi dirinya sendiri maupun
bagi orang lain.

b.

Serat Cemporet dalam Kerangka Strukturalisme Naratif
Strukturalisme adalah cara berpikir tentang dunia yang diakaitkan dengan
persepsi dan deskripsi struktur (Hawk dala Pradopo, 2002: 54). Karya sastra pada
hakikatnya tersusun dari jalinan unsur di dalam keseluruhan struktur. Unsur-unsur
tersebut sebagai pembangun sebuah karya sastra, sehingga menghasilkan makna
menyeluruh.
Naratif merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu
kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami
sendiri peristiwa itu (Keraf, 2003: 135-136). Karya naratif bersifat imajinatif atau
rekaan. Jadi, karya naratif mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat
imajiner. Namun, tidak sedikit mengandung kebenaran yang menyaran pada masalah
hidup dan kehidupan manusia.
Kaum strukturalis menganggap bahwa setiap narasi mempunyai dua aspek, yaitu
aspek cerita dan aspek wacana. Aspek cerita merupakan peristiwa yang berupa aksi
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dan kejadian, sedangkan wacana berupa bentuk yang ingin diungkapkan (Chatman
dalam Nurgiyantoro, 2005: 27).
Cerita terdiri dari peristiwa dan wujud keberadaannya atau eksistensinya.
Peristiwa berupa tindakan aksi dan kejadian, sedangkan eksistensinya terdiri dari tokoh
dan laatar. Menurut Chatman (dalam Nurgiyantoro, 2005: 27) wacana merupakan
media atau sarana untuk mengungkapkan gagasan cerita.
Chatman (dalam Nurgiyantoro 1994: 120) membedakan insiden atau peristiwa
menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
Kernel (kernels) adalah peristiwa utama yang menentukan perkembangan plot. Kernel
tidak dapat dihilangkan karena dapat merusaak logika cerita.
Satelit (satelite) adalah peristiwa pelengkap yang ditampilkan untuk menunjukkan
eksistensi kernel. Satelit dapat dihilangkan tanpa merusak logika cerita, namun bisa
mengurangi keindahan cerita.
3.

Serat Cemporet sebagai Bahan Ajar Membaca Sastra di SMA
Membaca merupakan suatu kegiatan untuk mengucapkan lambang-lambang bunyi
sesuai dengan lafalnya. Membaca juga dapat diartikan sebagai pemecahan kode dan
penerimaan pesan (Tarigan, 1987: 42-43). Salah satu teknik membaca yang sangat baik
diterapkan dalam pembelajaran membaca apresiaisi sastra yaitu membaca pemahaman.
Membaca pemahaman ialah kegiatan membaca yang berusaha memahami keseluruhan
isi dan makna teks, dengan pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki pembaca
tanpa diikuti tuturan. Tujuan teknik membaca ini berusaha menangkap isi wacana secara
cepat, cermat, baik yang tersurat maupun yang tersirat, dan dilakukan tanpa bersuara.
Pembelajaran membaca apresiasi sastra khusunya Seerat Cemporet dapat membantu siswa
peka terhadap perasaannya.
Pemilihan bahan ajar merupakan suatu langkah pembelajaran apresiasi sastra yang
harus dilakukan oleh pengajarr. Gani (1988: 41-42) mengemukakan kriteria sebuah karya
sastra yang layak dijadikan bahan ajar meliputi:
a.

Memahami standar sastra

b.

Membantu kawula muda lebih mendewasakan diri sendiri dengan membangun kontak
langsung kemanusiaan

c.

Membuat dunia mampu menyampaikan kebenaran

d.

Memberi siswa kekuatan untuk tumbuh berkembang

e.

Membantu memerangi nilai-nilai dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan apatis,
ilusi, dan menarik diri.

C. PEMBAHASAN
Serat Cemporan layaknya karya sastra Jawa klasik lainnya juga memiliki ajaran-ajaran
moral yang sangat cocok untuk perkembangan anak. Cerita naratif yang menyajikan tokoh
binatang atau sering disebut fabel, cenderung disukai anak usia sekolah. Ajaran-ajaran moral
dalam Serat Cemporet diduga terletak dalam tokoh-tokoh binatang. Terkait dengan hal itu,
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untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini akan
dibahas terlebih dahulu struktur naratif Serat Cemporet.
1.

Struktur Naratif Serat Cemporet
Insiden-insiden yang ada dalam Serat Cemporet, digunakan untuk mengetahui
tindakan dan kejadian yang dialami oleh tokoh-tokoh cerita. Penyusunan insiden yang
terdapat dalam Serat Cemporet, dipilih yang berhubungan atau yang dialami oleh tokohtokoh binatang.
Insiden adalah peristiwa atau kejadian yang berisi tindakan atau aktitas tokoh cerita,
yang menyebabkan peralihan dari keadaan satu ke keadaan yang lain. Insiden-insiden
yang dialami tokoh-tokoh binatang dalam Serat Cemporet, merupakan bagian dari deretan
peristiwa yang dikisahkan dalam Serat Cemporet.
a.

Insiden-insiden dalam Serat Cemporet
Insiden-insiden yang ada dalam Serat Cemporet, digunakan untuk mengetahui
tindakan dan kejadian yang dialami oleh tokoh-tokoh cerita. Penyusunan insiden
yang terdapat dalam Serat Cemporet, dipilih yang berhubungan atau yang dialami
oleh tokoh-tokoh binatang.

b.

Peristiwa (event) dalam Serat Cemporet
Peristiwa dalam sebuah karya naratif berfungsi sebagai pendukung jalannya
cerita. Lakuan, gerak, aktivitas tokoh yang dalam sebuah cerita naratif berupa
deskripsi, dapat diihat lewat peristiwa yang diceritakan. Secara garis besar peristiwa
terbagi menjadi dua unsur, yaitu tindakan dann kejadian.
1)

Tindakan (action)
Peristiwa yang berkaitan dengan masalah tolong-menolong yang terdapat dalam
Serat Cemporet, terlihat pada peristiwa burung Menco dan Banteng ketika
menolong Ki Cemporet dan isterinya yang tersesat dalam hutan. Terdapat dalam
pupuh IV (kinanthi) bait ke 56-57.
Pada ke dua bait tersebut, merupakan deretan peristiwa yang berupa tindakan
yang dilakukan oleh burung Menco dan Banteng ketika menolong Ki Cemporet
dan isterinya ketika tersesat di hutan. Masalah tolong-menolong juga terdapat
pada pupuh V (mijil) bait ke 4-5.Dua bait tersebut menceritakan peristiwa burung
Menco dan Banteng yang beertekad menolong sesama dengan membagi tugas.
Tindakan tersebut dilakukan dengan ikhlas untuk berbuat kebaikan. Selain itu,
untuk menebus dosa-dosa masa lalu supaya Tuhan mengampuni dan mengubah
wujudnya seperti semula.

2)

Kejadian (happening)
Tindakan dan kejadian merupakan dua istilah yang sering digunakan bersamaan
atau bergantian. Tindakan merupakan suatu aktitas yang dilakukan oleh tokoh
cerita. Sedangkan kejadian lebih menyaran pada sesuatu yang dialami oleh
tokoh cerita.
Kejadian yang terdapat dalam Serat Cemporet digambarkan lewat pupuh XI, bait
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ke 10. Bait tersebut menggambarkan kejadian bertemunya Jamang dengan kedua
burung Menco, yang kemudian diajak bersama-sama mengabdi kepada Raden
Pramana di negeri Pagelan. Ke dua Menco tertarik kepada Jamang yang dapat
menyanyikann kakawin dengan fasih dan indah. Selain itu, Jamang juga dapat
berkata-kata seperti halnya manusia. Ke dua Menco berkeinginan mengikuti
Jamang supaya dapat belajar dari Jamang. Kejadian yang terdapat dalam Serat
Cemporet juga tergambarkan melalui pupuh lainnya.
c.

Wujud atau Eksistensi
1)

Watak (character)
Peristiwa berupa tindakan dan kejadian yang dialami oleh tokoh binatang dalam
Serat Cemporet,secara tidak langsung menyaran pada watak yang dimiliki oleh
setiap tokoh binatang yang terdapat dalam Serat Cemporet. Watak burung Menco
dan Banteng digambarkan pada pupuh IV bait 48-50.
Pupuh IV bait 48-50, menggambarkan watak burung Menco dan Banteng. Burung
Menco adalah binatang yang dapat berbahasa dengan baik,tahu tata krama
dan sopan santun, dapat menempatkan diri dengan siapa dia berbicara. Watak
Banteng tidk jauh berbeda dari adiknya si burung Menco. Menghormati yang
lebih tua, tahu sopan santun dan tata krama. Dapat menempatkan diri dengan
siapa dia berbicara.

2)

3.1.3.2 Latar (setting)
Latar (setting) yang digunakan dalam Serat Cemporet, menggambarkan
kahidupan kerajaan dan pedasaan di Indonesia, khusunya kehidupan masyarakat
Jawa pada jaman dahulu. Kehidupan pedesaan yang terletak di tengah-tengah
hutan, yang jauh dari keramaian kota. Begitu pula binatang yang ada dalam
Serat Cemporet juga hidup di sekitar pedesaan di tengah-tengah hutan dan di
lingkungan kerajaan.

2.

Ajaran Moral melalui Peran Tokoh Binatang dalam Serat Cemporet
Tokoh-tokoh binatang dalam Serat Cemporet, diahdirkan sebagai bagian dari cerita
naratif. Kedudukannya sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya. Melalui peran tokoh-tokoh
binatang dalam Serat Cemporet dapat diketahui ajaran moralitas lewat watak dan latar
yang melekat pada kedirian tokoh.
a.

Ajaran Moral dalam Religiusitas
Nilai pendidikan religius yang terdapat dalam Serat Cemporet, terbagi menjadi
tiga aspek, yaitu percaya akan takdir, memanjatkan rasa syukur, dan sikap pasrah.
1)

Percaya akan Takdir
Istilah takdir sering disamakan dengan nasib, yaitu suatu perjalanan hidup yang
sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hidup ini telah dicatat dan diatur,
sedangkan manusia hanya menjalaninya. Ajaran moral ini terdapat pada pupuh
IX bait 39-41.
Pupuh tersebut menunjukkan bahwa semua yang akan dan yang telah terjadi
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sudah menjadi kehendak Tuhan. Di hadapan Tuhan semua manusia mempunyai
kedudukan yang sama. Tuhan Maha Pencipta,memiliki hak mutlak mengatur
garis ghidup ciptaan-Nya. Manusia sebagai ciptaan-Nya sekedar menjalankan
yang telah ditentukan.
2)

Memanjatkan Rasa Syukur
Memanjatkan rasa syukur dapat diartikan sebagai tanda terimakasih atau ingat
atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan,
terdapat pada pupuh XIII bait 45-46.
Pupuh tersebut menggambarkan ungkapan rasa syukur burung Menco diakui anak
oleh Ki Buyut Cemporet. Begitu pula sebaliknya, Ki Buyut menerima Menco
sebagai anugerah yang diberikan kepadanya. Memberi pesan bahwa dalam hidup
ini kita harus menikmati dan mensyuluri apa yang telah diberikan Tuhan.

3)

Sikap Pasrah
Sikap Pasrah berarti menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan.
Menerima apa yang telah diberikan, karena segala sesuatu sudah diatur dan
sudah menjadi kehendak-Nya. Sikap pasrah terdapat pada pupuh XIII, bait 5-6.
Pupuh tersebut menunjukkan bahwa hidup manusia ada yang mengatur dan
menuntun, hendaknya sebagai manusia harus memilki sikap pasrah. Menjalani
proses hidup dengan sabar dan tawakal.

b.

Ajaran Moralitas dalam Beretika
Etika menjadi konsep manusia untuk melakukan tindakan atau tingkah laku terhadap
sesama dalam menjalani hidup. Nilai pendidikan etika meliputi dua aspek, yaitu tutur
kata dan sikap soapn santun atau tata krama.
1)

Tutur Kata
Tinggi rendahnya seseorang dapat dilihat dari tutur katanya, oleh sebab itu
hendaknya harus dijaga dalam setiap tindakan dan perbuatan. Dalam pupuh V bait
ke-1 dan 2 menunjukkan sikap burung Menco dan Banteng yang menggunakan
bahasa krama.

2)

Sopan Santun atau Tata Krama
Sikap sopan santun atau tata krama berhubungan dengan tindakan dan tingkah
laku seseorang yang dapat menempatkan diri di hadapan orang lain. Sikap sopan
santun terdapat pada pupuh IV bait ke-48 dan 49.
Pupuh tersebut menggambarkan Banteng yang memiliki sikap dan tingkah laku
sopan di hadapan orang lain. Meskipun hanya seekor Banteng tetapi tahu tentang
sopan santun dan tata krama.

c.

Ajaran Moralitas dalam Hubungan Sosial
Melalui peran tokoh binatang yang terdapat dalam Serat Cemporet, nilai pendidikan
sosial meliputiu empat aspek, yaitu tolong menolong, kasih sayang, kesetiaan, dan
kesetiakawanan.
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1)

Tolong Menolong
Manusia adalah makhluk sosial, hidup bermasyarakat memerlukan keberadaan
manusia lain. Oleh karena itu, manusia hendaknya saling tolong menolong, bantu
membantu, saling mau memberi dan menerima. Sikap tolong menolong terdapat
dalam pupuh XII bait ke- 17 dan 18.
Pupuh tersebut menggambarkan sikap Banteng yang suka menolong orang lain.
Memberikan pesan bahwa tolong menolong hendaknya diniatkan dengan ikhlas,
tidak mengharap imbalan.

2)

Kasih Sayang
Sikap kasih sayang yang berupa cinta kasih seorang adik terhadap kakaknya
diperlihatkan dalam pupuh XXIII bait ke- 15 dan 16. Pupuh tersebut
menggambarkan kasih sayang seorang adik terhadap kakak kandungnya.
Diceritakan Banteng menangis ketika melihat dua orang putri dari kerajaan
Pagelan yang merupakan kakaknya sendiri.

3)

Kesetiaan
Kesetiaan dalam Serat Cemporet terdapat pada pupuh VIII bait ke-66. Pupuh
tersebut menunjukkan kesetiaan Menco terhadap junjungannya. Burung Menco
mempersatukan Raden Pramana dengan dambaan hatinya, Rara Kumeyar.

4)

Kesetiakawanan
Sikap kesetiakawanan Banteng diperlihatkan pada pupuh XIII bait ke-19.
Pupuh tersebut menggambarkan peran tokoh Banteng yang memiliki sikap
kesetiakawanan terhadap manusia. Kebaikan budi untuk menolong sesama
tanpa mengharap imbalan, akan mendatangkan teman yang banyak dalam hidup
bermasyarakat.

d.

Ajaran Moralitas dalam Masyarakat
Nilai pendidikan moral lewat peran tokoh-tokoh binatang dalam Serat Cemporet,
terbagi menjadi lima aspek, yaitu sikap sabar, menepati janji, rela berkorban, rendah
hati, dan tidak mudah putus asa.
1)

Sikap Sabar
Sikap sabar terdapat pada pupuh XII bait ke- 5 dan 6. Pupuh tersebut
menggambarkan burung Menco Jamang yang memiliki sikap sabar. Dengan
mengingatkan cunduk yang ditinggal mati suaminya, sumping sewaktu
menjalankan tugas. Memberikan pesan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada
diri manusia sudah diatur atas kehendakNya.

2)

Menepati Janji
Sikap menepati janji merupakan gambaran manusia yang memiliki akhlak mulia.
Sikap menepati janji terpdapat dalam pupuh IX bait ke-7. Dalam pupuh tersebut
digambarkan sikap burung Menco yang dapat dipegang ucapannya, atau suka
menepati janji bila sudah berjanji.
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3)

Rela Berkorban
Pupuh IX bait 40 dan 41 menggambarkan sikap rela berkorban burung Menco
demi junjungannya. Sikap tersebut nampak ketika Raden Pramana hendak
dipanah oleh Raden Margana, maksud Menco menyelamatkan gustinya namun
panah tersebut menembus dadanya.

4)

Rendah Hati
Pupuh VI bait 23-24 menggambarkan sikap rendah hati burung Menco. Meskipun
burung Menco pandai mengubah kata-kata kawi dan dinyanyikan dengan suara
merdunya, tetapi tidak membuat Menco sombong. Namun kepandaiannya
dimanfaatkan untuk menghibur sekaligus memberikan tuntunan hidup.

5)

Tidak Mudah Putus Asa
Sikap tidak mudah putus asa ditunjukkan oleh anjing yang mencari ibut irinya
pada pupuh XVII bait ke- 38 dan 39.

3.

Kesesuaian Serat Cemporet sebagai Alternatif Bahan Ajar Membaca di SMA
Berdasarkan struktur naratif dan ajaran moral yang dikandung oleh Serat Cemporet
yang telah dibahas sebelumnya, tercetuslah sebuah materi ajar membaca untuk siswa
SMA. Kandungan ajaran moral yang tinggi di dalam Serat Cemporet jelas merupakan
bahan ajar sangat sesuai bagi anak SMA.

D. PENUTUP
1.

Simpulan
Berdasarkan pembahasan permasalahan peran tokoh binatang dalam dunia pendidikan,
dan ajaran moral melalui peran tokoh binatang dalam Serat Cemporet karya R. Ng.
Ranggawarsita yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
Analisis terhadap peran tokoh binatang dalam dunia pendidikan, hanyalah salah satu
dari beberapa pembahasan dalam mengupas teks Serat Cemporet.
Ajaran moralitas yang terdapat dalam Serat Cemporet melalui peran tokoh-tokoh
binatang adalah: ajaran moralitas religius meliputi percaya akan takdir, memanjatkan rasa
syukur, dan sikap pasrah; ajaran moral teika meliputi: tutur kata dan sopan santun atau
tata krama; ajaran moralitas dalam hubungan sosial meliputi: tolong-menolong, kasih
sayang, kesetiaan, kesetiakawanan; dan ajaran moralitas dalam bermasyarakat meliputi
sikap sabar, menepati janji, rela berkorban, rendah hati, dan tidak mudah putus asa.
Keseusaian Serat Cemporet sebagai bahan ajar membaca sastra di tingkat SMA
terdapat pada kandungan ajaran moralitas yang telah dibahas sebelumnya. Untuk itulah
perlu disimplikasi cerita Serat Cemporet didasarkan pada unit-unit naratifnya. Di dalam
unit-unit naratif terkandung ajaran moralitas yang dikembangkan dalam bentuk sekuen
baru hasil proses simplikasi sebagai kerangka membuat cerita baru yang lebih sederhana.

2.

Saran
Berdasarkan hasil penilitian, disarankan kepada pembaca dan peminat sastra adalah
sebagai berikut.
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Pembaca diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai pendidikan melalui peran tokohtokoh binatang yang terdapat dalam Serat Cemporet dalam kehidupan sehari-harii
Teks Serat Cemporet, dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bahan ajar dalam
pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah.
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REVITALISASI “SERAT WULANGREH”
BAGI PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
Oleh
Drs. Suyitno YP, M.Pd.
(PBSD – FPBS – IKIP PGRI Semarang)
yitnoyepepgri@yahoo.com
ABSTRAK
Latar belakang permasalahan dalam makalah ini adalah upaya pengembangan pendidikan
budaya dan karakter bangsa, mencakup: 1) nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang terdapat
dalam Serat Wulangreh; dan 2) bagaimana mentransformasi nilai-nilai yang terkandung dalam Serat
Wulangreh dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.
Makalah ini menggunakan metode dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Pengamatan
atas subjek kajian dilakukan dengan menganalisis dokumen berupa naskah Serat Wulangreh yang
memuat beberapa pupuh tembang macapat. Pendekatan kualitatif dimaksudkan bahwa proses analisis
dan penyimpulannya dilakukan dengan menggunakan lambang verbal, bukan angka-angka.
Tujuan penulisan makalah ini untuk menemukan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang
terdapat dalam Serat Wulangreh dan upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan pendidikan
budaya dan karakter bangsa melalui revitalisasi Serat Wulangreh. Berkait dengan hal itu perlu
dicari cara untuk mentransformasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa secara integratif dalam
mata pembelajaran tertentu. Manfaat yang diharapkan dengan penyusunan makalah ini adalah
ditemukannya cara untuk mentransformasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa kepada peserta
didik dalam rangka pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.
Simpulan makalah ini adalah: 1) bahwa nilai-nilai budaya dan karakter bangsa ditemukan
di dalam “Serat Wulangreh”; dan 2) teknik transformasi nilai-nilai kepada peserta didik dalam
pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dapat diintegrasikan dalam pembelajaran
Bahasa Jawa melalui standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap jenjang satuan
pendidikan.
Kata kunci: revitalisasi, Serat Wulangreh, pendidikan budaya, karakter bangsa

REVITALISATION “SERAT WULANGREH”
FOR THE CULTURE EDUCATION AND NATION CHARACTER
Drs. Suyitno YP, M.Pd.
(PBSD-FPBS-IKIP PGRI Semarang)
yitnoyepepgri@yahoo.com
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ABSTRACT
The problem background at this papper is how to developing of the culture education and
nation character, inclused: 1) values of the culture and nation character in the “Serat Wulangreh”;
and 2) how to transform values in the “Serat Wulangreh” for developing culture education and
nation character.
This papper use documentation methode by the qualitative approach. Observing to the subject
executed by the analysis document from the “Serat Wulangreh” is accommodate some of pupuh
tembang macapat. Qualitative approach mean analysis procces and results of this papper execution
by the verbal symbols and not numeral.
Suggestion of this papper are to nd values of the culture and nation character in the “Serat
Wulangreh”; and means to transform values in the “Serat Wulangreh” for developing culture
education and nation character. Is there to looked for integrated tecniques for transform values in
the “Serat Wulangreh” for developing culture education and nation character in the once subject of
instruction. Benet from this papper are discovered tecniques to transforming values of culture
and nation character for the students frame of developing culture education and nation character.
The results of this papper are: (1) values of culture and nation character discovered in the “Serat
Wulangreh” ; and (2) tecniques to tranforming values for the students in the developing culture
education and nation character be able integrated in the Javanese language subject pass through
competence standars and base of competence in the stratied schools.
Key word: revitalisation, Serat Wulangreh, education cultute, nation charracter

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah
Merujuk pada realitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa
bangsa Indonesia sekarang ini sedang dirundung masalah dalam hal karakter bangsa. Hal
itu dibuktikan dengan banyaknya sorotan dari berbagai kalangan dalam berbagai forum dan
berbagai media massa tentang kemerosotan karakter bangsa. Melalui berbagai forum dan
berbagai media itu masyarakat berharap agar persoalan budaya dan karakter bangsa segera
dicarikan alternatif yang memungkinkan tergalinya kembali budaya dan karakter bangsa
Indonesia.
Salah satu alternatif yang dikemukakan untuk mengatasi masalah budaya dan karakter
bangsa adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena
pendidikan membangun generasi muda bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat
preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam
berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya
dan karakter bangsa.
Dalam makalah ini pembahasan tembang macapat terfokus pada Serat Wulangreh karya
Sri Susuhunan Pakubuwana IV. Persoalan yang akan didalami dalam bahasan ini adalah: 1)
adakah nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam tembang macapat; dan 2) revitalisasi
tembang macapat dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.
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B. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa
1.

Pengertian
Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan
potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam
mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa
yang lebih baik di masa depan (Puskur 20120:3). Pelaksanaan pendidikan ditandai dengan
pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Pendidikan
merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka
memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan
mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan
masa mendatang.
Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan
keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral,
norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan
lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan
dalam kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem
kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Manusia sebagai
makhluk sosial menjadi penghasil sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan;
akan tetapi juga dalam interaksi dengan sesama manusia dan alam kehidupan, manusia
diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan yang telah dihasilkannya.
Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang berkembang sesungguhnya
adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni.
Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk
dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai
landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas
sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan
hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter
masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya
dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena
manusia hidup dalam ligkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter
individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang
berangkutan.
Pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi
muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan
kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Dalam proses pendidikan
budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya,
melakukan proses internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka
dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,
serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat.
Pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu
proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial,budaya
masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila.
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Jadi, pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilainilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan sik.
Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa
sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa. Pengembangan itu
harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode
pembelajaran yang efektif.
2.

Prinsip
Prinsip-prinsip dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah
berkelanjutan; melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah;
tidak diajarkan tetapi dikembangkan; dan proses pendidikan dilakukan oleh peserta didik
secara aktif dan menyenangkan.
Berkelanjutan mengandung pengertian bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya
dan karakter bangsa dimulai dari kelas 1 SD sampai paling tidak kelas 9 atau kelas akhir
SMP. Pendidikan budaya dan karakter bangsa di SMA adalah kelanjutan dari proses yang
telah terjadi selama 9 tahun. Demikian pula pengembangan pendidikan budaya dan karakter
bangsa di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari proses dari jenang SMA.
Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah, berarti
bahwa pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap
mata pelajaran, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler dan disesuaikan
dengan standar isi (SI).
Nilai-nilai budaya dan karakter bangsa tidak diajarkan tetapi dikembangkan,
bermakna bahwa materi nilai budaya dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa.
Artinya, nilai-nilai itu tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya
ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta seperti dalam mata
pelajaran. Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan dengan
mengintegrasikan ke dalam konsep, teori, prosedur, ataupun fakta dalam setiap mata
pelajaran.
Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenang-kan. Dalam
hal ini, proses pendidikan nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh peserta didik
bukan oleh guru. Guru menerapkan prinsip ”tut wuri handayani” dalam setiap perilaku
yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan
dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan non-indoktrinatif.
Proses pengenalan terhadap pengertian nilai yang dikembangkan dilakukan oleh guru/
dosen dengan menuntun peserta didik agar dapat belajar secara aktif. Hal ini dilakukan
guru/dosen dengan merencanakan kegiatan belajar yang menyebabkan peserta didik aktif
merumuskan pertanyaan, mencari sumber informasi, dan mengumpulkan informasi dari
sumber, mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, fakta, atau nilai,
menyajikan hasil rekonstruksi atau proses pengembangan nilai, menumbuhkan nilai-nilai
budaya dan karakter pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di
kelas, sekolah, dan tugas-tugas di luar sekolah/kampus.
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3.

Fungsi
Pendidikan budaya dan karakter bangsa memiliki fungsi pengembangan, perbaikan
dan penyaringan.

4.

a.

Pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi
berperilaku baik; ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang
mencerminkan budaya dan karakter bangsa;

b.

Perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam
pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat; dan

c.

Penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang
tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Tujuan
Tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah:
a.

mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan
warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;

b.

mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan
nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;

c.

menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi
penerus bangsa;

d.

mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif,
berwawasan kebangsaan; dan

e.

mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang
aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang
tinggi dan penuh kekuatan (dignity).

C. Nilai-nilai Karakter Bangsa dalam Serat Wulangreh
Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentikasi
bersumber pada agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Hal itu dapat
dijelaskan barang sedikit dalam keterangan berikut.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu,
masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Atas dasar
pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan
pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan
dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan,
budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta
didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan,
kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.
Telah terbukti bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari
oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam
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pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat
itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya
menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.
Tujuan Pendidikan Nasional merupakan rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap
warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang
dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki
warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling
operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.
Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentikasi delapan belas nilai untuk pendidikan
budaya dan karakter bangsa, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif,
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,
komunikatif/bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan
tanggung jawab.
Delapan belas nilai budaya dan karakter bangsa tersebut ternyata dapat digali dan
dikembangkan melalui syair-syair tembang dalam Serat Wulangreh. Runutan dari judul
‘Wulangreh’ dapat diidentikasi dua hal. Kata ‘Wulangreh’ terdiri dari kata ‘wulang’ yang berarti
‘ajar’ atau ‘ajaran’ dan kata ‘reh’ berarti ‘hal’ atau ‘sesuatu’. Dengan demikian ‘Wulangreh’
mengandung pengertian sebagai suatu hal yang berkait dengan ajaran atau pembelajaran (sikap
dan perilaku yang baik/utama). Nilai-nilai yang terkandung dalam Serat Wulanmgreh berkait
dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa dapat dilihat pada paparan berikut.
1. Religius
Nilai religius terdeskripsi melalui sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran
agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun
dengan pemeluk agama lain. Hal itu dapat dilihat pada syair tembang berikut.
Padha netepana ugi,
kabeh parentahing syara’,
terusna lair batine,
sholat limang wektu uga,
tan kena tininggala,
sapa tinggal dadi gabug,
yen misih remen neng praja.
(Asmaradana)

‘Selalu tepatilah’
‘semua perintah/aturan agama’
‘secara lahir maupun batin’
‘shalat lima waktu’
‘jangan sampai ditinggalkan’
‘siapa meninggalkan akan tak berisi’
‘jika masih ingin hidup di dunia’.

Pada syair tembang tersebut diamanatkan agar manusia mematuhi syara’. Kepatuhan
hendaknya secara lahir maupun batin. Diamanatkan pula bahwa manusia (Islam) jangan
sampai maninggalkan shalat lima waktu (fardhu).
2. Jujur
Nilai kejujuran terdeskripsi melalui perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
Hal itu dapat dilihat pada syair tembang berikut.
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Aja nganti kebanjur,
barang polah ingkang nora jujur,
yen kebanjur kojur sayekti tan becik,
becik ngupayaa iku,
pinutur ingkang sayektos
(Gambuh)

‘Jangan sampai berlarut-larut’
‘bertindak yang tidak jujur’
‘jika terlanjur tak beruntung dan tidak baik’
‘sebaiknya berusaha (mencari)’
‘nasihat yang sesungguhnya’

Syair Gambuh di atas menjelaskan bahwa berlaku tidak jujur itu tidak baik, bahkan
berakibat tidak beruntung bagi manusia yang berlaku tidak jujur tersebut.
3. Toleransi
Nilai toleransi terdeskripsi melalui sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,
suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Hal itu
dapat dilihat pada syair tembang berikut.
Alaning liyan den andhar,
ing becike liyan kang den simpeni,
becike dhewe ginunggung,
kinarya pasamuan,
tan rumasa alane dhewe ngandhukur,
wong mangkono wewateknya,
nora pantes den pedhaki.
(Pangkur)

‘kejelekan orang lain disebarkan’
‘kebaikan orang lain ditutupi’
‘kebaikan sendiri disombongkan’
‘digunakan untuk promosi’
‘tidak merasa jika kejelekannya banyak’
‘orang seperti itu wataknya’
‘tidak layak dihormati’.

Sifat yang selalu menjelek-jelekkan orang lain dan menutup-nutupi kebaikan orang
lain itu tidak baik. Ditambah lagi selalu mengagung-agungkan kebaikan diri sendiri tanpa
menyadari bahwa di memiliki banyak kekurangan. Pesan ini terkandung dalam syair
tembang Pangkur di atas.
4. Disiplin
Nilai kedisiplinan terdeskripsi melalui tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh
pada berbagai ketentuan dan peraturan. Hal itu dapat dilihat pada syair tembang berikut.
Setya tuhu barang saparentah manut,
ywa nglenggani karseng Gusti,
wong ngawula paminipun,
lir sarah aneng jaladri,
darma lumampah sapakon.
(Duduk wuluh-Megatruh)

‘Setia dan patuh terhadap perintah’
‘jangan mendustai perintah atasan’
‘ibarat orang mengabdi’
‘bagaikan berjalan di samudra lepas’
‘berlaku dan bertindak sesuai perintah’

Aturan dan perintah itu datang dari atasan. Sebagai bawahan sebainya selalu setia,
patuh, taat, dan disiplin terhadap perintah atasan. Kata ‘Gusti’ di sini diartikan sebagai
atasan dalam arti luas. Dapat bermakna ‘Tuhan’, ‘pimpinan negara’, ‘pimpinan kantor’,
dan sebagainya.
5. Kerja Keras
Nilai kerja keras terdeskripsi melalui perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh
dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan
sebaik-baiknya. Hal itu dapat dilihat pada syair tembang berikut.
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‘Dan janganlah bermalas-malasan’
Lan aja nalimpang padha,
‘bersegeralah memahami semua
mring leluhur dhingin-dhingin,
teladan para pendahulu’
satindake den kawruhan,
‘(yaitu) berprihatin/sungguh-sungguh’
ngurangi dhahar lan guling,
‘dalam bekerja’
nggone ambanting dhiri,
‘(bekerja) secara bersih’
amasuh sariranipun,
‘dilandasi niat yang tulus’
temene kang sinedya,
mungguh wong nedheng Hyang Widhi, ‘semua dilandasi keridoan Allah’
‘dengan begitu pasti akan tercapai (tujuan/citalamun temen lawas enggale tinekan.
cita/harapan)’.
(Sinom)
Tembang Sinom tersebut menggambarkan seseorang yang harus bekerja secara sungguhsungguh, dilandasi niat yang baik/ibadah. Meskipun bekerja secara keras jika dilandasi rasa
tulus seraya memohon ridha Allah akan tumbuh keyakinan bahwa semua harapan dalam
belajar/bekerja akan terkabulkan.
6. Kreatif
Nilai kreativitas terdeskripsi melalui berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Hal itu dapat dilihat pada syair
tembang berikut.
‘Jika kamu membuat suasa’
Yen sira karya suwasa,
‘agar menjadi baik’
darapon dadine becik,
‘pilihlah tembaga’
amilihana tembaga,
‘dapatkan tembaga terpilih’
oliha tembaga prusi,
‘bersihkanlah hingga bersih’
biresora kang resik,
‘dan pilihlah emas yang tua’
sarta masira kang sepuh,
‘bersih, murni, tanpa campuran’
resik tan kawoworan,
‘sari-sari emas, pastilah jadi’
dhasar sari pasti dadi,
‘jika demikian disebut suasa mulia’.
iku kena ingaran suwasa mulya.
(Sinom)
Penciptaan sesuatu yang baru secara baik dan unggul berdasarkan sesuatu yang telah
ada merupakan salah satu bentuk kreativitas seseorang. Cara untuk menghasilkan sesuatu
yang baru dan unggul itu telah tergambar dalam tembang Sinom di atas.
7. Mandiri
Nilai kemandirian terdeskripsi melalui sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung
pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Hal itu dapat dilihat pada syair tembang
berikut.
Bener luput ala becik lawan beja,
‘Betul, salah, baik, dan untung’
cilaka mapan saking,
‘celaka terpulang pada’
ing badan priyangga,
‘diri sendiri’
dudu saking wong liya,
‘bukan berasal dari orang lain’
mulane den ngati-ati,
‘maka berhati-hatilah’
sakeh dirgama
‘semua akal-akalan’
singgahana den pepeling.
‘simpan dan jangan dilakukan’
(Durma)
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Akibat dari semua perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk
akan terpulang pada diri sendiri. Oleh karena itu sebaiknya manusia berbuat kebaikan.
Musaibah yang menimpa diri manusia bukan berasal dari orang lain dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
8. Demokratis
Nilai demokratis terdeskripsi melalui cara berkir, bersikap, dan bertindak yang menilai
sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Hal itu dapat dilihat pada syair tembang
berikut.
‘Dan janganlah angkuh dan kejam’
Lawan aja angkuh bengis,
‘tak bersahabat, brangasan, suka menyela, lancang,
lengus lanas calak lancang,
dan suka nyelonong’
langgar ladak sumalonong,
‘jangan menginjak dan jangan mengesam-pingkan,
ja ngidak aja ngepak,
dan jangan menyia-siakan’
lan aja siya-siya,
‘jangan jahil suka bertengkar’
aja jahil dhemen padu,
‘dan jangan suka mengadu’.
lan aja padha wadulan.
(Asmaradana)
Tuntunan dalam menghargai orang lain teramanatkan secara jelas dalam tembang
Asmaradana ini.
9. Rasa Ingin Tahu
Nilai rasa ingin tahu terdeskripsi melalui sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk
mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan
didengar. Hal itu dapat dilihat pada syair tembang berikut.
Mulanipun wekasingsun iki,
‘Makanya pesan saya ini’
den kerep tetakon,
‘gemarlah bertanya’
aja isin ngatokken bodhone,
‘jangan malu jika terlihat bodoh’
siking bodho witing pinter ugi,
‘(sadar) tidak tahu itu permualaan pandai’
mung Nabi sinelir,
‘hanyalah Nabi terpilih’
pinter tanpa wuruk.(Mijil)
‘yang pandai tanpa belajar’.
Tembang Mijil itu mengamanatkan bahwa semua manusia itu pada dasarnya tidak
tahu. Berawal ketidaktahuan itu, sebaiknya manusia suka bertanya (belajar). Sebab hanya
manusia terpilih (nabi) yang memiliki kepandaian tanpa harus belajar.
10. Semangat Kebangsaan
Nilai semangat kebangsaan terdeskripsi melalui cara berpikir, bertindak, dan berwawasan
yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Hal itu dapat dilihat pada syair tembang berikut.
Poma padha dipun eling,
‘Wahai kalian, ingatlah!’
nganggo syukur lawan lila,
‘ikhlas dan bersyukurlah’
nrimaa ing pepancene,
‘terimalah sesuai kedudukan’
lan aja amrih sarama,
‘dan jangan berharap seragam’
mring wedya nandhang karya,
‘jangan ragu-ragu dalam bekerja’
lan padha amriha iku,
‘harapan kita’
arjane kang desa-desa.
‘semoga pedesaan juga menjadi ramai’
(Asmaradana)
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Berpikir, bertindak, dan berwawasan agar desa/negara menjadi lebih maju ditempatkan sebagai kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
Hal itu tergambar dalam syair tembang Asmaradana di atas.
11. Cinta Tanah Air
Nilai cinta tanah air terdeskripsi melalui cara berkir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan sik,
sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Hal itu dapat dilihat pada syair tembang berikut.
Nanging arang iya wong saiki,
kang kaya mangkono,
kang wis kaprah iya salawase,
yen wis ana lungguhe sethithik,
apa nuli lali,
ing wiwitanipun
(Mijil)

‘Tetapi jarang orang sekarang’
‘yang seperti itu’
‘biasanya maunya selamanya’
‘jika memiliki kedudukan sedikit saja’
‘kemudian lupa’
‘awal mulanya’

Jika dikaitkan dengan bait sebelum dan seseudahnya, tembang Mijil tersebut menggambarkan pejabat yang tidak loyal pada jabatannya. Setelah menduduki jabatan tertentu,
maka dia akan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bahkan ingin menguasai selamanya.
12. Menghargai Prestasi
Nilai menghargai prestasi terdeskripsi melalui sikap dan tindakan yang mendorong dirinya
untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. Hal itu dapat dilihat pada syair tembang berikut.
Mung tindake dhewe datan winaonan,
ngrasa bener pribadi,
sanadyan benera,
yen tindake wong liya,
pati den arani sisip,
iku wong ala,
nganggo bener pribadi.
(Durma)

‘Tindakan sendiri tidak disadari’
‘perasaannya paling betul’
‘meskipun betul’
‘jika itu perbuatan orang lain’
‘selalu dikatakan salah’
‘itu perbuatan tidak baik’
‘yang ingin slalu benar sendiri’

Tembang di atas mengamanatkan agar orang mau menghargai kebenaran yang dimiliki orang lain. Tidak baik apabila seseorang selalu menganggap dirinya super, sedangkan
orang lain selalu rendah.
13. Komunikatif/Bersahabat
Nilai kekomunikatifan/kebersahabatan terdeskripsi melalui tindakan yang memperlihatkan
rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Hal itu dapat dilihat
pada syair tembang berikut.
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‘Isi dari tembang Pangkur’
Kang sekar Pangkur winarna,
lelabuhan ingkang kanggo ing wong ngurip, ‘darma kehidupan manusia’
‘baik dan buruk itu,
ala lan becik puniku,
‘sebaiknya dipahami’
prayoga kawruhana,
‘adat istiadat selalu diperhatikan’
adat waton puniku dipun kadulu,
‘juga adat sopan-santun’
miwah ta ing tata krama,
‘jagalah setiap hari’
den kaesthi siyang ratri. (Pangkur)
Dalam bergaul seyogianya manusia selalu memperhatikan dan melaksanakan adat
tata krama dan sopan santun. Hal itu dilakukan agar terjalin komunikasi yang harmonis.
14. Cinta Damai
Nilai cinta damai terdeskripsi melalui sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan
orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Hal itu dapat dilihat pada syair
tembang berikut.
‘Diceritakan’
Ana pocapanipun,
‘adiguna, adigang, adigung’
adiguna adigang adigung,
‘kijang itu pamer cepat’
pan adigang, kidang adigung pan esti,
‘gajah pamer kuat, ‘ular pamer sakti’
adiguna ula iku,
‘ketiganya mati bersamaan karena kesombontelu pisan mati sampyoh.
gan masing-masing’
(Gambuh)
Tindakan yang menyombongkan keunggulan sendiri dapat menyebabkan ketidaksenangan perasaan orang lain. Jika sama-sama menyombongkan diri akhirnya melahirkan
perselisihan. Perselisihan selalu menghadirkan kerugian bagi yang berselisih. Lebih dari
itu, orang lain di sekitarnya dapat pula terimbas dampak buruknya.
15. Gemar Membaca
Nilai gemar membaca terdeskripsi melalui kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca
berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Hal itu dapat dilihat pada syair
tembang berikut.
Mulanipun wekasingsun iki,
‘Makanya pesan saya ini’
den kerep tetakon,
‘gemarlah bertanya’
aja isin ngatokken bodhone,
‘jangan malu jika terlihat bodoh’
siking bodho witing pinter ugi,
‘(sadar) tidak tahu itu permualaan pandai’
mung Nabi sinelir,
‘hanyalah Nabi terpilih’
pinter tanpa wuruk.
‘yang pandai tanpa belajar’.
(Mijil)
Kebiasaan bertanya dapat dilakukan secara langsung kepada nara sumber dapat pula
dilakukan dengan membaca buku. Terbatasnya waktu dan kesempatan sangat memungkinkan seseorang bertanya melalui kegiatan membaca. Nasihat untu selalu bertanya dan
merasa diri seseorang ‘kurang pandai’ telah diamanatkan oleh tembang Mijil di atas.
16. Peduli Lingkungan
Nilai peduli lingkungan terdeskripsi melalui sikap dan tindakan yang selalu berupaya
mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upayaupaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Hal itu dapat dilihat pada
syair tembang berikut.
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Dene sesirikanira,
yen tedhak ing Demak nenggih,
mangangge wulung tan kena,
ana kang nyenyerik malih,
bebet lonthang tan keni,
yeku yen tedhak Madiun,
lan payung dadaan abang,
tedhak Madura tan keni,
yen nganggowa bebathikan parang rusak.
(Sinom)

‘Adapun pantangannya’
‘jika bepergian ke Demak’
‘jangan berbusana wulung/ungu’
‘ada pantangan lagi’
‘tidak boleh berbebet lothang’
‘jika pergi ke Madiun’
‘dan payung berwarna merah’
‘pergi ke Madura tidak boleh’
‘jika berbatik adalah parang rusak’

Amanat tembang di atas adalah agar manusia selalu menjaga keserasian hidup yang
telah tertata di lingkungan tertentu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah
kerusakan pada lingkungan dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang mungkin terjadi merupakan implementasi karakter kepedulian lingkungan.
17. Peduli Sosial
Nilai peduli sosial terdeskripsi melalui sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi
bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Hal itu dapat dilihat pada
syair tembang berikut.
Iku uga dipuneling,
kalamun mulyaning praja,
mufa’ati mring wong akeh,
ing rina wengi tan pegat,
nenedha mring Pangeran,
luluse kraton Sang Prabu,
miwah arjaning nagara.
(Asmaradana)

‘Itu juga perlu diingat’
‘demi kemuliaan negara/daerah’
‘bermanfaat bagi umat manusia’
‘siang dan malam tak pernah lepas’
‘memohon kepada Tuhan’
‘demi keselamatan negara/daerah’
‘serta kemakmuran bangsa’

Manusia selalu diingatkan untuk berpikir dan berbuat yang bermanfaat bagi sesama.
Agar semua niat baik itu tercapai jangan lupa selalu memohon kepada Tuhan yang Mahaesa.
18. Tanggung Jawab
Nilai tanggung jawab terdeskripsi melalui sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan
tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat,
lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu dapat
dilihat pada syair tembang berikut.
Aja kakehan sanggup,
‘Janganlah banyak kesanggupan’
durung weruh tuture agupruk,
‘belum tahu tetapi berlagak tahu’
tutur nempil panganggepe wruh pribadi, ‘menyitir diakui milik sendiri’
pangrasane keh wong nggunggung,
‘menurutnya banyak orang heran’
‘padahal yang tahu mentertawai’
kang wus weruh amelengos.(Gambuh)
Segala perbuatan adalah merupakan tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu janganlah mengemukakan pendapat ataupun menyampaikan kesanggupan jika tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
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D. Simpulan
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dapat
ditemukan di dalam tembang macapat. Dengan demikian, sangat tepat diintegrasikan dalam
mata pelajaran tertentu guna mentransformasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
Teknik pentransformasian nilai-nilai budaya dan karakter bangsa kepada peserta didik
dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran tertentu dengan mengacu pada standar kompetensi
dan kompetensi dasar pada setiap jenjang sekolah.
Semoga kajian sederhana ini bermanfaat sebagai bahan diskusi dalam upaya pengembangan
pembelajaran bahasa, khususnya pembelajaran bahasa Jawa.
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Abstrak
Permainan tradisional di era terbuka sekarang sedikit demi sedikitmulai menghilang seiring
merebaknya berbagai jenis games berbasisteknologi digital. Hal ini tentu mengkhawatirkan
mengingat permainantradisional seperti jamuran, gobag sodor, dakon, dan lainnya mempunyaicukup
banyak manfaat bagi generasi muda. Permainan tradisional sebagaialternatif games berbasis budaya
perlu diupayakan agar generasi masakini tidak kehilangan akar budayanya.
Kata kunci: permainan tradisional, games berbasis budaya, akar budaya
Abstract
Traditional gamesin the open eranowgraduallydisappearingas thespread ofvarioustypes
ofgamesbased ondigitaltechnology. It is certainlyworryinggiven thetraditional gameslikemoldy,
gobagSodor, dakon, andothershavequite alot ofbenets to young people. Traditional gamesas
alternativeculture-based games,it is necessary thatthe present generationdoes notloseits cultural
roots.
Keywords:traditional games, gamesbased onculture, culturalroots

A. PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi di zaman modern sekarang telah banyak merubah perilaku masyarakat
Indonesia terutama anak-anak. Permainan tradisional seperti dakon, cublak-cublak suweng,
gobak sodor, bekelan ‘bermain bola bekel’, nekeran ‘bermain kelereng’, layangan ‘bermain
layang-layang’, egrang, bentik, jethungan, sudamanda, dan lainnya yang dulu sering kita
jumpai di setiap sudut kampung kini tak ada lagi karena tergantikan dengan permainan modern
berbasis hi-tech. Padahal permainan tradisional tersebut memiliki loso tinggi dan bermanfaat
bagi perkembangan emosi sekaligus pertumbuhan anak-anak.
Hal menarik dari sejumlah dolanan tradisional diantaranya selalu melahirkan suasana
suka cita, kekompakan dan kerukunan pada anak-anak. Di dalam permainan tradisionaltersebut
jiwa anak akan terlihat secara penuh lantaran ada ekspresi dan luapan natural apa adanya.
Suasana suka cita yang dibangun dalam permainan tradisional melahirkan dan menghasilkan
kebersamaan dan keguyuban yang tidak dimiliki olehberbagai games modern saat sekarang.
Baik permainan atau dolanan tradisional yang menggunakan alat seperti egrang, bentik, bekelan,
layangan dan lainnya maupun tanpa alat seperti jethungan, sudamanda dan lainnya tetap saja
memberikan banyak pengaruh positif bagi perkembangan emosi dibanding dengan berbagai
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permainan modern yang ada saat sekarang.
Meski berbagai dolanan tradisional berbasis budaya ini ditengarai memiliki kemanfaatan
dan pengaruh positif bagi perkembangan emosi pada anak, ternyata tidak mudah mempopularkan
kembali permainan tersebut sebagaimana jaman dulu lantaran jaman sekarang merebak berbagai
games berbasis digital yang dianggap lebih praktis dan modern. Bagaimanapun kondisinya
permainan tradisional yang merupakan warisan luhur tetap harus diupayakan kelestariannya agar
generasi yang akan datang tidak kehilangan akar budayanya. Permasalahan yang ada sekarang,
bagaimana caranya untuk mempopulerkan kembali permainan tradisional tersebut sebagai salah
satu pilihan games meski kondisi saat ini dikepung dengan berbagai games berbasis hi-tech.
Masalah lain, apa manfaat dari bermain masing-masing dari permainan tradisional berbasis
budaya tersebut.

B. PEMBAHASAN
Secara umum dapat didenisikan bahwa permainan tradisional merupakan media bermain
yang sudah ada sejak jaman dulu dan diwariskan secara turun temurun kepada generasi
berikutnya. Pengertian lain permainan tradisional adalah permainan yang dimiliki oleh suatu
daerah,yang pada umumnya berasal dari latar belakang, tujuan atau dari legenda yangberkaitan
dengan kehidupan sosial. Dalam konteks ini yang dibicarakan adalah permainan tradisional
khususnya yang ada di daerah Jawa.
Aktivitas bermain khususnya bermain permainan tradisional dapat digunakan sebagai media
untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak, semisal kemampuan
bersosialisasi dengan orang lain, kemampuan untuk berperilaku jujur, berkreativitas,
mengembangkan daya nalar-pikir, bertanggungjawab, dan kemampuan positif lain. Istilah
bermain diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan mempergunakan atau tanpa
mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian, memberikan informasi, memberikan
kesenangan, dan dapat mengembangkan imajinasi anak. Lain halnya dengan games berbasis
teknologi canggih yang cenderung dimainkan secara individu akan mempengaruhi aspek
sosial emosionalnya. Jika kebablasan memainkan games dengan menggunakan gadged bisa
menyebabkan anak bersifat individualis, tidak mau berbagi dan tidak belajar memahami orang
lain dan kurang atau tidak bisa berempati.
Lebih disayangkan lagi, kini jenis-jenis permainan tradisional tersebut sudahjarang dimainkan
anak-anak pada jaman modern sekarang.Kalaupun masih ada yangmemainkan permainan
tradisional tersebut, jenis permainannya pun tertentu semisal nekeran karena popular digandrungi
anak-anak dan kebanyakan anak-anak di pedesaan yang memainkannya. Anak-anak jaman
sekarang tidak lagi tertarik dengan permainan-permainan tradisional, mereka lebih memilih
permainan modern yang bentuknya lebih menarik tetapi memiliki manfaat yang lebih sedikit
daripada permainan tradisional. Pada umumnya permainan modern melatih anak menjadi
individualis karena sebagian besar permainan modern hanya dimainkan oleh satu orang. Selain
itu permainan modern juga melatih anak untuk menjadi konsumtif karena apabila mainan
tersebut rusak, mereka harus membeli mainan baru lagi. Maka, menjadi hal yang cukup
menantang pada kondisi saat sekarang untuk menjadikan permainan tradisional menjadi salah
satu pilihan permainan di jaman permainan yang berteknologi tinggi.Berikut paparannya lebih
lanjut.
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1.

Mempopulerkan Permainan Tradisional di Era Games Berbasis Hi-Tech
Smartphone, tablet, gadget dan berbagai perangkat canggih lain telah menjadi
bagian hidup dari masyarakat baik di pedesaan terlebih juga di perkotaan. Sebagaimana
yang diberitakan oleh majalah NAKITA (2013: 22), hasil penelitian di Amerika Serikat
menunjukkan anak usia sekolah menghabiskan paling tidak 7,5 jam sehari di depan televisi,
komputer, smartphones atau jenis gadged lainnya. Mereka mengakses gadged di jalan ke
sekolah, di ruang tunggu dokter, di kendaraan atau di tempat umum lainnya. Dari hasil
penelitian itu juga terungkap, di usia prasekolah (3 dan 4 tahun), ketika mereka mampu
membaca, saat bersamaan mereka juga ulai mengoperasikan tablet atau iPad. Kondisi
tersebut juga tidak jauh berbeda dengan anak-anak di Indonesia yang secara otomatis
langsung akrab dengan berbagai games yang bisa dimainkan dari perangkat canggih
tersebut. Alhasil, tidak heran jika banyak kita temukan anak-anak Indonesia khususnya
masyarakat Jawa yang tidak tahu apalagi mengenal dengan adanya games atau permainan
tradisional yang merupakan bagian dari budayanya. Anak-anak jaman sekarang lebih
popular dan familiar dengan games berbasis teknologi canggih ketimbang mengenal
budayanya.
Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mempopulerkan permainan
tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia khususnya Jawa di era games online
berbasis hi-tech tersebut? Karena bagaimanapun membutuhkan upaya tersendiri untuk
memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak generasi masa kini meski
serbuan games dengan teknologi tinggi mengelilingi. Tujuannya agar anak memiliki
alternatif permainan lain, sehingga tidak hanya permainan dengan teknologi audio visual
gadged canggih yang mereka ketahui tetapi juga mau memainkan permainan tradisional
yang menjadi bagian dari budaya luhur bangsa.
Cara yang bisa dilakukan untuk mempopulerkan permainan tradisional di era games
berbasis hi-tech diantaranya melalui basis keluarga, masyarakat dan instansi terkait semisal
instansi sekolah yang lebih banyak memiliki kewenangan terkait dengan penyebaran
keilmuan dan kebudayaan. Lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut.
1)

Berbasis Keluarga
Keluargamerupakan lingkungan terkecil yang terdapat beberapa orang yang
masih memiliki hubungan darah (disebut anggota keluarga).Keluarga sebagai institusi
pertama dan utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak memegang
peranan penting dalam mengenalkan dan mengajarkan kebudayaan asli Indonesia
–dalam hal ini permainan tradisional- kepada anggota keluarganya. Pempopuleran
permainan tradisional ini bisa bermula dari keluarga.Dalam hal ini, peran orang tua
untuk mengenalkannya pada anak-anaknya dapat dilakukan secara efektif. Harapannya
dengan orang tua berperan aktif memperkenalkan permainan tradisional kepada
anak-anaknya, keberlangsungan permainan tradisional akan tetap terjaga. Hal yang
dapat dilakukan oleh orang tua kaitannya dengan permainan tradisional ini adalah
dengan mengajarkan pola permainan dan nilai serta manfaat yang terkandung dalam
masing-masing permainan tradisional tersebut.
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2)

Berbasis Masyarakat
Pempopuleran permainan tradisional berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan
memasifkan dan memunculkan grup-grup permainan tradisional yang berakar dari
komunitas masyarakat sehingga kesinambungan keberadaan permainan tradisional
terjaga dari generasi ke generasi (lintas generasi).Hal ini tidak bisa terlepas dari
kekompakan dan kebersamaan masyarakat dalam mempopulerkan jenis-jenis
permainan tradisional yang ada kepada penerus generasi.Tokoh masyarakat dan pihakpihak yang terkait secara langsung berkenaan dengan pengembangan kebudayaan
daerah dalam bentuk permainan tradisional memegang peranan yang cukup penting
dalam pengupayaannya.Ini semata-mata karena di masyarakat, para tokoh ataupun
penggerak masyarakat masih menjadi kunci utama dalam pelaksanaan kegiatan apapun
dalam masyarakat.

3)

Berbasis Sekolah
Pengenalan dan pengajaran permainan tradisional bisa dilakukan melalui institusi
formal yakni sekolah.Karena bagaimanapun, basis sekolah bisa menjadi pintu utama
dalam mengenalkan dan mengajarkan apapun termasuk upaya untuk memperkenalkan
dan mengajarkan budaya daerah yang dimiliki bangsa Indonesia khususnya dalam
bentuk permainan tradisional.

2.

Beberapa Jenis Permainan Tradisional dan Manfaatnya
Banyak permainan tradisional yang dimiliki masyarakat Jawa, diantaranya seperti
dakon, egrang, bentik, bekelan, nekeran, layangan, jamuran, jethungan, cublak-cublak
suweng, gangsingan, dan lainnya. Berikut akan dijelaskan mengenai masing-masing
permainan tradisional tersebut beserta manfaatnya.
1) Dakonan (Lumbungan)
Dakonan merupakan salah satu dolanan anak yang menggunakan alat, seperti
halnya egrang, bekel, benthik, gangsing, dan lain-lain. Sementara yang tidak
menggunakan alat masih banyak lagi, antara lain jamuran, jethungan, cublak-cublak
suweng dan lain-lain. Semua permainan tersebut sangat melekat di hati anakanak jaman dulu ketika teknologi canggih belum merambah sebagaimana kondisi
saat sekarang. Setiap permainan atau dolanan tradisional anak memiliki makna
tersendiri. Sebagai contoh dakonan (lumbungan), ternyata dalam permainandakonan
(lumbungan)membutuhkan konsentrasi dan kecermatan dalam melihat. Dengan
menggunakan biji sawo (kecik) atau bisa juga dengan media batu, biji asam, dan
lainnya kita baru menyadari kecermatan dalam memasukkan biji atau media itu sangat
diperlukan untuk mengisi lubang-lubang kayu pada papan dakon tersebut.
Cara bermainan permainan tradisional ini yakni pada awal permainan dakon
setiap lobang kecil diisi dengan tujuh buah biji atau batu. Dua orang pemain yang
berhadapan, salah seorang yang memulai dapat memilih lobang yang akan diambil
dan meletakkan satu ke lobang di sebelah kanannya dan seterusnya. Bila biji atau
habis di lobang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan
melanjutkan mengisi, bila habis di lobang besar miliknya maka ia dapat melanjutkan
dengan memilih lobang kecil di sisinya. Bila habis di lubang kecil di sisinya maka
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ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti
di lobang kosong di sisi lawan maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa.
Permainan dakonanini dianggap selesai bila sudah tidak ada biji atau batu lagi yang
dapat diambil (seluruh biji ada di lobang dakon besar kedua pemain). Pemenangnya
adalah yang mendapatkan biji atau batu terbanyak.
2)

Nekeran ‘Bermain Kelereng’
Permainan tradisional nekeran ‘bermain kelereng’ ini cukup popular bahkan
sampai hari ini di wilayah masyarakat pedesaan permainan ini masih digandrungi,
khususnya oleh anak-anak laki-laki.Perempuan jarang yang melakukan permainan ini,
meski demikian tidak menutup kemungkinan anak perempuan pun bisa memainkannya.
Dalam permainan tradisional ini dibutuhkan kecermatan dalam membidik kelereng
yang dijadikan sasaran.Artinya, keahlian tangan dalam memainkan permainan ini
sangat dibutuhkan.Selain diutuhkan kecermatan, juga dibutuhkan kesabaran harus
menunggu sampai pada gilirannya bermain.Jadi, tidak bisa seenaknya memainkan
kelereng tersebut.Permainan ini biasanya dilakukan secara bersama-sama karena
akan lebih menyenangkan dan lebih ramai situasinya.

3)

Egrang
Egrang merupakan tongkat yang digunakan seseorang agar bisa berdiri dalam
jarak tertentu di atas tanah.Egrang berjalan adalah egrang yang diperlengkapi dengan
tangga sebagai tempat berdiri, atau tali pengikat untuk diikatkan ke kaki, untuk tujuan
berjalan selama naik di atas ketinggian normal (http://id.wikipedia.org/wiki/Egrang).
Permainan tradisional egrang membutuhkan peralatan yakni bambu yang
dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk bermain atau berjalan.
Dalam bermain egrang ini bisa dilakukan secara individu dan bisa juga dilakukan
secara berkelompok yang biasanya berlomba cepat-cepatan untuk mencapai garis
nish yang ditentukan. Permainan egrang membutuhkan keahlian khusus sehingga
diperlukan latihan terlebih dahulu sebelum memainkan atau bertanding dengan yang
lainnya.Selainkan keahlian khusus, diperlukan juga keseimbangan tidak terjatuh dari
egrang tersebut.

4)

Cublak-Cublak Suweng
Permainan Cublak-cublak suweng dimainkan secara berkelompok Cara
memainkannya kurang lebih begini: segerombolan anak kecil memindahkan biji
atau batu kecil dari telapak yang satu ke telapak yang lain. Hal itu dilakukan di atas
punggung temannya yang posisinya tengkurap. Artinya, punggung temannya itu
dijadikan media atau meja permainan. Sambil bermain mereka menyanyikan lagu
Cublak-Cublak Suweng sebagai berikut.
Cublak-cublak suweng,
suwenge teng gelenter,
mambu ketundhung gudel,
pak empo lera-lere,
sopo ngguyu ndhelikake,
Sir-sir pong dele kopong,
280

Sir-sir pong dele kopong,
sir-sir pong dele kopong…
Setelah lagu Cublak-cublak suwengitu selesai, batu atau biji yang diputarkan
sudah berada di salah satu tangan seorang anak. Temannya yang tengkurap kemudian
menebak kira-kira siapa yang memegang batu atau biji itu. Jika tebakannya benar,
maka posisinya tengkurap digantikan oleh temannya yang telah ditebak tersebut.
Dalam artikel Kompasiana yang berjudul Memahami Lagu Cublak Suweng yang
Kaya Makna, dijelaskan secara panjang lebar berkaitan dengan lagu tersebut.Berikut
penjelasannya.
Lagu dolanan anak-anak di Jawa, karya Sunan Giri (1442M) ini berisi syair
‘sanepo’ (simbol) yg sarat makna, tentang nilai-nilai keutamaan hidup manusia.
Cublak-cublak suweng,
Cublak Suweng artinya tempat Suweng. Suweng adalah anting perhiasan wanita
Jawa. Cublak-cublak suweng, artinya ada tempat harta berharga, yaitu Suweng
(Suwung, Sepi, Sejati) atau Harta Sejati.
Suwenge teng gelenter,
SuwengeTeng Gelenter, artinya suweng berserakan. Harta Sejati itu berupa
kebahagiaan sejati sebenarnya sudah ada berserakan di sekitar manusia.
Mambu ketundhung gudel,
Mambu (baunya) Ketundhung (dituju) Gudel (anak Kerbau). Maknanya, banyak
orang berusaha mencari harta sejati itu. Bahkan orang-orang bodoh (diibaratkan
Gudel) mencari harta itu dengan penuh nafsu ego, korupsi dan keserakahan, tujuannya
untuk menemukan kebahagiaan sejati.
Pak empo lera-lere,
Pak empo (bapak ompong) Lera-lere (menengok kanan kiri). Orang-orang bodoh
itu mirip orang tua ompong yang kebingungan. Meskipun hartanya melimpah, ternyata
itu harta palsu, bukan Harta Sejati atau kebahagiaan sejati. Mereka kebingungan
karena dikuasai oleh hawa nafsu keserakahannya sendiri.
Sopo ngguyu ndhelikake,
Sopo ngguyu (siapa tertawa)Ndhelikake (dia yg menyembunyikan).
menggambarkan bahwa barang siapa bijaksana, dialah yang menemukan Tempat
Harta Sejati atau kebahagian sejati. Dia adalah orang yang tersenyum-sumeleh dalam
menjalani setiap keadaan hidup, sekalipun berada di tengah-tengah kehidupan orangorang yang serakah.
Sir-sir pong dele kopong,
Sir (hati nurani) pong dele kopong (kedelai kosong tanpa isi). Artinya di dalam
hati nurani yang kosong. Maknanya bahwa untuk sampai kepada menemu Tempat
Harta Sejati (Cublak Suweng) atau kebahagiaan sejati, orang harus melepaskan diri
dari atribut kemelekatan pada harta benda duniawi, mengosongkan diri, tersenyum
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sumeleh,rendah hati, tidak merendahkan sesama, serta senantiasa memakai rasa dan
mengasah tajam Sir-nya atau hati nuraninya. Pesan moral lagu dolanan “Cublak
Suweng” adalah:“Untuk mencari harta kebahagiaan sejati janganlah manusia menuruti
hawa nafsunya sendiri atau serakah, tetapi semuanya kembalilah ke dalam hati nurani,
sehingga harta kebahagiaan itu bisa meluber melimpah menjadi berkah bagi siapa
saja ”.
5)

Suda manda (Engklek)
Permainan sudamanda (engklek) biasanya dimainkan oleh anak perempuan,
meski demikian tidak menutup kemungkinan anak laki-laki bisa juga memainkan
permainan ini.Cara memainkannya dengan menggunakan media tanah atau lantai
yang diberi pembatas atau garis-garis petak dan menggunakan gaco yakni berupa
pecahan genting.Ada banyak manfaat permainan tradisional suda manda atau engklek
ini, diantaranya.

6)

a.

Meningkatkan keterampilan bersosialisasi atau berinteraksi sosial karena
sudamanda (engklek) ini dimainkan secara bersama-sama.

b.

Melatih motorik halus yakni pada saat menggambar garis-garis pembatas atau
petak dan melempar gaco

c.

Melatih motorik kasar anak yakni pada saat anak-anak bermain secara berjingkat.

d.

Melatih anak-anak untuk melakukan pengamatan secara cermat, yaitu mengamati
para pemain lainnya apakah pemain tersebut menginjak garis atau petak,
berjingkat dengan rute yang benar, dan lain sebagainya.

e.

Melatih kesabaran anak karena dalam permainan tersebut harus menunggu
sampai pada gilirannya untuk bermain.

f.

Melatih kognisi (pemecahan masalah) pada anak, yakni melatih dan mengajari
anak untuk melempar gaco agar tidak keluar dari garis atau petak.

g.

Melatih konsentrasi anak karena dalam bermain sudamanda ini anak membutuhkan
konsentrasi dalam melempar gaco, agar tidak menginjak garis, dan keluar dari
petak.

h.

Melatih sportitas anak, yakni apabila ada anak yang memainkan sudamanda
ini memang menginjak garis ia harus menghentikan permainannya.

i.

Melatih perkembangan emosi, pada saat anak yang bermain tidak berhasil
melemparkan gaco ke dalam petak,dan tidak boleh melanjutkan permainan atau
pada saat tahap pemilihan lokasi sawah, namun ia tidak berhasil mendapatkannya
karena gaco jatuh di luar petak.

j.

Melatih anak untuk jujur

k.

Melatih anak untuk mengeluarkan ekspresi, ekspresi ketika gagal ataupun berhasil
dalam memainkan permainan tersebut.

Gobak Sodor
Permainan tradisional ini membutuhkan ketangkasan dan kekompakan
karena dimainkan dalam bentuk tim. Gobak sodor tidak membutuhkan alat, hanya
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membutuhkan tempat untuk dijadikan sebagai petakan yang digaris-garis.Dalam
permainan ini tidak ada pembatasan jumlah pemain. Tapi harusdiperhatikan jumlah
pemain harus dengan hitungan berpasangan. Jumlahnyabisa dua pasang, lima pasang
atau lebih. Tergantung pada luas lapangan yangtersedia dan peserta yang akan ikut.
Lapangan yang digunakan berbentuk empatpersegi panjang yang dibuat petak petak
bujur sangkar dengan ukuran masingmasing2-3 meter atau menyesuaikan dengan
kondisi lokasi yang digunakan. Jumlah petak tergantung pada luas lapangan atau
jumlahpasangan pemain yang akan memainkan permainan tersebut.
Berikut cara bermain permainan gobak sodor:Sebelum permainan dimulai salah
satu orang dari kedua regu yang akan bermain melakukan undian dengan pingsut
(bahasa Jawanya encon), yang menang menjadi penyerang yang kalahmenjadi penjaga
petak. Masing-masing regu penjaga menempati garis masing-masingyang ada diarena
permainan dengan kedua kaki diatas garis, khusus untukpenjaga garis tengah berfungsi
sebagi penjaga dan pengontrol garis tengahsampai belakang. Penjaga yang paling
depan dapat mengurung lawan satu ataudua petak yang sejajar sekaligus teman di
belakangnya. Hal ini berarti penjagaterdepan bertindak sebagai ketua kelompoknya dan
mempunyai tugas danbertanggung jawab yang besar dari teman yang lain. Sementara
yang lain hanyamengawasi satu garis saja, dimana lawannya menjadi tanggung
jawab teman dibelakangnya, begitulah seterusnya sampai lawan atau kelompok
bermainsampai kembali ke posisi awal atau star di depan.Dalam permainan gobak
sodor mendapat nilai 1 (satu), apabila setiappemain yang berhasil melewati seluruh
garis dari garis depan sampai belakang,selanjutnya pemain yang dapat melewati garis
belakang hingga kembali lagimelewati garis depan juga diberi nilai 1 (satu).Pergantian
pemain dalam permainan gobak sodorterjadi apabila regupenyerang tersentuh oleh
regu penjaga (dengan ketentuan posisi kedua kakipenjaga berpijak diatas garis),
pemain keluar dari garis permainan, tidak adaperubahan posisi (terkurung) selama 2
menit.
7)

Jethungan (Delikan)
Permainan tradisional ini bisa dilakukan oleh laki-laki dan juga perempuan.
Permainan ini tidak membutuhkan alat akan tetapi membutuhkan tempat yang
lumayan luas untuk bersembunyi agar tidak diketahui oleh yang jaga. Delikan atau
bahasa Indonesianya permainan yang dilakukan dengan cara bersembunyi. Bagi
yang berjaga kewajibannya mencari orang-orang yang bersembunyi, kemudian jika
ketemu wajib memegang tempat (gawang) yang dijadikan pos untuk berjaga terus
sampai semua yang main ketemu atau malah justru mampu menguasai (memegang)
pos penjagaan.Setelah semuanya selesai, tugas penjaga pos mencari orang yang tidak
berhasil memegang pos dengan jalan mengacak, setelah terpilih maka menjadi penjaga
baru lah orang yang disebut penjaga pos lama tadi.Begitu seterusnya sampai selesai.
Permainan ini membutuhkan kelincahan dalam berlari agar tidak diketahui penjaga
yang menjaga pos jethungan.Selain itu juga dibutuhkan kecepatan dan kepiawaian
dalam mencari tempat persembunyian yang aman. Anak-anak juga berlatih menahan
emosi karena kalau berteriak-teriak atau ngomong dengan keras akan ketahuan oleh
penjaga pos.
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8)

Layangan ‘Bermain Layang-Layang’
Permainan layangan biasanya dimainkan oleh anak laki-laki di tanah lapang.
Disebutkan Wikipedia bahwa layang-layang, merupakan lembaran bahan tipis
berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang
ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan kekuatan hembusan
angin sebagai alat pengangkatnya. Permainan ini bisa dilakukan secara individu bisa
juga secara berkelompok di tanah lapang.Permainan ini membutuhkan kesabaran,
konsentrasi dan ketangkasan untuk memainkan layang-layang.

9)

dan lain-lain
Selain dalam bentuk permainan tradisional juga ada pilihan permainan tradisional
yang diwujudkan dalam bentuk tembang dolanan yang juga bisa dijadikan sebagai
alternatif permainan bagi anak-anak jaman sekarang.Contohnya gundul-gundul pacul,
jamuran, padhang mbulan, dan lain sebagainya.Berikut tembang syairnya.
Gundul-gundul pacul..cul, gemelelengan
‘Kepala botak tanpa rambut ibarat cangkul , besar kepala (sombong, angkuh)’
Nyunggi-nyunggi wakul...kul, gemelelengan
‘Membawa bakul, dengan gayanya yang besar kepala (sombong, angkuh)’
Wakul ngglimpang, segane dadi sakratan
Wakul ngglimpang, segane dadi sakratan
‘Bakulnya jatuh, nasinya tumpah berantakan di jalan tidak bermanfaat lagi’
Tembang Gundul-gundul Paculini dinyanyikan dan dimainkan secara bersamasama, biasanya di pelataran sambil memegang kepala (gundul) dan bergoyang
badannya.Permainan dalam bentuk tembang tersebut menggambarkan seorang anak
yang nakal, bandel, sombong, angkuh, dan tidak bertanggung jawab. Dia beranggapan
bahwa dirinya orang yang paling benar, paling bisa, dan paling pintar, sehingga dia
bersikap sombong, dan tak tahu diri. Akibat dari kesombongan dan keangkuhannya
itu maka kesejahteraan dan keadilan yang semestinya berhasil diraih akhirnya menjadi
hancur berantakan. Nilai makna yang terkandung bahwasanya sebagai manusia kita
tidak boleh sombong, angkuh dan merasa paling hebat karena dalam hal ini terlihat
bahwa orang yang sombong, angkuh, dan ceroboh akan membawa kehancuran dan
kegagalan, jika dipercaya maka jalankan amanah itu sebaik-baiknya agar membawa
kemanfaatan.
Tembang dolanan lain yang biasanya juga dimainkan oleh anak-anak di pelataran
secara bersama-sama pada waktu terang bulan atau bulan purnama adalah tembang
Padhang Mbulan. Berikut syair dan makna yang terkandung di dalamnya.
Yo prakanca dolanan ing njaba
‘Ayo teman-teman bermain diluar’
Padhang mbulan padhangé kaya rina
‘Cahaya bulan yang terang benderang’
Rembulané kang ngawé-awé
‘Rembulan yang seakan-akan melambaikan tangan’
Ngélikaké aja turu soré-soré
‘Mengingatkan kepada kita untuk tidak tidur sore-sore’
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Makna tembang dolanan padangmbulan mengandungreligiusitas yang cukup
tinggi. Maksud dari tembang dolanan yang biasanya dimainkan secara bersama-sama
di pelataran tersebut adalah kita hendaknya selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha
Kuasa karena sudah diberikan begitu banyak nikmat oleh Tuhan salah satunya adalah
kenikmatan dalam menikmati keindahan alam raya. Guna menunjukkan rasa syukur
itu kita diharapkan tidak tidur terlalu sore karena kita bisa mendekatkan diri kepada
Tuhan dengan jalan melaksanakan ibadah di waktu malam hari (sholat tahajud).

C. PENUTUP
Dari paparan di atas atas disimpulkan bahwa cara untuk mempopulerkan permainan
tradisional dapat dilakukan melalui basis keluarga, basis masyarakat dan basis sekolah.
Berikutnya, jenis-jenis permainan tradisional yang memiliki nilai dan manfaat bagi perkembangan
anak diantaranya permainan dakonan (lumbungan), sudamanda (engklek), jethungan atau
delikan, layangan ‘bermain laying-layang’, nekeran ‘bermain kelereng’, egrang, gobak sodor,
cublak-cublak suweng, dan lainnya. Selain dalam bentuk permainan juga bisa melalui tembang
dolanan yang dimainkan secara bersama-sama.Manfaat dari permainan tradisional diantaranya
melatih kesabaran, kejujuran, konsentrasi, melatih emosional, bersosialisasi, dan lainnya.
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DEWI SRI DALAM PANDANGAN MASYARAKAT JAWA
(Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Sastra Jawa)
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ABSTRAK
Cerita Sri Sadana atau Dewi Sri sangat populer di kalangan masyarakat. Sehingga terdapat
dalam sastra tulis, sastra lisan, pentas wayang, dan tradisi. Dalam sastra tulis terdapat 40 baik versi
Hindu maupin versi Islam. Dalam sastra lisan terdapat di berbagai daerah dari Jawa Barat, Jawa
Tengah, D I Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Cerita tersebut telah ditulis dalam antologi, hasil
penelitian, majalah dan almanak dan artikel. Dalam pewayangan terdapat beberapa lakon wayang
dengan tokoh Dewi Sri atau Sri Sadana.selain itu berbagai tradisi di berbagai daerah dilaksanakan
untuk menghormati Dewi Sri sebagai mitos terjadinya padi di Jawa. Di dalamnya mengandung
nilai-nilai sosial budaya sebagai pangejawantahan kearifan lokal yang hingga kini masih dipercaya
oleh masysrakat.
ABSTRACT
Story of Sri Sadana or Dewi Sri really popular among society. So exists in literary, oral
story, puppet shadow stage, and tradition. In literary to exist 40 versions Hindu and Islam versions.
In oral story to be gotten at region sort of Western Java, Central Java, D I. Yogyakarta, East Java
and Bali. That story was written in anthology, rechearch result, magazine, almanak and article.
In pewayangan there are some puppet shadow act with gure Dewi Sri or Sri Sadana. Beside it a
variety tradition at various region is performed to worship Dewi Sri as Javaanese Rice Myths. In
it contain social point culturize as pangejawantahan local wisdom that up to now still trusted by
society.

A. Pendahuluan
Sastra merupakan dokumen sosiobudaya masyarakat pendukungnya, dan gambaran
kehidupan masyarakat pada zamannya. Tetapi peristiwa yang tertuang dalam karya sastra tidak
sejalan dengan kenyataan karena sastra ditunjang oleh ide, imajinasi dan gagasan pengarang
sebagai fantasi yang diramu dengan realita dalam masyarakat. Sebagai dokumen sosiobudaya
karya sastra memuat berbagai aspek kehidupan. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bisa
dimanfaatkan untuk pembinaan karakter generasi muda. Nilai-nilai itu dituangkan secara tersirat
dalam karya sastra. Agar dapat dimanfaatkan nilai-nilai itu harus digali dan disebarluaskan
dengan jalan diterbitkan menjadi bahan bacaan, aatu dikemas dalam bentuk pentas.
Sastra Jawa yang didukung oleh masyarakat Jawa merupakan cermin budaya Jawa yang
bersifat rokhani. Karya sastra merupakan dokumentasi dan kristalisasi kehidupan masyarakat,
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yang dihimpun oleh pengarang dalam karyanya. Di dalamnya memuat berbagai aspek kehidupan
masyarakat, seperti pandangan hidup, keagamaan, kepercayaan, adat-istiadat, catatan berbagai
peristiwa yang terjadi di sekitar penulis, dll. (Suwarni, 1991;85).
Sastra Jawa khususnya sastra klasik sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, etika dan
estetika menarik perhatian para peneliti dan pemerhati sastra Jawa. Karya-karya tersebut
sebagian besar masih dalam bentuk naskah carik. Agar terbaca dan dapat dimanfaatkan karyakarya itu sebaiknya dialihtuliskan, diteliti dan diterbitkan sebagai bahan bacaan.
Salah satu karya sastra Jawa yang memiliki penyebaran yang cukup luas dan tanggapan
positif adalah Naskah Dewi Sri atau Sri Sadana. Cerita tersebut sangat populer di kalangan
masyarakat, sehingga terdapat dalam sastra tulis, sastra lisan, pentas wayang, dan tradisi. Dalam
sastra tulis terdapat puluhan versi, baik versi Hindu maupin versi Islam. Versi Hindu lebih
tua daripada versi Islam. Versi Islam merupakan lanjutan dari versi Hindu, dan disesuaikan
dengan ajaran Islam, tetapi rona Hindu masih tampak di dalamnya. Versi-versi itu semuanya
termasuk karya sastra Jawa Baru Klasik.

B. Dewi Sri dalam Sastra
Kaya sastra Jawa banyak yang menimbulkan mitos. Salah satu di antaranya mithos tentang
Dewi Sri, pembawa padi dari surga ke dunia untuk kebutuhan hidup manusia. Bagi masyasrakat
Jawa nama Dewi Sri tidak asing lagi. Dia dipuja dan sebagai dewi padi atau dewi kesuburan.
Selain dalam sastra tulis dewi Sri juga terdapat dalam dongeng atau sastra lisan.
Cerita Sri Sadana terdapat dalam sastra tulis dan sastra lisan. Hal itu membuktikan bahwa
ceritanya digemari oleh masyarakat. Kepopulerannya tidak diragukan lagi. Hutomo (1999)
mengatakan bahwa dari kedua tokoh itu Dewi Sri lebih terkenal daripada Sadana. Tokoh
Sadana hanya berfungsi untuk mempertegas tokoh utama, yang sering muncul bersama. Hal itu
menunjukkan betapa besar peran perempuan dalam masyarakat Jawa. Cerita itu berkembang
dalam sastra lisan, tulis dan tradisi sebagian besar berjudul Dewi Sri.
Dalam sastra tulis Cerita Sri Sadana terdapat dalam berbagai versi dan termuat dalam
berbagai sumber tertulis. Berbagai pustaka yang memuat cerita Dewi Sri masih sebagian masih
berupa naskah, Pakem Pedhalangan, hasil penelitian, majalah dan artikel. Suyami (2001) dalam
penelitiannya yang berjudul Cariyos Dewi Sri Dalam Perbandingan berhasil mengiventarisasi
35 naskah dan lontar. Naskah dan lontar itu dibedakan menjadi 22 kelompok. Naskah-naskah
tersebut dikoleksi oleh berbagai perpustakaan dan museum. Naskah-naskah itu adalah koleksi
museum Sanabudaya (1) Naskah Cariyos Sri Sadana PB A 65, (2) Serat Cariyos Dewi Sri, lontar
L/42/81/S.DL 38, (3) Serat Sejarah Ageng Nungsa Jawi PB A 66 (4) Serat Manikmaya, naskah
PB A 239 (5) Serat Tapel Adam Manikmaya, PB A 54, (6) Serat Bedhahing Kraton Nungsa
Jawi Jl.I PB A 296, (7) Serat Manikmaya, manuskrip SK 99 b (8) Pakem Balungan Ringgit
Purwa 36 Lampahan, manuskrip No. PB A 44, (9) Serat Purwakanda, manuskrip PB A 103
(10) Serat Pakem Kandhaning Ringgit Purwa, manuskrip PB E 104, (11) Kempalan Cariyos
Ringgit Purwa SK 149, (12) Pakem Ringgit Purwa, manuskrip SB 60, (13) Pakem Ringgit
Tiyang, manuskrip PB A 96, (14) Pakem Ringgit Purwa, manuskrip PB E 103 b, (15) Pakem
Ringgit Purwa, manuskrip SB 60. Koleksi Museum Radyapustaka dan Sanapustaka kraton
Surakarta dan Perpustakaan Reksapustaka, Pura Mangkunagaran Surakarta, sebagai berikut (1)
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Serat Sejarah Awit Nabi Adam lan Babu Kawa Tumurun Dhateng Ngarcapada, Sanapustaka
Kraton Surakarta No. 243 Na (2) Serat Pustakaraja Budhawaka, naskah Reksapustaka D 107,
(3) Pethikan Serat Manikmaya manuskrip, Reksapustaka No. B 98, (4) Cariyos Wayang Purwa
Lampahan Dewi Sri koleksi Musium Radyapustaka Surakarta No. 21, (5) Serat Budhayana
I, manuskrip koleksi Museum Radyapustaka, No. 154 B, (6) Serat Manikmaya, manuskrip
koleksi perpustakaan Radyapustaka No. B 97.
Selain koleksi di atas masih ada naskah-naskah koleksi pribadi masyarakat Jawa Timur.
Untuk melengkapi inventarisasi naskah Cariyos Sri Sadana, antara lain: (1) Serat Sri
Sedana, naskah, berbahasa Jawa, huruf Jawa, berbentuk tembang macapat, koleksi Bapak
Rasmenah, kepala desa, Desa Banjarsari, Madiun, sekaligus penyalin. Naskah berisi mitos
asal-usul bibit padi dari surga, dibawa oleh Dewi Sri dan Sedana, dibantu oleh burung pipit.
Cara menanam padi menurut adat Jawa. Bahwa sebelum menanam padi petani diharuskan
mencari hari baik berdasarkan primbon Jawa. Disajikan pula jenis angka tahun, neptu tahun,
bulan hari baik pancawara maupun saptawara. Sebelum bercocok tanam harus memohon
kepada Allah Swt agar hasilnya tidak menegcewakan. Persiapan dan bebagai perlengkapan
(ubarampe) dalam bercocok tanam dijabarkan secara rinci. Nasihat penulis kepada generasi
muda agar menghormati orang tua, jangan ceroboh, selalu berbuat baik, harus menjaga bicara,
karena lisan bisa mencelakakan diri, ingat akan adanya ajal. Minta doa restu kepada orang tua,
sebab Tuhan akan mengabulkan apa pun yang diminta yang direstui oleh orang tua. Orang
mukmin harus menjalankan perintah agama, bila menikah sebaiknya mengundang saudara
dan kerabat, dan mencari waktu yang tepat (cocok) menurut adat Jawa. Setalah panen umat
Islam diwajibkan zakat dan trah. (2) Serat Sri Sedana, naskah, berbahasa Jawa, huruf Jawa,
berbentuk tembang macapat, 43 halaman, ditulis oleh Nitiarja, dari Dusun Methathu. Naskah
masih baik, terawat, tulisan jelas dan mudah dibaca. Tetapi tidak lengkap. Bagian belakang ada
yang hilang. Bagian awal berisi data penulis, saat penulisan, penulis, alamat dan pekerjaannya.
Pesan penulis kepada pembaca, permintaan maaf kepada para pembaca. Bahwa tulisannya
banyak kekurangan. Naskah berisi kisah Sri dan Sedana mendapat perintah dari Allah, untuk
membawa padi dari Surga, dibantu oleh burung pipit. Di perjalanan mereka bertemu dengan
celeng srenggi yang mengaku bahwa tanaman padi itu miliknya. Celeng srengi mati kena panah
Sedana. Ia mengatakan bahwa anggota badannya akan menjelma menjadi makhluk penggannggu
petani. Oleh sebab itu, untuk mengurangi gangguan itu Dewi Sri menganjurkan agar sebelum
memananam dan setelah panen padi petani harus mengadakan selamatan dan sesaji. (3) Naskah
Sri Sedana berbahasa Jawa, huruf Jawa, 47 halaman, milik Bapak Suwarta, Pakal, Menganti,
Gresik. Naskah berisi pesan penulis, dan permintaan maaf kepada para pembaca. Bahwa
tulisannya banyak kekurangan. Berisi kisah Sri dan Sedana mendapat perintah dari Allah Swt.
untuk membawa padi dari Surga. Pesan Dewi Sri kepaad kaum tani aagr mengadakan selamatan
dan sesaji. Suatu ketika Dewi Sri datang menengok lumbung padi milik petani (Widayati,
dkk. 2004).
Versi lain terdapat dalam Tantu Panggelaran, (Pigeaud, 1924: 60-61) Bahwa Dewa
Wisnu dan Sri turun ke dunia. Wisnu sebagai Kandiawan dan Sri Kanyawan menjadi raja
di Medanggana. Keduanya memilik 5 orang anak, mereka memiara 4 ekor burung piaraan.
Puter, Wuru-wuru spang, dara wulung, dan kitiran. Oleh Werti Kandayun putra bungsu, dijual
di warung, kemudian disembelih. Tembolok kitiran berisi biji putih, dara wulung berisi biji
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hitam, wuru-wuru spang biji mirah, puter biji kuning, aromanya sangat harum. Oleh kelima
anak Kandiawan dimakan, kulitnya ditanam tumbuh kunyit. Sang Mangukuhan menyemaikan
biji-biji itu tumbuh menjadi padi, putih, merah dan hitam. Padi kuning tidak ada karena tumbuh
menjadi kunyit.
Dalam buku lain Pigeaud (1967:153), menggolongkan cerita Dewi Sri ke dalam kelompok
sejarah dan mitologi bagian Javaanese Rice Myths. Sesuai dengan Pulau Jawa yang agraris,
beras sebagai makanan pokok masyarakat. Di Jawa dan Bali Dewi Sri dimitoskan sebagai dewi
padi. Selain itu cerita Dewi Sri juga terdapat dalam katalog naskah-naskah Museum Pusat
Jakarta (Peorwasoewignyo, 1922) cerita tersebut terdapat dalam Serat Pustakaraja Jilid III. Hal
ini sesuai dengan sumber penulisan Naskah Cariyos Sri Sadana koleksi Museum Sanabudaya
PB A 65.
Di Jawa terdapat berbagai cerita rakyat yeng mengangkat tokoh Sri-Sadana. Berikut akan
dikemukakan sastra lisan dari Pacitan, yang didokumentasikan dalam Sastra Lisan Jawa (1979)
oleh Yoharni Harjono, dkk. Dalam Anthologi of Asean Literature Oral Literature of Indonesia
(1983) disunting oleh Subagya Sastrawardojo dkk.
J. Kats (1915) membahas cerita Dewi Sri dari Surabaya, terutama bagian selatan,
menimbulkan tradisi, ’jagong bayi’. Dewi Sri memberi nasihat kepada ibu-ibu agar membaca
mantra-mantra tertentu agar bayi mereka selamat dari godaan makhluk halus. Karena durhaka
kepada ayahnya Prabu Sri Mahapunggung, ia dikutuk menjadi ular sawah (ula sawa), Raden
Sadana menjadi burung sriti. J. Kats juga membandingkan berbagai cerita Dewi Sri (Hutomo,
1999,67). Cerita ini sejalan dengan naskah Cariyos Sri Sadana koleksi Museum Sanabudaya
Yogyakarta seri Nomer PB A 65.
Kemuning (1957) membahas cerita Dewi Sri dari Jawa Tengah. Rassers (1959), dalam
membahas cerita Panji, membicarakan Dewi Sri dan Sadana, keduanya putra prabu Sri
Mahapunggung di kerajaan Purwacarita. Dewi Sri menjadi bidadari, isteri dewa Wisnu. Ia
dikejar-kejar Lembu Gumarang, lantas turun ke dunia menitis pada isteri prabu Sri Mangukuhan
di Medangkamulan. Dalam cerita itu Wisnu menitis pada prabu Mangukuhan. Cerita tersebut
sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pigeaud (1924). Dewi Sri oleh masyarakat Jawa
dikaitkan dengan makanan pokok, yaitu padi. Dewi Sri dimitoskan sebagai dewi padi.
Dalam cerita rakyat yang terdapat di Blora, seluruh tubuh Dewi Sri berubah menjadi berbagai
tanaman((Hutomo, 1999,67). (Pitono (1983) membahas tokoh Dewi Sri dalam budaya Jawa
dihubungkan dengan tokoh Dewi Sri di India. Menurutnya di Jawa dasar-dasar mitos Dewi Sri
sudah ada sebelum budaya India masuk. Sedangkan mitos Dewi Sri di India hanya memperkuat
mitos adanya padi di Jawa, (Hutomo, 1999:67). Subalidinata (1990) membahas tata upacara
atau tradisi bercocok tanam khususnya menanam padi, serta berbagai cerita Dewi Sri, antara
lain: Sri Sadana, Cerita Dewi Sri dalam Serat Purwakandha, Serat Manik Maya dan Dewi
Sri dalam lakon wayang Sri Mahapunggung, Sri Mantuk,dan Sri Boyong.
Selain di Jawa cerita Dewi Sri juga terdapat dalam cerita rakyat dari berbagai daerah, seperti
dari Sunda, berjudul Nyi Pohaci Sang Hyang Sri, Hidding (1929). Cerita ini berkaitan dengan
asal mula adanya padi di Jawa Barat. Asal Mula Tanaman Padi di Madura (Hatib W.S, 1963),
Asal Mula Padi, Cerita rakyat dari Bali (Raka, A.A G.1963), Asal Mula Tanaman Padi, Cerita
Rakyat dari Banyumas (Suwandi, 1963), dan Dewi Sri, Cerita Rakyat dari daerah Surakarta
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(Rumidjah, tt). Kemuning (1957) membahas cerita Mula Bukane Ana Pari, pada majalah
Tjenderawasih, No. 17-18. Probohardjono (1971) membicarakan ” Sri Saddana: Tjrita Naluri
lan Kapratjayaning Rakyat” dalam Almanak Dewi Sri, tahun 1971. Hutomo (1999) membahas
Mitos Dewi Sri dalam Cerita Kentrung. Dalam bahasan itu dijelaskan bahwa cerita Dewi Sri
sebagai mitos, memiliki banyak versi. Dalam tradisi lisan cerita Dewi Sri disesuaikan dengan
keadaan atau adat-istiadat setempat. Selain dalam cerita lisan Cerita Dewi Sri Juga terdapat
dalam sastra tulis dan tradisi, semua berkaitan dengan makanan pokok masyarakat.
Dalam masyarakat Jawa cerita Dewi Sri cukup dominan, setiap daerah memiliki mitos
dan mempercayainya. Dewi Sri juga dimanfaatkan di bidang ekonomi. Misalnya nama rumah
makan, nama PO Bus, Hotel, dll.

C. Dewi Sri Dalam Budaya
Dalam budaya Jawa pemujaan terhadap Dewi Sri hingga saat ini masih dilestarikan.
Pelesterian itu direalisasikan dalam berbagai bentuk tradisi. Tradisi wiwit (methik) merupakan
tradisi yang hingga kini masih dilestarikan untuk menjemput Dewi Sri, sebagai penjaga lumbung.
Upacara tidak hanya sampai di situ. Seusai panen masyarakat merayakan keberhasilannya
dengan mertidesa (bersih desa), sebagai salah satu bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih
kepada Sang Pencipta yang telah melimpahkan rahmatnya berupa keberhasilan panen.
Di Jawa Dewi Sri dipuja sebagai dewi among tani atau kesuburan. Pemujaannya
direalisasikan dengan berbagai tradisi yang berhubungan dengan pananaman padi. Misalnya
di Sleman, seusai menanam padi pemilik sawah membagikan jenang blowok (bubur lemu,
bubur susum) di sawah kepada wong tandur dan tetangganya. Sebagian jenang itu dituangkandi
tulakan (sudut pematang), dengan harapan padi yang ditanam tumbuh subur, bebas dari hama
dan hasilnya melimpah. Di kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, acara semacam itu disebut
keleman. Tradisi ini pelaksanaannya dikoordinasi oleh kepala desa, di tempat yang dianggap
keramat, seperti di depan masjid, halaman makam, di tepi sawah, atau bawah pohon besar. Di
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, tradisi itu masih dilestarikan. Pelaksanaanya
di tengah sawah menjelang menuai padi. Dalam acara itu tuan rumah atau pemilik sawah
mengadakan kenduri (selamatan) di tengah sawah, dengan hidangan utama nasi tumpeng
lengkap dengan ingkung. Tradisi methik di Desa Truneng, Kabupaten Madiun telah diteliti oleh
Warsita (1989). Penelitian difokuskan pada pelaksanaan dan berbagai ubarampe yang digunakan
serta waktu yang tepat berkaitan dengan neptu dina, meliputi saptawara, pancawara, naga
dina, naga sasi, naga tahun, pawukon dan dina naas. Di Bojonegoro, terdapat tradisi Mojoki
(Yuni Marpiun, 2012). Tradisi itu dilakukan pada saat tandur. Tatacara dan ubarampe dibawa
ke sawah, pelaksanaannya dilakukan setelah tandur selesai.
Sejak penanaman hingga musim panen tiba, di berbagai daerah, berbagai tradisi dilakukan
oleh petani. Misalnya, sebelum mulai menanam diawali dengan mbubak sawah atau nyambung
tuwuh, mbuwang winih, tandur, ngentas-entasi, ider-ider walangan, ngisen-iseni dan
wiwit (methik, methil) (Budiyono Dayak, 2006). Dalam berbagai tradisi itu, makanan yang
dihidangkan baik dalam sajen maupun bancaan sebagian besar terbuat dari beras. Sesuai pesan
Dewi Sri kepada petani, sajen itu dilengkapi dengan pembakaran kemenyan, banyu kendhi,
kinang (kapur sirih) sisir, cermin dan pisang ayu.
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TVRI Nasional, tanggal 6 April 2008, pukul 12.30, menayangkan acara Keliling Indonesia
di kampung Sindangbarang, Taman Sari, Bogor, upacara adat Seren Tahun, menyambut Ni Po Ha
Chi, Sang Hyang Sri (Dewi Sri) sebagai lambang kesuburan. Acara pokok adalah memasukkan
padi ke dalam Leuek Si Jimat (lumbung padi). Tujuannya adalah menyukuri rahmat Allah
Swt. Menurut keterangan Kepala Dinas pariwisata Jawa Barat tradisi itu sudah berlangsung
sebelum Islam masuk. Pelaksanaannya dikaitkan dengan menyambut tahun baru Hijriah,
tanggal 1 Muharam. Dalam tradisi itu terjadi akulturasi antara Budaya Sunda dengan budaya
Islam. Bila dulu penyembelihan kerbau sebagai korban kepalanya ditanam, kini dibagikan
kepada fakir miskin. Agar acara itu bermnfaat bagi msyarakat setempat, dilengkapi dengan
Sunatan masal. Tradisi itu dijadikan kampung budaya, sebagai aset wisata agenda tahunan.
Sebagai aset wisata, berbagai kesenian Sunda ditampilkan. Para gadis menari diiringi alunan
angklung. Padi yang akan dimasukkan ke dalam lumbung dipikul sambil bergoyang sehingga
menimbulkan suara berirama.
Upacara tradisi Seren Tahun juga dilaksanakan di Banten. Pelaksanaannya sama dengan di
Sidangbarang, Mekarsari, Bogor, yaitu memasukkan padi ke dalam Leuewi Si Jimat (lumbung
padi). Padi yang disimpan berjumlah 7500 ikat, masing-masing seberat 4 kg. Tujuan pelaksanaan
tradisi juga untuk memuliakan Nyi Po Ha Chi Sang Hyang Sri, sebagai dewi padi dan dewi
kemakmuran dan ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan atas limpahan rizki berupa hasil
panen. Bila di Bogor dimeriahkan kesenian tradisional anglung, di Di Banten atraksi Debus
tak lepas dari acara tersebut.
Trans TV tanggal 10 Juni 2008, dalam acara Surat Sahabat, Suku Sabu dari Halmahera
Utara menayangkan upacara tanam padi. Acara itu diiringi musik dan tari Tiwa didingon.
Upacara dipimpin oleh seorang teteh (kakek). Tujuannya agar terhindar dari berbagai macam
hama, penen sukses, dan sebagai hiburan. Seusai upacara mereka makan bersama, dengan
hidangan nasi bambu, daun pepaya dan pisang bakar. Dalam acara itu memang tidak menyebut
nama Dewi Sri. Tetapi upacara sejenis merupakan harapan yang terdapat di berbagai masyarakat
agraris.
Pemujaan terhadap Dewi Sri juga direalisasikan dalam bentuk bangunan rumah adat
masyarakat Jawa terutama dalam tata ruang. Salah satu ruang, senthong tengah, termasuk
sengkeran (ruang rahasia) khusus untuk menyimpan padi (lumbung), dipercaya menjadi tempat
bersemayam Dewi Sri. Menjelang panen, pemilik rumah melaksanakan tradisi wiwit. Dalam
acara itu ia memetik 18 tangkai padi, dibagi menjadi 2 ikat masing-masing terdiri atas 9 tangkai
keduanya diidentikan Dewi Sri dan Sadana, tangkai padi itu dikepang, di letakkan dalam
lumbung, dengan harapan padi itu bisa awet. Tetapi dengan perkembangan teknologi, rumah
adat masyarakat Jawa semakin tergusur oleh bentuk rumah modern. Hal itu juga ditunjang
berkurangnya lahan pertanian, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal yang dikelola oleh
para pengembang.
Selain itu berkembangnya agama Islam di Jawa juga ikut menggusur kepercayaan
masyarakat dan berkurangnya berbagai tradisi. Karena tradisi semacam itu dianggap musrik.
Menurut pengamatan penulis tradisi-trsdidi semacam itu secara sosiologis dapat dipakai
sebagai sarana komunikasi dan silaturahmi antarwarga di era global, karena sebagian orang
sibuk dengan pekerjaan dan sulit meluangkan waktu.
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Geertz (1987:108) menjelaskan bahwa di daerah Majakuta terdapat tradisi slametan yang
berhubungan dengan siklus pertanian, khususnya dalam menanam padi. Tetapi tradisi ini tidak
semeriah slametan lainnya. Pelaksanaannya diawali sejak musim tanam tiba. Petani minta
petunjuk kepada seorang yang mengetahui petungan Jawa, untuk menentukan hari ”mbubak
sawah” yang disebut wiwit (mulai bersawah), diadakan pada pagi hari di tengah sawah, setiap
orang yang kebetulan lewat dilibatkan dalam slametan itu. Selanjutnya mereka mengadakan
slametan saat menabur benih (ngurit) dan tandur (menanam), dan menjelang padi mekatak
(mengembang) diadakan tingkepan pari (slametan kehamilan padi) di rumah. Dari berbagai
slametan tersebut yang paling penting adalah saat menjelang panen diadakan tradisi methik.
Pelaksanaannya cukup meriah, dalam arti banyak dilaksanakan oleh masyarakat, dan lebih
besar dari tradisi sebelumnya.
Tradisi tersebut dilatarbelakangi oleh kisah Dewi Tisnawati, putra Betara Guru, raja
para dewa, jatuh cinta kepada Jaka Sadana, seorang manusia. Betara Guru marah Tisnawati
dikutuk menajdi bulir padi. Sadana sedih menyaksikan isterinya, betara Guru merasa kasihan
melihatnya, Sadana pun diubah menjadi bulir padi. Tradisi methik mengingat kembali kisah
Dewi Tisnawati dengan Jaka Sadana. Oleh sebab itu, dalam tradisi methik petani (pemilik
sawah) menyuruh seseorang untuk memetik padi. Sebelum memetik padi tukang methik
mengelilingi sawah tiga atau tujuh kali, sambil membaca mantra dan minta berkah kepada
Tisnawati (mbok Sri) dan Jaka Sadana. Ia membakar kemenyan dan meletakkan sajen sambil
memetik padi sejumlah neptu dina. Padi itu dibentuk seperti pengantin pria dan perempuan,
di arak dari sawah, setibanya di rumah digantungkan di lumbung hingga panen berikutnya.
Malam harinya diadakan selamatan. Tukang pethik kembali ke sawah membakar kemenyan
dan memasang sesaji sambil membaca mantra. Keesokannya acara potong padi dilaksanakan
bersama warga.
Tradisi wiwit atau methik juga masih dilaksanakan di desa Brebeg, Kabupaten Nganjuk.
Tradisi itu dilaksanakan menjelang panen, sehari sebelum menuai padi. Pelaksaannya di tengah
sawah, diikuti oleh warga yang berada di sawah. Upacara dipimpin oleh tokoh masyarakat
yang mengetahui tradisi. Ia membakar kemenyan sambil membaca mantra, Laki Siti kinawin
toya anak-anak branahan ana ing balong kejomboran (Yasmin, 2008;25). Mantra itu bermakna
simbolis, ”tanah dinikahi oleh air memiliki banyak anak di lahan subur”. Bahwa tanah yang
mendapat aliran air semakin subur, bila ditanami padi hasilnya akan melimpah. Hal itu bisa
dimaklumi karena tanaman padi tak bisa hidup tanpa air. Padi merupakan bahan makanan
pokok masyarakat Jawa. Oleh sebab itu, pemujaan terhadap tokoh Dewi Sri tetap dilestarikan,
sebagai ungkapan rasa terima kasih atas keberhasilan panen pada musim tersebut.
Dari uraian di atas sebagai negara agraris dengan makanan pokok beras, hampir setiap
daerah memiliki tradisi yang berkaitan dengan penanaman padi. Di Jawa, Sunda dan Bali,
tradisi itu ditujukan untuk memuja Dewi Sri sebagai dewi kesuburan atau dewi kemakmuran.
Karena Dewi Sri dipercaya sebagai pembawa bibit padi dari surga untuk kesejahteraan umat
manusia.

D. Kearifan Lokal Dalam Dewi Sri
Damono (1978: 3-4) menjelaskan bahwa sastra merupakan sebagai cermin kehidupan
masyarakat, yang dihasilkan oleh masyarakat dan memiliki fungsi bagi masyarakat tersebut. (
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Robson, 1978: 7), Pemahaman terhadap karya sastra lama dari kode budaya diarahkan pada
perilaku budaya, mencakup norma, nilai budaya dan pandangan hidup yang dapat digali dari
naskah-naskah klasik Jawa dan merupakan kearifan lokal. Norma itu berupa aturan-aturan
untuk bertindak yang bersifat khusus, perumusannya biasanya bersifat rinci, jelas, tegas,
dan tidak meragukan sehingga bisa mengatur tindakan individu, (Koentjaraningrat, 1990: 5).
Sistmm nilai budaya itu berupa pandangan hidup penganutnya, mengandung nilai-nilai yang
dianut dan dipilih secara selektif oleh individu atau golongan dalam masyarakat pendukungnya,
(Koentjaraningrat, 1990: 193).
Kearifan lokal (local wisdom) menurut Echols dan H Syadily(1990) terdiri dari dua
kata, kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat, sedangkan wisdom berarti
kearifan atau kebijaksanaan. Kearifan lokal dapat difahami sebagai gagasan-gagasan setempat
( local ) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh
anggota masyarakatnya. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah local genius. Menurut
I Ketut Gobyah dalam “ Berpijak pada kearifan lokal” menjelaskan kearifan lokal ( local
genius ) merupakan kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam satu daerah. Kearifan
lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci rman Tuhan dan berbagai nilai yang ada
dalam masyarakat. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat
maupun kondisi geogras dalam arti luas, dan merupakan produk masyarakat masa lalu yang
patut secara terus-menerus dijadikan pandangan hidup.
Moendardjati dalam Ayatrohaedi ( 1986; 40-46) menyatakan bahwa unsur budaya
daerah potensial sebagai kearifan lokal karena teruji kemampuannya untuk bertahan sampai
sekarang dengan ciri-ciri: 1) mampu bertahan dari budaya luar, 2) mampu mengakomodasi
unsur-unsur budaya luar; 3) mampu mengintegrasi unsur buaya luar ke dalam budaya asli;
4) mampu mengendalikan dan memberikan arah pada perkembangan budaya. Namun yang
jelas bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam
mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari
budaya dan memperkenalkan serta meneruskan dari generasi ke generasi. Jenis-jenis kearifan
lokal antara lain: 1) Tata kelola; 2) nilai-nilai adat; 3) Tata cara dan prosedur, 4) pemilihan
tempat dan waktu. Kerifan lokal tersebut tertuang dalam:1) Teks atau kitab (naskah) kuno; 2)
Tangible; Candi. Sedangkan fungsinya: 1) Pelestarian alam; 2) Pengembangan pengetahuan;
3) Mengembangkan SDM. ( http: // naninorhandayani. Blogspot.com/2011/05). Norma, nilai,
sistem nilai dan pandangan hidup terkristalisasi dalam wujud kearifan lokal, dan banyak terdapat
pada naskah-naskah Nusantara, termasuk di dalamnya sastra Jawa lama, salah satunya Naskah
Dewi Sri, koleksi Museum Sanabudaya, Yogyakarta No. PB A. 65.
Salah satu karya lama Jawa yang benyak mengandung kearifan lokal yang hingga kini masih
dipertahankan adalah Naskah Sri Sadana. Karya tersebut memuat nilai-nilai sosial budaya yang
masih eksis dalam masyarakat. Khususnya di pedesaan. Nilai sosial yang diangkat pengarang
dalam naskah antara lain: norma dalam perjodohan, tolong-menolong, balas budi, paranormal,
penggantian nama, munak (lamis) untuk menghindari salah paham dan menyinggung perasaan
lawan bicara, tradisi jagong bayi dan tilik bayi, membela kehormatan perempuan. Nilai-nilai
sosial tersebut hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat.
Nilai-Nilai budaya yang terdapat dalam naskah dikaitkan dengan (a) hubungan manusia
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dengan Tuhan, meliputi: sesaji dan tolak bala, pemujaan (meditasi), pamali di antaranya
menghentakkan peralatan dapur, mengibaskan pakaian, pria dilarang membuka perabotan
rumah tangga, lumbung dan pedaringan jangan terletak di luar rumah. Tempat menumbuk
padi diberi penerangan dan peneduh (atap), membunuh berbagai binatang saat merawat bayi,
percaya adanya dewa dan bidadari, mantra, ajian, sumpah serapah atau kutukan, ruwat, sesaji
dan mitos. Mitos itu akhirnya berkembang menjadi pamali atau gugon tuhon yang hingga
kini masih eksis dan ditaati oleh masyarakat. (b) hubungan manusia dengan alam, meliputi
pemanfaatan dan pelestarian alam atau lingkungan. Misalnya tanaman Andhong dan puring
sebagai tokak bala. (c) hubungan manusia dengan masyarakat meliputi: gotong royong,
musyawarah untuk mufakat dan kerukunan antar warga, (d) hubungan antara manusia dengan
sesama, seperti kekerabatan, meliputi: berbakti pada orang tua, bakti seorang isteri kepada
suami, kasih sayang, keramahan, inses, dan nama-nama makanan, (e) hubungan manusia
dengan dirinya, penyesalan, cemburu, kerja keras, pemberani, dll.

E. Penutup
Dewi Sri atau Sri Sadana merupakan tokoh mitologis dalam kehidupan masyarakat
Jawa. Tokoh tersebut sangat populer. Karena kepopulerannya cerita itu terdapat dalam sastra
tulis, sastra lisan dan tradisi. Dalam sastra tulis sebagian bsar dalam bentuk naskah dan
lontar tersimpan di berbagai museum di Jawa. Dalam sastra lisan terdapat di hampir daerah
di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DI Yogyakarta. Dalam budaya Jawa terdapat
berbagai tradisi yang berkaitan dengan proses menanam padi, mbubak, ngurid, dhaut, tandur
(majoko, jenang blowok (bubur lemu), tingkepan pari, wiwit hingga pasca panen. Pasca panen
masyarakat mengadakan acara mertidesa untuk mewujudkan rasa syukur atas keberhasilan
panen di musim tersebut.
Dalam teks maupun tradisi yang berkaitan dengan Dewi Sri (Mbok Sri), terdapat berbagai
nilai sosial dan nilai budaya yang sarat dengan kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut menunjukkan
kebersamaan terutama masyarakat pedesan yang menjunjung tinggi nilai gotong royong. Nilainilai tersebut antara lain: norma dalam perjodohan, tolong-menolong, balas budi, paranormal,
penggantian nama, munak (lamis) tradisi jagong bayi dan tilik bayi, membela kehormatan
perempuan. Nilai-nilai sosial tersebut hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat.
Nilai-Nilai budaya yang terdapat dalam naskah dikaitkan dengan (a) hubungan manusia
dengan Tuhan, meliputi: sesaji dan tolak bala, pemujaan (meditasi), pamali di antaranya
menghentakkan peralatan dapur, mengibaskan pakaian, pria dilarang membuka perabotan
rumah tangga, membunuh berbagai binatang saat merawat bayi, percaya adanya dewa dan
bidadari, mantra, ajian, sumpah serapah atau kutukan, ruwat, sesaji dan mitos. Mitos itu
berkembang menjadi pamali atau wewaler, gugon tuhon yang hingga kini masih eksis dan ditaati
oleh masyarakat. (b) hubungan manusia dengan alam, meliputi pemanfaatan dan pelestarian
alam atau lingkungan. (c) hubungan manusia dengan masyarakat meliputi: musyawarah
untuk mufakat, kerukunan antar warga, gotong royong, (d) hubungan antara manusia dengan
sesama, seperti kekerabatan, meliputi: berbakti pada orang tua, bakti seorang isteri kepada
suami dan saling menghargai, kasih sayang, keramahan, inses, dan nama-nama makanan, (e)
hubungan manusia dengan dirinya, menyesal, curang, jujur, cemburu, kerja keras, pemberani,
dll.
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KAIN LURIK JAWA
(SATU SUDUT FILOSOFIS KAIN TENUN JAWA)
oleh
Nanny Sri Lestari, S.S, M.Hum.
FIB Universitas Indonesia
ABSTRAK
Pulau Jawa sangat terkenal dengan karya budayanya.Batik dari Jawa sudah dikenal di seluruh
mancanegara.Masyarakat pencipta batik sering menganggap bahwa seluruh dunia sudah tahu bahwa
batik berasal dari Jawa. Padahal Jawa tidak hanya menghasilkan kain batik tetapi juga kain yang
lain misalnya kain tenun. Ada berbagai jenis kain tenun dibuat oleh masyarakat Jawa. Kain tenun
tersebut dapat bermacam-macam dalam ragam hias dan cara perwarnaan serta penenunnya. Pada
masyarakat yang tinggal di wilayah Jawa tengah ada satu jenis kain tenun yang biasa disebut kain
lurik atau dikenal dengan sebutan jarik lurik.
Ada hal yang menarik di balik kain lurik tersebut, yaitu makna dari benda yang disebut sebagai
kain lurik. Jika kita menggunakan pendekatan Charles Saunders Pierce (1839-1914) untuk melihat
makna di balik kain lurik, maka kita akan melihat bahwa kain lurik bukan sekadar dibuat asal jadi
tetapi ada makna di balik kain lurik tersebut. Makna di balik kain lurik tersebut menunjuk bahwa si
pembuat kain lurik sangat menghargai sekaligus merindukan harmoni kehidupan manusia dengan
alam dan sang penciptanya.
Kata kunci: kain tenun, makna, losos, tanda, benda budaya.

A. Pendahuluan
Kain tenun sangat terkenal di nusantara.Kain tenun adalah benda budaya yang dihasilkan
oleh masyarakat di seluruh nusantara.Masyarakat Jawa juga menghasilkan kain tenun tetapi
memiliki beberapa jenis. Dalam tulisan ini saya membahas satu jenis kain tenun yang disebut
oleh orang Jawa sebagai kain lurik atau jarik lurik.
Memang secara umum kain tenun banyak diproduksi oleh masyarakat yang sudah mengenal
alat pintal untuk membuat benang. Melalui benang pintal inilah dibuat aneka ragam kain
tenun yang diinginkan oleh masyarakat. Kain tenun di nusantara memiliki nama yang berbeda
dan sangat bergantung pada daerahnya masing-masing. Kain tenun dibuat dengan cara yang
berbeda di masing-masing daerah. Oleh karena itu setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri.
Kain tenun memiliki atau ragam hias yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing.
Kerumitan ragam hias setiap pada kain tenun menunjukkan tingkat kecerdasan dari penenun
yang menenun kain tersebut. Ini berarti buat oleh orang Jawa sebagai setiap daerah memiliki
kesempatan untuk mengembangkan kemampuan serta pengetahuannya yang berkaitan dengan
kain tenun.
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Gambar 1: kain lurik dengan paduan warna
Daerah-daerah di Indonesia yang memang memiliki ragam hias yang berbeda baik secara
sik maupun maknanya. Ragam hias yang dominan dikenal di seluruh Indonesia biasanya
ragam hias ora dan fauna. Ragam hias lain yang juga dikenal di kalangan pembuat kain tenun
ialah ragam hias benda-benda alam baik di darat maupun yang di angkasa. Pemilihan ragam
hias pada kain lurik sangat bergantung pada pilihan pemilik kain setempat.

Gambar 2:
Kain Lurik yang umum dapat ditemukan di Jawa Tengah biasanya motif ini digunakan
untuk pakaian laki-laki
Hal lain yang juga penting adalah masalah warna pada kain lurik. Pada dasarnya warna
dasar benang pintal adalah putih, namun kemudian benang tersebut mengalami pewarnaan
sebelum ditenun menjadi kain. Pada awalnya pemberian warna ini sangat alami artinya sangat
bergantung pada banyaknya jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan warna
pada kain. Namun belakangan ini, situasi ini sudah berubah.Pewarnaan sudah tidak lagi
menggunakan warna alami tapi lebih banyak menggunakan perwarna kimia.Hasil pewarnaan
dengan menggunakan pewarna kimiapun lebih terang dan menunjukkan perbedaan warna yang
tajam. Hanya sayang dampaknya sangat tidak baik.

B. Penelitian yang pernah dilakukan
Penelitian terhadap kain tenun khususnya telah banyak dilakukan. Bagi masyarakat Jawa
jika berbicara tentang kain gendong maka akan termasuk di dalamnya adalah kain lurik yang
berfungsi untuk menggendong (Nanny Sri Lestari,2009, Kain Gendong Jawa). Penelitian lain
memasukan kain lurik sebagai bagian dari kain batik (SK Sewan Susanto,1972Seni Kerajinan
Batik Indonesia) Kain lurik merupakan bagian dari busana tradisional masyarakat Jawa (Titiek
Soedharsono, 1983, Busana dan Trend Jaman). Dalam kondisi kain lurik sebagaibagian
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dari kebutuhan masyarakat di pedesaan, industri kain lurik tidak hanya menjadi industri
tradisional tetapi menjadi industri raksasa kerena kemudian dapat diproduksi secara massal
karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan (Herman Daryonto, 1987, Geliat Industri
Tradisional).

Gambar3:
Seorang penenun (wanita) tradisional yang sedang sibuk bekerja
Di sisi lain waktu terus bergerak perubahan jaman membawa perubahan teknologi.
Penemuan dan pengembangan industri kain mulai tidak terbatas. Pengembangan industri kain
bergerak sangat cepat. Mulai dari teknologi pemintalan benang yang menjadi bahan utama
kain tenun hingga ke teknologi penenunnannya.

C. Pembatasan masalah
Dalam tulisan ini saya akan membatasi diri pada masalahkain lurik Jawa yang ditinjau
dari satu sudut losos masyarakatnya.

Gambar 4:
kain lurik yang sudah umum di masyarakat Jawa
Menurut saya kain tenun atau kain lurik Jawa memiliki satu makna tersendiri bagi
masyarakatnya.Kain yang begitu sederhana dalam pembuatannya juga begitu sederhana
pemakainya memiliki sebuah makna loso yang tidak sederhana. Jika direnungkan secara
mendalam akan ditemukan betapa dalamnya makna tersebut.Masyarakat Jawa memiliki dalam
kehidupannya sehari-hari memiliki ungkapan yang sederhana namun sangat dalam.
Contohnya ungkapan k g dhèn mpyak kurang cagak atau padan katanya dalam
bahasa Indonesia besar pasak dari pada tiyang. Ungkapan ini jika diucapkan begitu saja akan
terdengar seperti hal yang biasa saja, tapi jika ungkapan itu diucapkan tepat mengenai sasaran
yang dituju, akan terasa sangat menghujam dalam sekali.
Pembahasan dilakukan secara bertahap dimulai dari cara pembuatan kain lurik tersebut
sebagai sebuah kain tenun. Setelah itu pembahasan akan diaragkan pada motif-motif yang banyak
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dikenal masyarakat selain motif garis-garis lurus yang terbiasa digunakan oleh masyarakat.
Setelah itu akan dibahas hal yang berkaitan dengan pemilihan warna. Pemilihan warna ini
menjadi unik karena warna dasar yang tadinya sangat sederhana kemudian berkembang menjadi
warna-warna yang banyak disesuaikan dengan trend jaman yang sedang terjadi.

D. Ragam hias pada kain lurik
Kain tenun lurik biasa disebut jarik lurik dalam bahasa Jawa. Pada masa tertentu kain
lurik ini sangat terkenal. Saking terkenalnya sampai ada sebuah nyanyian atau lagu populer
yang menggambarkan kecantikan seorang wanita Jawa yang menggunakan jarik lurik.Kain
tenun lurik pada umumnya digunakan oleh perempuan yang bekerja kerasdi pedesaan atau di
kota.

Gambar 5:
satu ragam hias kain lurik yang lain, sedikit agak berbeda
Dengan kata lain jenis kain ini banyak digunakan oleh kaum pekerja, baik laki-laki maupun
perempuan. Masyarakat memanfaatkan kain tenun lurik ini sebagai pakaian untuk bekerja
karena serat benang pada kain lurik ini sangat kuat. Selain sangat kuat juga sangat elastis
serta memiliki kerapatan tenun yang tinggi. Dari hasil penelitian yang kami lakukan pada saat
penelitian Kain Gendong Jawa (2009) kami menemukan bahwa kain tenun yang digunakan
oleh para pekerja tersebut dapat digunakan sampai selama 15 tahun terutama untuk membawa
barang di punggung. Di sisi lain kain tenun lurik yang digunakan untuk pakaian mengalami
hal yang sama walaupun tidak sampai 15 tahun namun dapat bertahan hingga 10 tahun.

Gambar 6:
perhatikan kain gendong yang digunakan wanita dalam gambar di atas yaitu kain lurik
300

Dari situasi ini terlihat bahwa kain tenun yang banyak digunakan oleh masyarakat
tradisional Jawa memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.Entah disadari atau tidak
masyarakat menggunakan kain tenun lurik memang untuk keperluan sehari-hari yaitu bekerja.
Mungkin inilah yang menyebabkan produsen kain tenun membuat kain tersebut dengan
ketebalan dan keguatan serat benang yang tidak biasa.Hasilnya menjadi seimbang antara
pembuat dan pengguna.

E. Makna ragam hias pada kain lurik
Jika memandang pada ragam hias kain lurik harus betul-betul diperhatikan kurun waktunya.
Sampai dengan tahun 1980-an ragam hias pada kain lurik tradisional yang dipergunakan untuk
pakaian maka akan terlihat adanya ragam hias yang sama yaitu ragam hias berbentuk garis.
Ragam hias garis ini diwujudkan dalam bentuk garis lurus, garis patah-patah atau garis miring
ke kanan dan ke kiri. Setelah tahun 1980-an ide untuk membuat ragam hias mulai ada namun
tetap didominasi oleh garis lurus juga. Ada ragam hias yang sama tetapi tetap mengambil garis
lurus adalah ragam hias kotak.

Gambar 7: Aneka ragam warna kain lurik
Keunikan ragam hias yang terdapat pada kain lurik ini menarik untuk diperhatikan.Jika
diperhatikan dari sejarahnya kain lurik ini tidak hanya berfungsi sebagai kain untuk busana tetapi
juga kain yang digunakan untuk mengangkut barang. Atau dengan kata lain alat bantu untuk
mengangkut barang dipunggung khususnya bagi kaum perempuan. Sebagai alat bantu untuk
bekerja maka kain lurik tadi dapat dianggap sebagai objek penelitian. Jika kita menggunakan
teori dari Ferdinand de Saussure (1966:66) tanda itu sendiri seperti lembaran kertas. Satu sisi
adalah penanda dan sisi yang lain menjadi petanda dari tanda itu sendiri. Jika digambarkan
seperti demikian,
Tanda
petanda

penanda

Hubungan antara penanda dan petanda sangat arbitrer (bebas) tetapi tetap di dalam rambu
atau konvensi yang diakui bersama.Dalam hal kain lurik saya menterjemahkan sebagai seperti
di bawah ini,
Bentuk kain/jarik lurik
Ragam hias kain

Warna kain
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Tanda adalah penanda yang berfungsi sebagai perangsang yang karenanya sebuah
peristiwa tertentu harus ditanggapi.Di satu sisi kain lurik dapat dianggap sebagai tanda yang
mengekspresikan ide-ide ataugagasan-gagasan yang merupakan hal sangat penting dari
keseluruhan sistem tersebut.Kain lurik dianggap sebagai objek penelitian dan ide-ide tentang
motif atau ragam hias pada kain lurik dapat dianggap sebagai penandasedangkan gagasangagasan pada warna kain lurik dapat dianggap sebagai petanda.Ada pendapat lain yang jika
kita perhatikan mungkin dapat memberi pemahaman makna yang lebih mendalam tentang kain
lurik.
Misalnya jika dicoba untuk membongkar makna melalui teori yang dikemukakan olehteori
Charles Saunders Pierce (1839-1914) Menurut Charles Saunders Pierce (1839-1914): tandatanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya, keberadaannya memiliki hubungan
kausal dengan tanda-tanda atau karena ikatan konvensional dengan tanda-tanda tersebut. Ikon
untuk kesamaannya, indeks untuk hubungan kausal dan simbol untuk asosiasi konvensionalnya;
Contohnya seperti gambar di bawah ini,
Tanda
Kain lurik

Ikon
Benda kain lurik
itu sendiri

Indeks
Bentuk ragam hias
garis-garis lurus atau
patah-patah pada kain
lurik.

Simbol
Perilaku hidup yang
harus lurus tidak boleh
melenceng ke kiri atau
ke kanan.

Mungkin ada baiknya juga jika mencoba untuk melihat bahwa ada pendekatan lain yang
dapat digunakan. Simbol adalah jenis tanda dimana hubungan antara penanda dan petanda
seakan-akan arbitrer (bebas)

.
Gambar 8: Ragam hias kain lurik yang berbeda.
Namun kebebasan tersebut bukan kebebasan tanpa batas karena sebenarnya ada
ketidaksempurnaan ikatan alamiah di antara keduanya.Itulah sebabnya pemahaman tentang
konteks menjadi sangat penting.Simbol harus dimaknai secara berbeda karena simbol adalah
sesuatu yang memiliki signikasi dabn resonansi kebudayaan.Simbol memiliki kamampuan
untuk mempengaruhi dan memiliki makna mendalam.Simbol dapat memberikan pemahaman
yang lengkap tentang sebuah objek yang menjadi perhatian.
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Gambar 9: kain lurik dengan motif berbeda
Kain lurik yang menjadi objek perhatian merupakan sebuah tanda bagi masyarakatdan
tanda yang dihasilkan berasal dari proses perasaan.,Tanda tersebut sebagai sebuah indikatior
nilai dan budaya masyarakat yang mengenal kain lurik.Sedangkan penanda (dalam hal ini
garis-garis lurus atau patah-patah) dapat juga disebut sebagai bentuk sementara warna atau
fungsi benda tersebut menjadi petanda yang juga adalah konsep. Dengan demikian kain lurik
memiliki dan tanda yang dihasilkan berasal dari proses perasaan.

Gambar 10: menganyam bambu
Jika memang kain lurik sebagai tanda yang dihasilkan dari sebuah proses perasaan dan
memiliki indicator nilai dan budaya, dapatkah kita menyatakan bahwa kain lurik merupakan
identitas masyarakat Jawa? Jika kita mengacu pada pendapat Orrin Klapp (The Collective Search
for Identity, 1969:6) yang menyatakan bahwa identitas, meliputi segala hal pada seseorang yang
dapat menyatakan secara sah dan dapat dipercaya tentang dirinya sendiri.Kain lurik merupakan
satu dari sekian banyak identitas orang Jawa.
Identitas:
Masyarakat/orang Jawa

Tanda-tanda:
1. Busana kain batik, lurik, jumputan dll
2. Kuliner nasi liwet, gudeg, wedang
ronde
3. Bahasa Jawa
4. Seni: musik, drama, gerak, pahat, kria,
sastra dll
5. Matapencaharian dll
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Di bagian terdahlu telah dikatakan bahwa kain lurik merupak sebuah tanda, karena berisi
elemen-elemen tanda yang berbeda seperti ragam hias yang berupa garis yang lurus dan ragam
hias yang berupa garis yang patah.Ragam hias tersebut tidak diciptakan atau tercipta tanpa
alasan tetapi memiliki makna.Ragam hias tersebut merupakan sebuahsimbol.Simbol tersebut
memiliki makna. Ragam hias tersebut merupakan simbol yang bermakna yaitu simbol dari
sebuah perilaku hidup manusia. Makna symbol tersebit adalah perilaku hidup manusia yang baik
harus lurus lurus,.tanpa diselingi oleh perilaku yang tidak lurus. Dalam hal ini perilaku hidup
yang lurus adalah perilaku hidup jujur sedangkan perilaku tidak lurus adalah sebaliknya.
Ragam hias yang lain adalah ragam hias garis yang patah-patah atau timbul tenggelam.
Ragam hias ini merupakan simbol yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula,
Ragam hias patah-patah atau timbul tenggelam ini merupakan symbol kehidupan.Maknanya
adalah gambaran dari naik turunnya kehidupan.Dalam kehidupan seseorang tidak hanya
menrasakan kesusahan saja tetapi suatu kali dia juga merasakan kegembiraaan sesuai dengan
ukuran kesusahannya.
Dengan demikian sebuah kain lurik memiliki elemen ragam hias, elemen simbol dan
elemen makna. Ketiga unsur elemen tanda inilah yang membangun sebuah kain lurik menjadi
sebuah tanda yang kuat.Jika kita lihat secara umum maka kain lurikmerupakan identitas yang
kuat bagi masyarakat Jawa. Melalui kain lurik dapat digambarkan seperti ini
Nama atau istilah Jarik lurik/Kain lurik sebagai tanda
Ragam hias pada kain lurik itu sebagai elemen tanda
Benda kain lurik sebagai ikon
Berbagai jenis lurik sebagai kumpulan tanda
Sedangkan masyarakat pengguna kain lurik merupakan sebuah teks budaya.

F. Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kain lurik yang merupakan bagian dari kehidupan
masyarakat Jawa merupakan benda yang sangat penting. Sebagai benda biasa kain lurik merupakan
diperlukan oleh masyarakat Jawa untuk keperluan busana. Namun sebagai busana kainlurik
diciptakan tidak hanya sebagai benda biasa yang tanpa makna. Kain lurik merupakan simbol
dari satu loso hidup yang sangat dalam.
Kain lurik dengan ragam hias garis lurus mempunyai simbol perilaku hidup lurus.Simbol
perilaku hidup lurus mempunyai makna bahwa hidup harus dipenuhi oleh sikap dan hati yang
penuh dengan kejujuran, ketulusan, keikhlasan. Manusia Jawa harus mau berperilaku hidup
lurus sesuai dengan garis kehidupan yang ditentukan oleh sang pencipta.
Kesadaran akan gelombang kehidupan yang timbul tenggelam seperti yang digambarkan
pada ragam hias motif jarum atau sering disebut dom sumurup ing banyu menunjukkan
bahwahidup merupakansatu ujian dari sang pencipta. Simbol bahwa kehidupan seperti
gelombang yang naik turun bukan untuk dilawan tapi manusia Jawa harus mampu
menyeimbangkan diri sehingga timbul harmoni kehidupan. Maknanya hiduplah selaras, serasi
dan seimbang dengan alam lingkungan serta masyarakat di sekitar, agar tidak merasa terluka
atau dilukaikarena manusia memiliki jalan hidupnya sendiri.
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Gambar 11: aneka warna kain lurik
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DIMENSI RELIGIUS MOCOAN LONTAR BANYUWANGI
Oleh
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PGSD FKIP UNS Surakarta
karsonodwijo@gmail.com
ABSTRAK
Karya sastra tradisi, dalam bentuk lontar, naskah cetakan, maupun sastra yang ditembangkan,
seringkali memiliki posisi, peran, dan fungsi yang penting dalam peradaban masyarakat. Kenyataan
tersebut terlihat muncul juga dalam eksistensi naskah tradisi kuno di Banyuwangi, yang disebut
dengan Lontar Yusuf. Lontar Yusuf, dalam wujud sik, isi, dan penyajiannya, memperlihatkan
kaitan erat dengan dimensi religius masyarakat Using Banyuwangi. Wujud sik yang dikeramatkan,
isi naskah yang penuh cerita kehidupan ideal tokoh suci, dan penghormatan yang takzim ketika
isi naskah disajikan, menjadi bukti bahwa dimensi religius adalah dimensi sentral penyajian seni
Mocoan lontar Yusuf Banyuwangi. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini hendak menjelaskan
bagaiamana seni Mocoan Banyuwangi sebagai tempat mengartikulasikan isi naskah Lontar Yusuf,
seseungguhnya bukanlah ruang pertunjukan seni yang semata hanya menyajikan keindahan, namun
di dalamnya menjadi ruang sosial tempat berseminya harapan kebaikan kehidupan. Dalam seni
Mocoan terdapat dimensi pemujaan dan pengharapan untuk menggapai pesona Nabi Yusuf, untuk
menghadirkan kekuatan auranya, dan menginternalisasikannya ke diri setiap anggota masyarakat
sebagai bekal menatap kehidupan yang penuh problematika.
Kata Kunci: lontar, pesona, religiusitas.
ABSTRACT
Works of literary tradition, both in the form of manuscripts, printed texts, or recital literary,
often have positions, roles, and functions that are important in civilization. The fact is evident in
the existence of the manuscript appears too ancient tradition in Banyuwangi, called Lontar Yusuf,
The Papyrus of Joseph. Lontar Yususf, in physical form, content, and presentation, shows a strong
links with the religious dimension of the community of Using Banyuwangi. Physical manifestation
of the sacred, the full text contents of an ideal life stories holy gures, reverence and respect that
when the contents of the text is presented, proof that the religious dimension is a central dimension
of the presentation of the art of Mocoan Lontar Yusuf Banyuwangi. Based on the reality, this paper
eager to explains how Mocoan Banyuwangi as the content of the manuscript which articulate Lontar
Yusuf, is not only performing arts space that solely present the aesthetics form, but a social space
where the blossoming of hope of the good life. In the Mocoan, there are worship and hope to reach
the charm of the Prophet of Joseph, bringing the power of his aura, and internalize it to the body
of every member of the community as a provision face the world which full of problems.
Keyword: ejection, charm, religiosity.
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A. Latar Belakang
Seni Mocoan merupakan seni pembacaan (waosan) karya sastra dengan cara ditembangkan.
Seni Mocoan tumbuh dan berkembang di Kabupaten Banyuwangi1, daerah di ujung paling
timur provinsi Jawa Timur. Dalam penyajiannya, seni Mocoan memiliki kemiripan dengan
beberapa seni waosan yang berkembang di Indonesia, seperti Macapatan di Jawa (Jawa
Tengah dan Yogyakarta), Mamaca di Madura, Mamaos di Banten, dan Waosan lontar di Bali.
Kemiripan tersebut terletak pada penggunaan melodi lagu (tembang) untuk menyajikan teks
sastra tertentu. Selain itu, kemiripan terletak juga pada penamaan beberapa pupuh yang ada di
dalam teks yang dibaca.
Seni Mocoan merupakan salah satu seni yang terlahir dari rahim budaya masyarakat
Using2, masyarakat yang dianggap sebagai penduduk asli (native) daerah Banyuwangi. Selain
Mocoan, masih terdapat banyak sekali ragam seni tradisi yang tumbuh dan dikembangkan
dari rahim budaya masyarakat Using. Bahkan, tanpa tendensi melebihkan, masyarakat Using
merupakan masyarakat yang produktif dan maju secara kesenian. Kegemaran berkesenian
ini sudah berlangsung secara turun temurun. Scholte menggambarkan masyarakat Using
sebagai masyarakat yang dalam kesehariannya sangat menggemari aktivitas berkesenian
(1927:1-18). Hingga saat inipun, aktivitas seni seperti bernyanyi, menari, membuat kerajinan,
dan mempertandingkan berbagai ketangkasan, adalah kegiatan yang lekat dalam keseharian
masyarakat Using.
Seni Mocoan terlihat sebagai salah satu seni Using yang merupakan hasil proses akulturasi
(persenyawaan budaya). Unsur budaya yang dapat diidentikasi dalam persenyawaan tersebut
adalah unsur budaya pra-Islam dan unsur budaya Islam. Unsur budaya pra-Islam diwakili
oleh wujud karya sastra dalam bentuk Lontar, berkembang pada masa sebelum hadirnya
Islam di Nusantara. Karya ini dapat disebut Lontar karena dicirikan oleh media penulisan karya
yang memanfaatkan pelepah dan atau daun pohon Lontar (atau Rontal-Borassus Flabellifer).
Sedangkan ciri Islam dalam Mocoan diwakili oleh isi cerita dalam Lontar Banyuwangi yang
memuat kisah Nabi Yusuf, salah satu Nabi dari 25 utusan Tuhan yang ada dalam ajaran agama
Islam. Oleh karena itulah Lontar yang digunakan dalam Mocoan dinamakan Lontar Yusuf. Di
Madura terdapat karya sastra kuno (archaic) yang disebut juga dengan Layang Yusuf, namun
sejauh ini belum diketahui persamaan dan perbedaannya dengan Lontar Yusuf yang ada di
Banyuwangi.
Persenyawaan budaya dalam Mocoan, tidak lepas dari adanya aktivitas menafsir,
menyatukan, dan mengembangkan yang dilakukan masyarakat Using dari waktu ke waktu.
Hingga selanjutnya Mocoan tidak dapat dikatakan sebagai produk Islam atau pra-Islam, namun
sudah mewujud menjadi produk budaya Using. Dalam aktivitas budaya Using, Mocoan awalnya
1 Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, Batas wilayah sebelah Timur berdekatan dengan
Pulau Bali namun dipisahkan oleh Selat Bali. Wilayah sebelah utara dan selatan berbatasan dengan lautan, sedangkan
wilayah sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Jember dan Sitbondo.
2 Dalam beberapa tulisan mengenai masyarakat Banyuwangi, ada penulis yang menggunakan istilah “Osing”
(diawali huruf O) namun ada juga penulis yang menggunakan istilah “Using” (menggunakan huruf U). Kedua istilah
tersebut sama-sama digunakan untuk menyebut masyarakat pribumi Banyuwangi. Dalam keseharian, masyarakat
pribumi mengartikulasikan kata tersebut dengan pelafalan “O-u-s-i-n-g”, jadi dalam pandangan saya, tidak ada yang
salah jika digunakan salah satu dari dua istilah yang hanya berbeda huruf depan tersebut. Oleh karena itu, dalam makalah ini saya menggunakan istilah Using.
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disajikan untuk fungsi-fungsi ritual siklus hidup manusia seperti siklus janin manusia dalam
kandungan, kelahiran bayi, pangur gigi, khitanan, hingga pernikahan. Selain itu digunakan juga
dalam fungsi siklus kehidupan sosial seperti perayaan bersih desa, petik laut, tanam padi, dan
sejenisnya. Seiring berkembangnya budaya, Mocoan pada akhirnya berkembang ke arah seni
pertunjukan khusus yang disebut Mocoan.
Sebagai seni ritual maupun pertunjukan, tidak ada unsur utama sajian Mocoan selain
menembangkan teks dalam Lontar Yusuf yang tersusun dalam pupuh-pupuh. Dalam
menembangkannya, beberapa seniman (penembang) berada dalam satu panggung untuk saling
bersahut-sahutan menyajikan kalimat-kalimat di dalam Lontar Yusuf. Proses sahut-sahutan
dapat terjadi dalam satu sajian kalimat, satu sajian gatra, hingga dapat juga terjadi dalam satu
sajian pupuh. Uniknya, bukan sajian keindahan vokal yang hendak dinikmati penonton dalam
Mocoan, namun untaian kisah demi kisah mengenai Nabi Yusuf yang begitu mempesona.
Pesona Yusuf menjadi magnet yang menuntun penonton untuk datang, setia mendengarkan,
menikmati, dan mencermati setiap bagian kisah dalam Mocoan. Para penonton-pun ikut
tersenyum, bergembira, tegang, sedih, marah, mencela, memuja, memohon, dan mengaisngais berbagai harapan. Kenyataan inilah yang menjadikan Mocoan menjadi ruang sosial yang
kompleks, rumit, dan tidak bisa untuk dikatakan Islam meskipun sumber ceritanya adalah
Islam. Alasanya, berbagai perilaku dan ekspresi sosial seperti dalam Mocoan tersebut tentu
saja tidak ada referensinya dalam ajaran Islam. Di titik inilah Mocoan menjadi realitas seni
yang menarik untuk dilihat, terutama terkait: (1) mengapa Mocoan mampu mengikat penonton
dalam situasi yang religius? dan (2) bagaimana relasi teks Lontar Yusuf dengan konteks ruang
sosial masyarakat Using?
Dalam usaha mencari penjelasan atas persoalan di atas, studi ini bergerak menggunakan
pendekatan emik. Landasan pijaknya adalah teori etnomusikologi yang dikembangkan Alan
Merriam (dalam Supanggah 1995:99-103), mengenai 6 wilayah studi musik yaitu: (1) budaya
material musik, (2) studi teks nyanyian, (3) kategori musik sesuai masyarakat, (4) pemain
musik, (5) guna dan fungsi musik, dan (6) aktivitas kreatif musik. Dari keenam wilayah kajian
yang dipaparkan Merriam, studi Mocoan ini fokus pada wilayah pertama, wilayah kedua, dan
wilayah yang kelima.

B. Bentuk dan Isi Lontar Yusuf Dalam Mocoan
1.

Bentuk Lontar Yusuf
Lontar Yusuf yang digunakan dalam Mocoan berisi kisah kehidupan Nabi Yusuf sejak
kecil hingga dewasa dan akhirnya bertahta menjadi raja Mesir. Kisah-kisah hidup Nabi
Yusuf dalam lontar tersebut diceritakan dalam beberapa pupuh yang namanya mirip beberapa
nama pupuh dalam tembang macapatan di Jawa. Nama pupuh-pupuh tembang tersebut antara
lain Kasmaran, Durma, Pangkur, Kusumadiyo, Arum-arum dan Rancagan. Wujud lontar
Yusuf tidak seperti umumnya lontar yang merujuk pada karya sastra yang dituliskan dalam
lembaran berbahan daun lontar atau kulit ari pohon. Lontar Yusuf Banyuwangi berbentuk
sebuah kitab, yang di dalamnya berisi lembaran-lembaran kertas (mirip buku atau kitab
Al-Qur’an). Aksara yang digunakan untuk menuliskan pupuh tembang adalah aksara Arab
(hija’iyah), seperti yang digunakan dalam Al-qur’an. Aksara ini ditulis lengkap dengan
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tanda bacanya (Harokat/sandangan), dan menggunakan kosakata bahasa Jawa. Aksaraan
yang demikian ini mirip dengan aksara pegon. Dari beberapa kosa kata yang terdapat
dalam Lontar Yusuf, bahasa Jawa yang digunakan sebagian adalah bahasa Jawa Madya,
sebagian lagi adalah kosa kata bahasa Using.
Dari sisi penggunaan aksara Arab dan isinya, Lontar Yusuf memiliki kaitan erat
dengan hadirnya agama Islam di Jawa. Abdul Hadi (2000) mencatat bahwa jaman Islam
awal di Jawa yang berlangsung sekitar abad 15 dan 16, banyak meninggalkan manuskrip
dalam bentuk lontar berbahasa Jawa Madya, sebagaimana bahasa yang digunakan dalam
kitab Pararaton. Kesusasteraan ini banyak dikembangkan dalam bentuk huruf Pegon oleh
Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati, dalam rangka proses islamisasi di Jawa.
Apabila dihubungkan dengan catatan Hadi di atas, maka pada masa-masa tersebut
Islam telah berkembang dengan baik di Banyuwangi. Hal ini dikuatkan dari data sejarah
Blambangan (nama lain Banyuwangi), yang menyebutkan bahwa pada abad XVI telah
terjadi proses islamisasi di pusat kerajaan Blambangan. Proses tersebut berawal dari
pernikahan Putri Sekar Dalu, anak dari Raja Menak Dedali Putih yang berkuasa di
Blambangan, oleh seorang bangsa Arab bernama Syech Maulana Ischak, yang akhirnya
berputra Sunan Giri, (Tim Peneliti, 1976).
Seandainya dirunut lebih ke belakang lagi, tradisi membaca karya sastra, dalam hal
ini lontar, merupakan aktivitas yang sebelumnya sudah berkembang di Jaman Hindhu dan
Budha. Brandon melihat bahwa proses islamisasi di Indonesia, seringkali dilakukan dengan
usaha-usaha meneruskan aktivitas kesenian Hindhu-Budha yang sudah ada sebelumnya,
yang sudah mapan, dengan sedapat mungkin mengakomodasikan ajaran atau dogma Islam
ke dalamnya. Tradisi yang demikian kemungkinan dipengaruhi oleh Islam Sustik atau
Islam India (1989: 67). Sedangkan John melihat bahwa kesusateraan Jawa Islam yang
ditulis pada awal perkembangan Islam di Jawa, mengandung ajaran Mistik yang diduga
dipengaruhi Islam Shu Baghdad yang bermigrasi ke Asia Tenggara dan mencapai Jawa
sekitar abad 13 sampai abad 16, (dalam Koentjaraningrat,1984: 54).
Sampai saat ini belum dapat disimpulkan secara pasti mengenai waktu permulaan
Mocoan tumbuh dan berkembang di Banyuwangi. Dari Unaenah (Mak Onah), seorang
seniman Mocoan tertua di Banyuwang berusia 92 tahun, menceritakan bahwa semasa
dirinya kecil (sekitar 1920-an) Mocoan sudah ada di Banyuwangi. Mocoan pada masa
tersebut bukan seni pertunjukan seperti saat ini, melainkan sebuah aktivitas seni di
dalam konteks ritual. Mocoan pada masa tersebut seringkali digunakan untuk ritual
Nlgokat (ruwatan), bersih desa (panen padi), tanam padi, dan petik laut (panen ikan).
Pembacaannya semalam suntuk hingga katam (membaca seluruh lontar dari awal hingga
akhir). Mak Onah juga tidak bisa menjelaskannya secara pasti tentang bentuk dan bahan
lontar yang dulu, apakah sudah berbentuk buku atau belum. Sedangkan lontar Yusuf yang
mulai digunakan dalam Mocoan oleh Mak Onah pada sekitar tahun 40-an hingga yang
digunakan saat ini, adalah lontar salinan/tiruan. Sedangkan siapa orang yang mewarisi
lontar Yusuf asli, para seniman Mocoan tidak mengetahuinya. Para seniman mengatakan
bahwa lontar yang asli adalah lontar yang dipegang oleh Jubaidi, seniman Mocoan dari
Dusun Bades, Desa Karang Bendo, Kec. Rogojampi. Jubaiadi adalah putra dari Al-Jin,
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seorang tokoh yang pada beberapa tahun yang lalu menjadi maskot pertunjukan Mocoan
Pacul Gowan, (wawancara, Mak Onah, Hasanan, dan Katirin).
Lontar Yusuf yang dimiliki Jubaidi dianggap keramat dan memiliki kekuatan gaib.
Oleh karena itulah lontar ini dibungkus kain dan tidak diperkenankan dibuka, karena
dipercaya bisa menimbulkan dampak Ngaweng (semacam kebutaan/kaburnya pandangan
mata). Selain Jubaidi, pemilik kitab Lontar Yusuf yang lain adalah Mak Onah. Lontar
milik Mak Onah berwujud buku seukuran Al-Quran dengan bahan kertas, dan kurang
lebih berisi 200 halaman. Lontar ini adalah warisan ayah Mak Onah dan sering digunakan
pada pementasan sebelum tahun 20-an. Kondisi lontar ini secara sik sudah mulai rusak
dan kumal. Sa’i suami Mak Onah yang sekaligus seniman Mocoan Al-Jin, akhirnya
membuat salinannya. Salinan Lontar yang dibuat Sa’i tidak lengkap seluruh kitab, tetapi
hanya mengambil bagian-bagian yang dianggap penting. Hal ini mungkin terkait dengan
durasi penyajian Mocoan yang ketika digabung dengan seni pertunjukan hiburan (Pacul
Gowang) selalu dipersingkat penyajiannya.
2.

Isi Lontar Yusuf
Lontar Yusuf terlihat merupakan penerjemahan dari kisah Nabi Yusuf yang termaktub
dalam Surat Yusuf di Al-Qur’an. Proses penerjemahan tersebut kemungkinan terkait dengan
kepentingan islamisasi yang dilakukan para wali di tanah Jawa. Hal tersebut berdasar pada
perbandingan isi kisah Yusuf dalam lontar yang tidak jauh berbeda dengan isi kisah Yusuf
dalam Surat Yusuf. Di dalam Al-Qur’an Surat Yusuf merupakan surat yang ke-13 dari
144 surat yang ada dalam Al-Qur’an. Surat Yususf berada pada akhir juz 12 dan awal juz
13, dengan jumlah ayat 111. Surat ini menceritakan kisah Nabi Yusuf dari kecil hingga
dewasa. Dimulai dari kisah ketika dibenci saudara tirinya, diceburkan ke dalam sumur,
diselamatkan oleh saudagar Mesir, diasuh oleh saudagar tersebut, digoda oleh Siti Julaeha
(Siti Zulaikha istri saudagar Mesir), dipenjara, menjadi ahli tafsir mimpi, hingga menjadi
bendahara negeri Mesir, kemudian menolong negeri asalnya yang kekeringan, bertemu
ayahnya kembali, dan akhirnya bertahta sebagai raja di Mesir. Kisah-kisah tersebut semua
ada juga di dalam Lontar Yusuf.
Kisah hidup Nabi Yusuf menjadi kisah yang dominan dalam lontar Yusuf. Selain kisah
Yususf, terdapat juga nama nabi-nabi dan tokoh lain yang juga disebut. Nabi-nabi yang
tertera dalam lontar Yusuf tersebut di antaranya Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Sulaeman,
Nabi Soleh, dan Nabi Muhammmad. Penyebutan beberapa nabi tersebut sering juga
menggunakan kata awalan Bagindho. Sedangkan tokoh lain yang disebutkan dalam lontar
adalah Ashabul Kah, yaitu sekelompok pemuda yang dalam Al-Qur’an diceritakan sebagai
kelompok penyebar kebaikan, namun harus mengasingkan diri di sebuah goa karena diburu
untuk dibunuh. Kelompok pemuda ini tertidur selama ratusan tahun bersama seekor anjing
yang setia, hingga jaman berubah. Kelompok tersebut terbangun dan mendapati anjingnya
sudah menjadi kerangka dan uang mereka sudah tidak laku lagi. Dari peristiwa itulah
mereka sadar sudah tertidur ratusan tahun, dan mereka kembali menyebarkan kebaikan
karena generasi dan umat sudah berganti.
Cerita tentang anjing ternyata ikut menjelaskan tentang keterkaitan lontar Yusuf
dengan kepercayaan Islam, yaitu kepercayaan mengenai lima binatang yang kelak
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menghuni surga, satu di antaranya anjing. Cerita ini tersurat dalam pupuh Durmo Lontar
Yusuf. Namun demikian, dalam Al-Qur’an, keterangan tersebut tidak tertulis dalam Surat
Yusuf, melainkan dalam Surat Al-Kah. Hal inilah yang memunculkan dugaan bahwa
Lontar Yusuf tidak hanya bersumber dari Surat Yusuf saja, tetapi ada kisah lain yang terkait
dengan ajaran Islam yang bersumber pada beberapa surat di Al-Qur’an. Kisah demikian
akhirnya berkembang menjadi mitologi baru (cerita yang berkaitan dengan kepercayaan
orang sakti), sesuai dengan sistem kepercayaan Islam. Mitologi baru itu menggantikan
mitologi kepercayaan lama (Pra Islam) yang lebih dulu ada di Banyuwangi.
Mitologi Islam dalam Mocoan dapat dilihat dari kepercayaan para seniman dan
masyarakat, mengenai kekuatan khusus yang dimiliki nabi-nabi tertentu. Seperti kekuatan
pesona wajah Yusuf yang sempurna dan memikat hati, kekuatan Suara Nabi Daud yang
jernih dan berwibawa, kekuatan Nabi Sulaeman dengan kekayaannya, Nabi Musa dengan
kesaktiannya hingga kepercayaan lima binatang penghuni sorga. Seperti disebutkan di
awal, kisah Nabi Yusuf dan beberapa tokoh yang lain tertulis dalam pupuh-pupuh lontar.
Sebagian besar seniman Mocoan menyebutkan bahwa Lontar Yusuf berisi 6 pupuh, yaitu
pupuh Kasmaran, Durmo, Pangkur, Kusumadiyo, Arum-arum dan Rancagan. Enam pupuh
tersebut saat ini selalu disajikan dalam Mocoan. Sementara dalam penyajian Mocoan
Pacul Gowang (era Al Jin, 1970-an), enam pupuh tersebut masih ditambahi beberapa
pupuh yaitu Mijil, Kesilir, Andrian, Delimoan, Selobok dan Kedendha.
Enam pupuh yang disebut terakhir, dari Mijil hingga Kedendha, dianggap bukan
bagian dari lontar oleh para seniman, tetapi lebih berfungsi sabagai pupuh peralihan yang
menghantarkan penyajian dari Mocoan lontar yang sifatnya religius menuju fragmen
yang sifatnya sekuler (hiburan). Enam pupuh tersebut juga tidak banyak dihafal oleh para
seniman Mocoan, hanya Mijil dan Kesilir yang masih sering digunakan. Sebagai seniman
tertua, Mak Onah juga tidak hafal lagi pupuh Selobok dan Kedendha, karena pupuh itu
jarang digunakan. Sementara untuk Andrian dan Delimoan hanya tinggal mak Onah dan
Tasrip yang hafal.
Dari keterangan seniman dan kenyataan penyajian di lapangan terlihat adanya enam
pupuh dalam lontar, namun dari identikasi yang dilakukan terhadap naskah lontar milik
Mak Onah (kitab yang menjadi acuan salinan), hanya diketemukan 4 pupuh saja. Pupuh
tersebut yaitu Durmo, Kasmaran, Sinom, dan Pangkur. Masing-masing, 1 pupuh Durmo,
2 pupuh Kasmaran, 3 pupuh Sinom, dan 4 pupuh Pangkur. Membandingkan kelengkapan
isi lontar milik Mak Onah dengan milik Jubaidi, sangat mungkin lontar milik Mak Onah
kurang lengkap, namun demikian lontar milik tidak bisa menjadi bandingan karena hanya
boleh dilihat dan tidak diijinkan untuk dipegang, apalagi dibuka. Satu kenyataan yang
justru menjadi persoalan baru adalah keberadaan pupuh Sinom yang ada pada naskah lontar
Mak Onah. Pupuh ini jarang, dan bahkan tidak lagi dikenal oleh para seniman Mocoan
yang usianya di bawah Mak Onah.
Seandainya dihubungkan dengan tradisi pemaknaan 11 tembang Macapat di Jawa
yang seringkali memaknai tembang Sinom sebagai kehidupan usia muda, maka keberadaan
pupuh Sinom dalam Lontar Yusuf sesungguhnya merupakan kemungkinan tidak mustahil.
Mengingat lontar Yusuf merupakan kisah hidup Nabi Yusuf dari kecil hingga dewasa. Hal
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ini dikuatkan lagi dengan adanya beberapa kalimat yang tertera dalam 3 pupuh Sinom
lontar milik Mak Onah, yang merujuk pada pengertian kehidupan di usia muda. Namun
jika melihat keberadaan pupuh Mijil yang dianggap para seniman sebagai bukan bagian
dari lontar (dan memang kenyataanya tidak terdapat dalam lontar milik Mak Onah), serta
kenyataan urutan penyajian lontar yang tidak memiliki urutan berdasar pemaknaan nama/
judul pupuh, bisa dimungkinkan pula Sinom pun memang hanya variasi pupuh yang
berada di luar lontar.
Penamaan dan bentuk-bentuk pupuh dalam lontar (versi salinan yang beredar dan
digunakan di kalangan seniman saat ini) memiliki kedekatan dengan pupuh beberapa
tembang Macapat Jawa, namun dalam tradisi urutan sajiannya berbeda dengan Macapatan
Jawa. Urutan penyajian Mocoan justru biasa diawali dengan pupuh Kasmaran, kemudian
seterusnya seperti yang dijelaskan di awal. Menurut beberapa seniman Mocoan, Kasmaran
merupakan cerita kisah cinta nabi Yusuf. Sebagian dari mereka ada yang mengaitkannya
dengan pupuh Macapat Asmarandana, yang seringkali dimaknai sebagai cerita kehidupan
cinta manusia. Kemungkinan besar pemaknaan tersebut terpengaruh pemaknaan di yang
berkembang di masyarakat Jawa, mengingat interaksi orang Jawa (Jawa Tengah) dengan
Using Banyuwangi sudah berlangsung sejak Raja Mataram Amangkurat II, (Tim Peneliti,
1976).
Seandainya terdapat kesamaan di antara para seniman Mocoan dalam memaknai
pupuh lontar, dengan makna siklus hidup sebagaimana pupuh Macapat di Jawa, memang
pada akhirnya agak sedikit bermasalah. Persoalannya adalah adanya pupuh Selobok dalam
Lontar. Para seniman Mocoan menganggap bahwa Selobok adalah pupuh di luar lontar
Yusuf sebagaimana kasus yang terjadi pada Sinom. Namun dari identikasi terhadap
lontar salinan milik Mak Onah justru terdapat beberapa penggalan kalimat pupuh Selobok,
yang meskipun pupuhnya tidak utuh dan tulisanya agak sedikit kabur, namun masih dapat
dibaca. Kalimat di dalamnya menyebutkan “Yusuf wayah umur sangang taun”(Yusuf ketika
berusia sembilan tahun), “Wuri walanane sirno lider sapto warso tanana udan” (….tidak
begitu jelas artinya…tujuh tahun tiada hujan) dan “Yusuf ngadeg Nalendra”(Yusuf bertahta
menjadi raja). Mak Onah kemudian menjelaskan bahwa Selobok dulunya memang pupuh
terakhir dalam Mocoan ketika masih dibaca semalam suntuk. Namun kini pupuh tersebut
sudah jarang digunakan.
Dari kasus pupuh Sinom dan Selobok, dapat dirumuskan hipotesa bahwa mungkin
awalnya beberapa tembang Macapat Jawa memang digunakan dalam lontar untuk
mengisahkan Yusuf dari kecil hingga Dewasa, dan mungkin masih ada juga beberapa
pupuh lain. Dalam perkembangannya, karena kepentingan fungsi lontar yang terkait
dengan aspek ritual, maka pupuh-pupuh yang dianggap memiliki hubungan dengan
konteks ritual tertentu saja yang sering dipakai. Kebiasaan ini kemudian menyebar luas di
antara seniman, dan akhirnya diyakini sebagai pupuh yang asli, yang urutan penyajianya
harus seperti sekarang ini. Contohnya, jika melihat penempatan Kasmaran sebagai pupuh
pembuka Mocoan, dapat diduga hal ini terkait dengan fungsi Mocoan lontar, yang sering
digunakan untuk ritual berkaitan dengan pernikahan.
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3.

Bentuk dan Struktur Sajian Pupuh Lontar
Dari perbandingan terhadap bentuk dan struktur pupuh lontar Yusuf dengan pupuh
tembang Macapat Jawa, terdapat dua perbedaaan utama. Perbedaan tersebut anatara lain:
(1) dalam aturan guru lagu dan guru wilangan dan (2) dalam jumlah baris setiap pupuh.
Aturan guru lagu dan guru wilangan sebagai aturan utama struktur Macapat Jawa. Dalam
Mocoan, jumlah guru wilangan (banyaknya suku kata setiap baris), jumlah pada ( baris),
dan guru lagu (bunyi vokal terakhir dalam satu baris) pada setiap pupuhnya menunjukan
tidak adanya konsistensi. Jika dalam Macapat ketiga hal tersebut merupakan pakem yang
menjadi ciri pembentuk dan pembeda dari jenis tembang yang lain, maka dalam pupuh
lontar Yusuf hal tersebut bukan suatu kebakuan.
Dalam hal jumlah setiap pupuh, lontar Yusuf juga menunjukkan struktur yang tidak
baku. Berdasarkan inventarisasi, identikasi, dan perbandingan terhadap dua versi salinan
lontar yang dimiliki Mak Onah dan Hasanan (keduanya memperoleh salinan dari sumber
yang sama yaitu Sa’i), serta berdasarkan hasil transkrip Salzijanti (1995), ditemukan
banyak perbedaan. Perbedaan yang paling jelas terdapat pada jumlah pada (baris) dan diksi
yang digunakan. Pada naskah lontar Yusuf salinan yang dimiliki Mak Onah dan Hasanan
versi pertama, pupuh Kasmaran terdiri dari 20 baris, Durmo 23 baris, Pangkur 13 baris,
Kusumadiyo 9 baris, Arum-arum 7 baris, dan Rancagan 7 baris. Sedangkan pada versi
kedua, Kasmaran terdiri dari 31 baris, Durmo 15 baris, Pangkur 17 baris, Kusumadiyo
8 baris, Arum-arum 8 baris dan Rancagan 6 baris. Pada hasil transkripsi yang dilakukan
oleh Salzijanti berdasarkan pada penyajian pertunjukan, pupuh Kasmaran terdiri dari 7
baris, Durmo 4 baris, Pangkur 7 baris, Kusumadiyo 6 baris, Arum-arum 5 baris dan tidak
terdapat Rancagan.
Variasi jumlah baris yang berbeda-beda dalam naskah-naskah sastra tradisi nusantara
merupakan fenomena yang jamak dan wajar terjadi. Hal tersebut disebabkan proses
penyalinan hanya berdasar pada hafalan serta perbedaan pertimbangan pengambilan
kalimat yang diringkas. Uniknya ketika beberapa seniman Mocoan berkumpul, dengan
salinan yang berbeda-beda, mereka tetap bisa menyajikan pupuh demi pupuh dengan
sangat baik dan lancar. Proses ini dapat terjadi secara spontam karena kebanyakan seniman
menghafal salinan beserta ding-dung-nya. Bagian ding dan dung ini menurut seniman
adalah bagian yang selalu memiliki kesamaan dan dapat dicirikan. Konsep ding adalah
konsep untuk menyebut kata-kata jawaban di akhir kalimat dalam setiap baris. Sedangkan
dung adalah konsep untuk menyebut kata jawaban di akhir pupuh3.
Konsep ding dan dung dalam seni Mocoan memiliki kaitan dengan sahut-sahutan
yang dilakukan seniman dalam menyajikan lontar. Satu pupuh bisa disajikan oleh seorang
saja, tetapi bisa juga bergantian. Jika satu orang saja yang menyajikan, maka personil
yang lain hanya akan ngedingi (menjawab). Ngedingi dilakukan dengan melihat kata
terakhir kalimat. Menjawab dengan ding dapat juga dilakukan bersamaan kata akhir dalam
kalimat, tetapi bisa juga setelah kata terakhir tersebut berakhir (setelah endeg-endegan).

3 Dalam khazanah ilmu karawitan Jawa, dapat ditemukan konsep serupa ding-dung yaitu konsep “dingdan
dong”. Konsep “ding” merujuk pada pengertian seleh/jatuhnya melodi pada frase melodi yang ringan, dengakan
“dong” adalah konsep yang merujuk pada pengertian seleh/jatuhnya melodi pada akhir frase meldoi yang kuat,
biasanya pada akhir karya music, sebagai sebuah klimaks atau penyelesaian.
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Seandainya personil lain ingin ganti menyajikan baris selanjutnya, maka mereka akan
menyaup (menyahut) kata terakhir kalimat yang disajikan penyaji pertama. Biasanya
saupan (sahutan) dilakukan dengan menunjukan ketinggian nada yang berbeda dari penyaji
pertama. Jika sudah disaup, maka penyaji pertama akan diam dan ganti berperan sebagai
tukang ngedingi, atau bersiap menyaup bagian selanjutnya. Sedangkan konsep dung, hampir
mirip dengan ding tetapi dilakukan di akhir pupuh. Biasanya dung dilakukan bersamasama. Seperti halnya ding, dung juga menjadi bagian yang memberikan kesempatan pada
penyaji lain untuk menyahup dan menyajikan pupuh selanjutnya.
Berkaitan dengan ketinggian suara saupan, merupakan tafsir yang relatif dan sangat
terbuka untuk improvisasi, sesuai kemampuan jangkauan nada masing-masing seniman.
Tidak ada aturan baku mengenai seberapa tinggi jangkauan nada suara seniman. Biasanya,
seorang penyaji pertama yang memiliki ambitus (rentang jangkauan nada) suara rendah,
dapat disahut penyaji selanjutnya dengan nada yang lebih tinggi di atasnya atau lebih
rendah. Dalam teknik olah suara pun ada konsep eluk-elukan seperti cengkok dan gregel
dalam olah vokal di karawitan Jawa.
Dalam gaya vokal sajian Mocoan terdapat beberapa konsep estetis untuk menyebut
hasil produksi suara vokal yaitu konsep manggung dan ngucing. Manggung adalah konsep
untuk menyebut suara yang bisa mencapai ambitus rendah, sedang, dan tinggi dengan
sangat baik. Seniman yang memiliki vokal demikian mampu melakukan variasi saupan
dalam berbagai tingkatan nada. Sementara ngucing adalah sebutan untuk suara yang
berada pada ambitus tinggi saja. Pemilik vokal demikian akan sering melakukan variasi
saupan dengan nada tinggi.Dalam penyajian mocoan terdapat kecenderungan untuk saling
mengungguli ketinggian suara penyaji pertama, meskipun hanya dalam bentuk saupan.
Hal inilah yang menyebabkan kontur melodi vokal Mocoan membentuk loncatan-loncatan
nada dari tinggi ke rendah dengan cepat. Berikut ini pupuh-pupuh yang tersaji dalam seni
Mocoan saat ini:
a.

Kasmaran
Wong iku milua kumawi crita Yusuf ginita marmaning ginurit mangku.
Crita Yusuf sinungan tembang arum kasmaran dana langkung brangtani wong kang
rungu tutur Nabi Yusuf ika.
Tan kabar tangtulak ilas dulur ya (kadang wong, wong)
Singgihna pitutur nenggih liwat Hyang Sukmo liwat Nabi Yusuf
(Doa: Bismillahirrahmanirrahiim, Allahuma Ya kabula wa ala sirri niyatil hajati (3x),
Allhahuma innanasaluka salamatan  din, wa aatan  jasadi, wa ziadatan l ‘ilmi,
wa barokatan  rizki, wa taubatan qoblal salamat, warrahmatan ingdal salamat,
wa maghrotan ba’dal salamat, robbana aatina dunya khasanah, wal akhiroti
khasanah, waqiiina ‘dzabannaar, subkhanaka robbika robbil izzati ‘ama yasifuun,
wassalaamun’alal mursalin, walhamdulillahirabbil ‘alamiin.)
Singgih Nabi Duta nanggih keliwat Myang Sukma Myang Nabi Yusuf. (astrolinge).
Wonten wong kar ing jero Qur’an angucap Hyang Muhammad sinagga tulis. (yo
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wis mangku….mangku) wayah sang ngudang. (eman ya eman kang ngudang maring
saniman)
Luwih becike mangke ki crita liyanira ngucapa jero (wis saselinge)
Wonten surat den awaca khamaring Nabi Yusuf wis (wis Nabi Yusuf) (wis lang-ling)
Wis lawas wayah tuwan yo angling, wayah tuwan.
Saking ndiso Jam’uni kinen amaca ya sluko wis (wis brahalane)
Yen ngrungu Rosul angudiya ta ya Jabrail (Ya wis mangke…mangke) (wis lah ya
Jabrail).
Oh wis lah yara maring sang ngundang ya Jabrail mukul bumi ya ewuh.
Kocapa ya setumul iki naksi ya wayah tuwan he (arum suwarane)
Tatkala katon ing rama menyang anake sri puniko he (wis mangku…mangku) (he
lawas pawekase).
He la yara kanjeng rama, yara kanjeng rama pawekase, kanjeng rama he wong.
Tan kocapa lare neki Nabi Rasul ingkang putro wis.
Wato ya mangka ana dadiya kapirsa ningali maring ramane (wis la lir widodari)
(wis la lir widodarai kaendran, lir widodarai jarike dhanwan).
Saking permani Hyuwang Widhi kinen amaca ya sluka wis (mangke).
Yo hamangun sira mengkana kelawan lare alit he (wis mangku…mangku) (wis lalage
tengeh) (wis lah yo umur tuwan lagi tangeh umur tuwan).
Kabeh permanis Hyuwang Widhi setiya amamangan diana rekarsuwur (wis mangke)
Dadiyo sira punad sumadiya wis (mangku…mangku) (lawase dawa darai) (wis lah
widodari kendran yara dawahe kendran lir widodarai kendran he wong)
Ya ta padha salin janji kebeh tetekan aryaka (marang pesthine)
Sahadat ngucapa sang nyata wis (wis mangku…mangku) (wis lah tuwan asung) (wis
lah asungno rahmat tuwan asungna)
Asungna rahmat4
Pupuh kasmaran ini menurut beberapa seniman menceritakan kisah asmara
Yusuf, yang dihubungkan pemaknaannya dengan nama pupuh tembang Macapat
di Jawa yaitu Asmarandana. Namun dilihat dari beberapa kalimat yang ada di atas,
pupuh ini kemungkinan menceritakan tentang Yusuf yang begitu dicintai oleh nabi
Ayyub, ayahandanya. Kemungkinan lainnya adalah adanya keterkaitan dengan isi
Surat Yusuf dalam Al-Qur’an, menyangkut sejarah Nabi Yusuf yang diceritakan
kembali kepada Muhammad, untuk menjadi pelajaran. Yang menarik justru adanya
penggunaan beberapa kata “Hyang” yang dua di antaranya merujuk pada pengertian
Tuhan. Seperti Hyang Sukma dan Hyuwang Widhi. Sementara yang satu lagi merujuk
pada utusan yaitu Hyang Muhammad. Dari persoalan ini muncul dugaan bahwa ada
sinkretisme (percampuran kepercayaan) dalam lontar antara kepercayaan Islam dan
Hindhu.
4 Kalimat yang tertulis dalam kurung pada teks syair adalah jawaban (ding dan dung).
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b.

Durmo
Wonten satu manjing ing suwarga lelima punanggih suwiji macanika ingkang bisa
rerasan matur Nabi Yakub punika, pindho unto untaniro he (ang bagindho Saleh)
Kaping tiga suno kadeping tarwa Sohibul Kah nanggih darma sadhahan.
Wis lah kaping pat eman belgadaban nira, je ping lima limane munai turangganira
(yara ya turangganira dasar ayu wong kaloking bumi).
Cahyanira luwir sesangka karowinan angilapi dawi sekehing Marunira.
Wis lah datan wanai eman wani mangkada yen ana ayunira putri kang turangganir
(yara kang turangganira dasar ayu wong kaloking bumi)
Sugih emas ratna widuri marwinda yaya yu kliwat siwinuhing sekar
He awak kaya-kaya eman masi-masia linggih aneng tilam sari kang srinuranata
Wis yen ora nata ayunira sang kaloking bumai.
Wajannira lir muntiyara sinundukan esemira luwir gendhis awor watu kang cahya.
Wis lelara-lara ayu ala karuna aduh larane wong mangun brangti jero suwapna (
yara jero suwapna dasar ayu wong kaloking bumai)
Umur iro dalu siro ngipahi tumingale Bagindha
Eh awak yaya emas eman yara sinapuan sesutya kersaning dewi kang srinuranat.
Wis srinuranata mangu-mangu ana cendelone.
Sira kang temen usut tanpa laki rabi yen krana oleh putri nating timas.
He ingkang aran eman putri Jaliha wayah umur sangang tahun malih kusumoningrat.
He kusumoningrat ayunira kaloking bumai.
Para seniman mengungkapkan pupuh ini adalah cerita tentang surga. Hal tersebut
dapat dilihat pada tiga baris diawal pupuh ini, yang menceritakan lima binatang
yang dalam kepercayaan Islam kelak akan menghuni sorga. Namun dalam baris
selanjutnya bertemakan pujian-pujian akan keindahan seperti “Cahyamu laksana
api yang dihembus angin memancar berkelip”, “kaya akan emas ratno widuri…”,
“Gigimu laksana mutiara dihiasi senyummu bagaikan gula yang bercampur batu
yang bercahaya” dan beberapa yang lain. Di samping itu, ding juga mengungkapkan
pujian. Seperti “yara kang turangganira …dasar cantik, manusia yang termashur
di bumi”. Dari beberapa kalimat tersebut, bisa dimungkinan pupuh ini mengisahkan
beberapa hal, diantaranya kehidupan Sorga, kecantikan Putri Juleha, dan kehidupan
Sang Putri yang selalu terkenang akan ketampanan Nabi Yusuf. Pupuh inilah yang
menurut para seniman sebagai pupuh yang memiliki daya gaib berupa daya tarik
(pengasihan), kecantikan, ketampanan dan awet muda.

c.

Pangkur
Aneggahna saksana kahucapa mangke kira sang kawi.(Sang kawi ya munajat
Bagindha Yusuf…Yusuf).
Anenadah myang pangeran lamun nurana ana gusti kaluputan (ningsun…ningsun)
Pangeran kang ngapuraha kang weruh usiking dhesi.
Yo kadepe kaya panedannira tumuliyo aneng utusane sang prapti (wis Jabrail
utusanipun)
Lilira punang duta paran karsane bumi sang
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We lah wonten delima ingkang kusumadiya we lah perrasaningsun kang kariya
jampai wong.
Wis gondhang–gandhung kapalapi rudha ning lambung
Wis siti kadiyo bebendhu lan gara-gara we (Pagulinganingsun-ningsun)
He lah yo tari anebang pura he wong
He lah jumenenga siro kaje wong.
He kluyar-kluyur ngalor ngidul nggoleki dulur-dulur
Siti kadiya bebendhu lan gara-gara( pagulinganingsun-ningsun)
We lare ngalas kang bumi kanahan uwa…
We lawas jumenenga siro kadang.
Wis liya-liyu ayo mangkat rada dalu
Welingira punang duto paran karsane bumi sang adalu
We la pawekase ro kanjeng rama
We la jumenenga siro kadang
“Bermohon ampunlah kepada pangeran (Tuhan), seandainya ada kesalahan
kami gusti” “Tuhanlah yang akan memafkan, yang memahami gerak hati”. Dari dua
kalimat pada baris dua dan tiga, terlihat adanya ajaran ketauhidan Islam, mengenai
Tuhan yang Maha Pemaaf dan mengerti gerak hati. Jika dihubungkan dengan kalimatkalimat yang ada di baris selanjutnya, ada kemungkinan pupuh ini menerangkan
tentang rukun Iman, yaitu disamping percaya Tuhan juga percaya hari akhir “..Siti
kadiya bebendhu lan gara-gara”(Tanah laksana tertimpa kerusakan dan kekacauan).
Namun ada juga kemungkinan adanya keterkaitan dengan kisah bencana kekeringan
di Mesir, yang akhirnya teratasi oleh Yusuf, dengan lebih dulu menafsirkan mimpi
sang Raja, kemudian Raja percaya untuk menabung bahan makanan. Saat bencana
berlangsung, Mesir tiada kelaparan dan peristiwa ini menjadikan Yusuf dipercaya
membagikan makanan dan bertemu saudaranya. Dalam pupuh inilah tardapat kesankesan penggunaan laras pelog dalam penyajiannya.
d.

Kusumadiyo
Wus sumadiya pagulingannira sang ratu.
Neggih puranira kang resmi (nenggih)
Kedaton kencana (alah yo kencana)
Pinatiking sasutya pinajang pajangan asri sutra dewangga
Pirmas kamanuhan
Tinunting muntiyara (alah Mutiyara)
Lelangit sutra jingga pinajang pajangan asri sutra dewangga pirmas (pirmas yara
kang mana)
Kedaton kencana (alah kencana)
Hing etan bumi sinalang nggih mas analenggih mas
kaya gandane kang suwargi (Wis)
“Tersedia segala yang indah ” itulah pendapat para seniman mengartikan pupuh
ini. Dari pengertian kata “Kusumadiyo” yang berarti “tersedia”. Segala yang indah
itu diantaranya “ Pagulinagannira (tempat tidurmu)”, “Kedaton Kencana (Istana
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Emas)”, dan “Pajangan asri sutra dewangga (tahta indah sutra dewangga)”. Tidak
diperoleh penjelasan tentang kepada siapa segala yang indah tersebut disediakan.
Kemungkinan penyebutan kata “ratu” dalam baris pertama merujuk pada Yusuf yang
akhirnya bertahta sebagai raja Mesir atau bisa juga pada Siti Juleha.
e.

Arum-arum
Arum-arum tanilang sumranggahana he wo jabat (jabat lawan kayu kasturi)
Sinuwar her mawar her gularasamala kelembak kang kayu kasturi hanarusing pura
he wa ya.(yaya gandaning suwargi)
Pawarnaha sekathahing marunira kadya peputraning tulis liwat sihing marma e wa
nira
Sira sang nateng (nateng Mesir)
Hadi kagawa tumingale ning sang ratna kadiya peputraning tulis liwat sihing marma
e wo nira
Kabeh sang nateng (nateng Mesir)
Dari keterangan para seniman hal ini terkait dengan air bunga tiga warna (arumarum) yang terdiri dari kembang Mawar, Melati dan Kanthil. Seperti dijelaskan diawal,
setelah selesai membaca pupuh ini maka air bunga tersebut akan diminum oleh para
seniman dengan keyakinan akan mendapat sawab cahaya dari Yusuf yang memiliki
berbagai khasiat. Dimungkinkan dari kalimat diatas adalah akhir dari kisah Yusuf,
yaitu beliau menjadi Raja di Mesir “siro sang nateng Mesir”

f.

Rancagan
Cahyanira luwir sesangka kerowinan anglibati sekathahing marunira aning pura
emas datan kasebut srinuranata arsa (sira nateng Wang)
Dadiya sira liniru padha ning pangeran den Yang Maha Suci Putri Jaliha tan pegat
(memangun brangti)
Sabendina pengayunannira sang ratna maring suwapning nguti kerana kang ratna
sedaya muktiya sira sang raja umyah (Darmonggaduhan)
Puntana malih para miswari ento Bagindha Suleman nama Balki kang mohoti Wanita
kangjeng sultan Suleman nama Prabu trinting darmosedhahan desanira (Aji Nursidai)
Puntana malih para miswari ento bagindha Musa ngucapa malih ingkang anemah
Asiah sira pir mularindra puniko darmo nggaduhi Bagindha Musa wusana (kang
mukti sarai)
Puntana malih para miswari ento bagindha Musa ngucapa malih ingkang anama
Atijah Bagindho rosulika wusana ingkang sang raja umyah (Darmo Nggaduhai)
Pupuh ini menceritakan pasangan-pasangan serasi lain menurut Islam, selain Nabi
Yusuf dan Siti Juleha.
Pesona Yusuf
Dalam pertunjukan Mocoan, dapat diamati adanya fenomena menarik yang
berkaitan dengan pensikapan penonton terhadap sajian lontar Yusuf yang dibacakan.
Pada umumnya masyarakat Using tidak memahamai benar apa arti dan makna dari
bahasa dalam Lontar Yusuf, namun mereka tetap meyakini akan nilai sakral bacaan
lontar. Penyikapan istimewa biasa terlihat sebelum pembacaan lontar. Para penonton
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yang memiliki keinginan (hajat) tertentu, akan menitipkan benda-benda yang
memilki kaitan dengan kepentingan tersebut, untuk diletakkan di bawah lontar yang
akan dibaca. Tujuan dari kegiatan ini agar sawab(daya gaib) dari Yusuf membantu
mempermudah terkabulnya keinginan tersebut.
Seseorang yang ingin awet muda, memiliki daya kecantikan, ketampanan dan
ingin dikasihi sesama manusia, biasa menitipkan benda berupa bedak, lipstik, dan
beberapa alat rias lainnya. Seseorang yang memiliki keinginan berhasil dalam belajar
atau sukses dalam pekerjaan kantor, biasa menitipkan alat-alat tulis. Dalam menitipkan
barang-barang ini, mereka memberikan imbalan kepada para pembaca lontar dengan
rokok atau terkadang uang.
Dalam riset ini, penulis pernah diajak oleh seorang seniman Janger (wayang
laki-laki dalam teater Janger Banyuwangi), untuk menitipkan bedak dan lipstik pada
seniman Mocoan bernama Jubaidi. Tujuan seniman Janger tersebut adalah memiliki
pesona pancaran wajah, yang dapat menarik perhatian penonton ketika dia pentas
Janger. Dia memberikan imbalan berupa dua bungkus rokok. Dalam kenyataanya dia
sama sekali tidak memahami isi lontar, namun terlihat khusuk ketika mendengarkan
pembacaan lontar.
Aktivitas penonton yang khusuk juga terlihat pada saat pembacaan pupuh Durmo.
Pupuh Durmo ini secara tekstual menggambarkan citra sik Siti Juleha. Pupuh ini
sering mendapat banyak respon penonton. Pada saat pembacaan sampai di kalimat
yang berbunyi “Wajaniro lir muntiyoro, sinundukan esemiro luwir gendhis awor watu
kang cahyo” maka para penonton, terutama yang tua-tua, akan mengunyah kinangan
(daun sirih dicampur kapur dan tembakau). Arti kalimat ini pernah ditanyakan penulis
kepada para penonton, kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Hanya saja
mereka memiliki keyakinan bahwa mengunyah kinangan pada saat kalimat tersebut
dibacakan, akan mendapatkan sawab awet muda dan kecantikan. Arti kalimat di atas
menurut Mak Onah, yaitu “ Gigimu laksana mutiara, dihiasi senyummu bagaikan
gula bersanding dengan batu yang bercahaya”. Di sini mulai dapat dilihat bahwa
aktivitas nginang ternyata memiliki kaitan dengan citra gigi dan senyum semanis gula.
Permasalahannya, konteks pencitraan dalam pupuh Durmo tersebut adalah untuk Siti
Juleha, sementara sawab yang mereka harapkan, dalam keyakinan mereka, tetaplah
sawab pancaran cahaya rupa Yusuf.
Sebagaiamana cerita Yusuf yang dikisahkan kembali oleh Mak Onah, yang
ternyata memang banyak persamaanya dengan kisah dalam Al-Qur’an, sosok Yusuf
merupakan sosok nabi yang digambarkan memiliki wajah yang sangat tampan dan
memancarakan cahaya pesona. Ketampanan inilah yang menyebabkan Siti Juleha,
yang sebenarnya adalah istri dari saudagar dimana yusuf bekerja, menjadi tergila-gila
hingga akhirnya menggoda Yusuf untuk diajak bercinta. Bahkan diceritakan, pesona
ketampanan Yusuf mampu membuat para istri-istri saudagar Mesir, yang sebelumnya
mengejek perbuatan Siti Juleha, menjadi ikut terpesona dan mengiris jari jemarinya
sendiri, ketika di tengah jamuan makan Yusuf menjadi pelayan makanan mereka.
Kepercayaan tentang pesona ketampananan wajah Yusuf, beserta keyakinan akan
hadirnya cahaya melalui sawabnya tetap berkembang dalam seni Mocoan. Daya yang
dimiliki lontar Yusuf, dianggap mampu menghadirkan sawab Nabi Yusuf. Dengan
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sawab ini akan dapat membantu tercapainya tujuan apapun. Demikianlah keyakinan
yang hingga kini masih berkembang di kehidupan masyarakat Using.
Beberapa ritual yang dulu terkait dengan Mocoan, memang sudah menurun
frekwensi pelaksanaanya di masyarakat Using. Kalau pun ada, aspek religiusnya
tampak mulai memudar. Mungkin hanya di Desa Kemiren dan sekitarnya yang masih
memiliki tradisi ritual yang kuat dan kental dengan nuansa religius. Jika dibanding
wilayah Rogojampi (daerah Banyuwangi tengah) ke selatan, Mocoan di Kemiren
hingga kini masih ada yang memang terkait dengan ritual seperti dulu dan kental
dengan nuansa religius.
Terlepas dari persoalan keterkaitan dengan ritual atau tidak, kebiasaan pembacaan
lontar dalam Mocoan hingga kini tetap menyertakan syarat-syarat di dalamnya, baik
itu untuk seniman pembaca maupun untuk penanggap. Bagi seniman pembaca syarat
utamanya harus bersih dan suci, sementara bagi pengundang harus menyediakan
beberapa barang kelengkapan perasan (sesaji). Peras tersebut biasanya terdiri dari
bekakak/ingkung (ayam utuh dimasak santan hingga kering), air arum-arum yaitu air
yang diberi kembang telon (tiga jenis) seperti kembang mawar , melati dan kantil,
serta dupa kemenyan.
Dalam setiap penyajian Mocoan, perasan adalah syarat yang wajib harus
disediakan. Menurut para seniman, sajian Mocoan lontar Yusuf tanpa adanya
perasan, bisa berakibat adanya gangguan, baik itu gangguan sik maupun psikologis.
Perasan sendiri menurut mereka diartikan sebagai “perasaan”, sehingga pengadaan
perasan akan membantu dalam hal kekuatan psikologis untuk membaca lontar.
Prosesi pembacaan dimulai dengan menyiapkan air arum-arum (air bunga setaman)
dan membakar dupa. Selanjutnya lontar Yususf yang akan dibaca diletakkan di atas
kepulan asap dupa. Setelah itu, di atas waskom yang berisi air arum-arum, ditutup
sapu tangan, dan ditindih cangkir hingga air tersaring oleh sapu tangan. Di tengah
pembacaan beberapa kalimat pupuh Arum-arum, dibacakan doa-doa. Air arum-arum
yang tersaring oleh sapu tangan kemudian diminum satu persatu oleh para penyaji.
Setelah itu dilanjutkan kalimat berikutnya dalam pupuh arum-arum, hingga ke pupuhpupuh yang lain.
Para seniman mengungkapkan bahwa dengan meminum air arum-arum tersebut,
sawab citra Yusuf, baik sik (ketampanan) maupun psikologis (pribadi Yusuf), akan
dapat menyatu dengan badan orang yang meminumnya. Mereka yakin suara vokalnya
akan menjadi lebih baik dengan meminum air tersebut. Selain diminum oleh seniman
penyaji, air arum-arum juga menjadi rebutan para penonton. Ada yang meminumnya,
ada juga yang mengusapkannya ke muka. Doa khusus yang harus dibaca sebelum
menggunakan air arum-arum, isinya menunjukkan adanya citra-citra yang ingin
digapai. Seperti Citra badan Nabi Muhammad, Citra cahaya rupa Nabi Yusuf, dan
Citra suara Nabi Daud. Menurut Seniman, do’a ini bisa dipakai untuk pengasihan
(pemikat), yang ditujukan pada seseorang dan atau kepada banyak orang.

C. Kesimpulan
Dalam proses penyebaran Islam, mitologi-mitologi Islam ikut berkembang mengganti
mitologi dari agama dan kepercayaan yang ada sebelumnya. Salah satu di antaranya adalah
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sosok Nabi Yusuf, yang dipercaya memiliki pancaran cahaya rupa yang indah dan mempesona
manusia. Mocoan adalah salah satu sarana yang dikembangkan masyarakat Using, untuk
menggapai cahaya Yusuf tersebut, dan membawanya dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini
tidak lagi dapat dibangun dikotomi yang ketat antara budaya Islam dengan pra-Islam, karena
unsur-unsur dari keduanya berpadu dan bersenyawa menjadi bagian dari kehidupan religi
masyarakat Using. Mitos, Dewa, Hyang, Nabi, dan berbagai tokoh-tokoh suci bersanding dalam
perpaduan harmoni dengan tidak menekan dan mempertentangan satu dengan yang lainnya.
Di titik inilah dapat disimpulkan bahwa sinkretisme mewujud dalam dimensi religius Mocoan
Lontar Yususf Banyuwangi.
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ABSTRAK
Dari awal keberadaan hingga perkembangansaat ini,masyarakat Jawa diketahui
memilikiperadaban khas.Jika diperhatikan dalam konteks perkembangannya pada kurun sebelum
terbentuk pemerintahan kerajaan dan setelah terbentuk pemerintahan kolonial Belanda di Jawa, Serat
Babad Kediri (SBK) dapat dimaknai sebagai jejak, sekaligus juga mumikasi kekhasanperadaban
masyarakat Jawa tersebut.Melalui penelitian ini dapat dikonstruk perkembangan sosok masyarakat
Jawa yang meliputi(1) idealitas peran sosial masyarakat Jawa pada dimensi superordinasi (superiority)
dan subordinasi (inferiority), (2) idealitas hubungan sosial masyarakat Jawa pada dimensi vertikal,
horisontal, dan diagonal,serta (3) tipe dan modus ideologi masyarakat Jawapada dimensi mitologi,
etimologi, aksiologi, dan epistimologi.Dengan fokus dan tujuan tersebut selanjutnya dapat dikonstruk
model herarkis sosial masyarakat Jawa dan perspektifnya jika dikaitkan dengan kepentingan
pengembanganstrategi budaya masyarakat Jawakini dan akan datangyang berkarakteristik dialogis,
kreatif, dan produktif.
Kata Kunci: SBK, peran sosial, hubungan sosial, tipe dan modus ideologi, masyarakat Jawa.
Dari sudut pandang kewacanaan, SBK mengejawantah sebagai representasi kehendak dan
tindakan kreator, yakni Mas Ngabehi Purbawijaya (MNgP).Pada konteks tersebut SBK dapat
dimaknai sebagai representamen peradaban masyarakat Jawa pada dimensi kelampauan.
Atas pemahaman tersebut,maka data terpilih dan terpilah yang diperoleh dengan
membaca berulang dan mendalam teks SBK sebagai sumber data, kemudian dianalisis dengan
memanfaatkanmulti pendekatan dalam kerangka penelitian kualitatif.Pendekatan filologi
dimanfaatkan, karena SBK sebagai dukumen yang memanfaatkan fungsi bahasa menginskripsi
bentuk-bentuk kebijakasanaan masyarakat Jawa.Pendekatan semiotika dimanfaatkan, karena SBK
sebagai tanda menginskripsi nilai (value) dan pesan (intention).Pendekatan historis dimanfaatkan,
karena SBK sebagai jejak (arch) tidak terpisahkan dengan ruang dan waktu.Pendekatan antropologi
dimanfaatkan, karena SBK menginkripsi peradaban manusia Jawa.Pendekatan sosiologi
dimanfaatkan,karena SBK menginskripsi sistem sosial masyarakat Jawa. Pendekatan psikologi
dimanfaatkan, karena proses insterpretasi dan pemaknaan teks SBK tidakterpisahkan dengan
peristiwa psikologi. Karena itu, SBK tanpa diinterpretasi tidak bermakna.
Dengan sejumlah pendekatan tersebut diperoleh hasil penelitian seperti berikut ini.

A. Idealitas Peran Sosial Masyarakat Jawa
Masyarakat Jawa pedukuhan sudah terbentuk sebelum pemerintahan kerajaan di Jawa
mengada.Pemahaman demikian diperolehsetelah memaknai sebutan sepuh-sepuhipun(sesepuh)
dan ingkang tumut gigriya (warga) yang ditemukan dalam teks SBK.Diketahui, sebutansesepuh
dilabelkan kepada seseorangyang mengawali dan bertindak membabat hutan untuk pedukuhan.
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Fakta itu menunjukkan, bahwa sebutan sesepuh dilabelkan kepada seorang warga pedukuhan
(in group) bukan karena trahnya (ascribed-status) melainkan karena pengabdiannya (achieved
status) bagi pedukuhan.
Dalam masyarakat Jawa pedukuhan, seseorang yang dilabeli sesepuh berkedudukan
superordinasi (superiority), sedangkan yang lain, yakni warga pedukuhan dengan pilihan sendiri
berkedudukan subordinasi (inferiority). Sesepuh, pada kedudukan tersebut menjalankan idealitas
peran yuridiksi dan regulasi, sehingga kehendak dan tindakannya, baik verbal maupun kinesik
menjadi hukum taktertulis di pedukuhan yang bersifat mengikat seluruh warga pedukuhan,
termasuk diri sesepuh. Pada kondisi sosial tersebut, seluruh warga pedukuhan tunduk dan patuh
menjalankan idealitas peran publikasi dan komunal sebagaimana dikehendaki dan ditindaki
sesepuh.Katadan pernyataan cikal bakal, ingkang bebadra, leluhur, nyadran,ngundhuh wohing
pakarti,barikan yang ditemukan dalam bahasa Jawa dapat dimaknai sebagai penanda adanya
pertautan idealitas peran sosial sesepuh dalam masyarakat Jawa pedukuhan dari waktu ke
waktu.
Sebutansesepuh – warga yang menandai adanya bener sosial dalam masyarakat Jawa
pedukuhan diketahui terus berkembang hingga sekarang, sebagai dampak adanya kontak sosial
dengan masyarakat luar.Pada data kaledoskopik pemerintahan di Jawa, sekitar abad ke 4 M
para waisya dan kesatria dari India(masyarakat urban) sudah masuk ke tanah Jawa, dampaknya
kedudukan sesepuh pedukuhan yang semula hanya dilabelkan kepada seorang warga pribumi
(in group) menjadi berkemungkinan dilabelkan kepada warga dari masyrakat urban (out group).
Abstraksi faktual tersebut dapat dimaknai, bahwa pemerintahan kerajaan Hindu-Budha di
Jawa yang terbentuk sejak abad ke 4 M – kerajaan Kalingga di Kelet Jepara – terusberkembang
hingga abad ke 15 M – runtuhnya kerajaan Majapahit – diduga bukankarena tindakan
represif,melainkan karena tindakan persuasif para waisya dan kesatria dari Indiadan sikap
armatif masyrakat Jawa pedukuhan(rural/pribumi). Pemaknaan itu analog dengan fragmen
cerita dalam SBK tentang penerimaan pengejawantahan Sang Hyang Wisnu oleh Ki Daha dan
Ki Daka – sesepuh pedukuhan di dekat sungai Kediri.Pada peristiwa sosial tersebut,Ki Daha
dan Ki Daka menerima pengejawantahan Sang Hyang Wisnu tanpa syarat dan mendudukkan
sebagai dewa-raja bernama Prabu Aji Jayabaya.Pedukuhan tersebut oleh Prabu Aji Jayabaya
diberi nama Nagari Daha, sebagai bentuk penghargaan Sang Hyang Wisnu terhadap tindakan
Ki Daha dan Ki Daka yang telah membabad hutan untuk pedukuhan didekat sungai Kediri.
Fakta adanya dewa-raja tersebut menjadi bukti terjadinya perkembangan biner sosial
masyarakat Jawa pedukuhan. Dari yang sebelumnya hanya ada biner sosial sesepuh – warga,
rural/pribumi – urban, menjadi bertambah ada biner sosial masyarakat Jawa atas – bawah,
masyarakat Jawa dalam beteng (jero beteng) – luar beteng (jaba beteng), serta masyrakat
Jawa pusat/sentral –pinggiran/marjinal. Biner sosial masyarakat Jawa atas – bawah, diketahui
sebagai dampak dari bentuk pengakuan masyarakat Jawa pedukuhan terhadap kekuasaan
masyarakat langit (masyarakat kedewaan/kaendran) terhadap masyarakat bumi (masyarakat
arcapada).Kemudian, biner sosial masyarakat Jawa dalam beteng (jero beteng) – luar beteng
(jaba benteng) dan masyarakat Jawa pusat/sentral – pinggiran/marjinal diketahui sebagai
dampak dari pemberlakuan sistem mancapatoleh dewa raja dalam masyarakat Jawa.Pada
sistem mancapat, rajagungberkedudukan di pusat dikelilingi raja-raja bawahan dalam tatanan
polikraton.Mereka yang berkedudukan atas, jero beteng, dan pusat (superordinasi/superiority)
menjalankan peran yuridiksi dan regulasi, sedangkan mereka yang berkedudukan bawah, jaba
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beteng, dan pinggiran (subordinasi/inferiority) menjalankan peran publikasi dan komunal
sebagaimana yang dikehendaki superiority.
Kondisi sosial masyarakat Jawa tersebut mengalami perubahan ketika pemerintahan
kerajaan Majapahit sebagai pengejawantahan sistem sosial mancapat dan dominasi ideologi
Hindu-Budha runtuh pada awal abad 15 M. Jika dirunut pada data kaledoskopik pemerintahan
di Jawa, diperoleh informasibahwasalah satu penyebab keruntuhan Majapahit (simbol dominasi
sistem mancapat dan ideologi Hindu-Budha di Jawa) karena desakan perkembangan gerakan
laten penganut ideologi Islam sejak abad 10 M di Twamlang/Kahuripan Kediri yang kemudian
berhasil membentukkerajaan Islam di Kesultanan Demak Bintoro pada tahun 1478 M. Pada
konteks sosial tersebut pemerintahan Kesultanan Demak Bintoro dapat dimaknai sebagai
pengejawantahan awal dominasi ideologi Islam secara formal struktural di Jawa.
Pergeseran dominasi ideologi Hindu-Budha yang ditandai dengan runtuhnya kerajaan
Majapahit tahun1486 ke dominasi ideologi Islam yang ditandai dengan berdirinya Kesultanan
Demak Bintoro tahun 1478 diketahui tidak diikuti oleh perubahan sistem sosial masyarakat
Jawa. Terbukti, biner sosial atas – bawah, jero beteng – jaba beteng, pusat – pinggiran masih
tetap dijalankan dalam masyarakat Jawa. Kondisi sosial tersebut menunjukkan, bahwa
masyarakat Jawa dalam pemerintahan kerajaan Hindu-Budha yang berlangsung selama kurang
lebih 1078 tahuntelah menjadi jiwa kemasyarakatan Jawa meskipun telah ada perubahan
dominasi pemerintahan, dari kerajaan Hindu-Budha ke kerajaan Islam. Kondisi sosial tersebut
jika diilustrasikan seperti berikut ini.

Sejak VOC tiba di Sunda Kelapa (Batavia) tahun 1619 M, kondisi sosial masyarakat Jawa
mengalami perubahan.Dominasi sunan/sultan kalipatullah (pengejawantahan ideologi Islam)
terdesak oleh idealitas tindakan kolonial Belanda.Kondisi tersebut, diduga sebagai dampak dari
idealitas berdagang dan berperang yang dicanang VOC ketika masuk ke Batavia.Pemaknaan
tersebut diperoleh daridata tindakan VOC memerangi dan meruntuhkan pemerintahan kerajaan
Banten dan tindakan mematahkan serangan Sultan Agung ke Batavia pada tahun 1628 dan
1629 .
Setelah peristiwa sosial tersebut, idealitas peran sosial masyarakat Jawa diketahui menjadi
subsistem idealitas peran sosial pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat Jawa diketahui
hanya mengejawantahkan idealitas peran sosial masyarakat kelas dua di tanah airnya sendiri,
tidak berkemampuan membuat keputusan politis dan strategis, terbatasi oleh idealitas peran
sosial Gupremen sebagai pemilik Negara. Pemaknaan tersebut analog dengan pernyataan
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kang duwe nagara yang ditemukan dalam SBK.Pernyataan itu sengaja dilontarkanMas
Ngabehi Purbawijaya ketika meminta Ki Dermakanda mencarikan babad kota Kediri yang
diminta oleh Gupremen. Pada kondisi sosial tersebut, diketahui peran sosial raja-raja Jawa
diKesultanan Mataram sepeninggal Sultan Agung ditentukan oleh tindakan politis pemerintah
kolonial Belanda. Fakta tersebut dapat dimaknai, bahwa sepeninggal Sultan Agung telah terjadi
konspirasi antara trah penguasa raja-raja Jawa di Kesultanan Mataram dengan pemerintahan
kolonial Belanda untuk tindakan raja-raja Jawa pada kurun tersebut dan seterusnya menjadi
subsistem dari pemerintahan kolonial Belanda terkait dengan usaha meraih dan mempertahankan
kekuasaan.
Dari karakteristik peran sosial masyarakat Jawa tersebut dapat diduga, bahwa pergeseran
dominasi idealitas peran sosial masyarakat Jawa terjadi, karena idealitas peran sosial sesepuh
masyarakat Jawa pedukuhan, idealitas peran dewa-raja pada pemerintahan kerajaan HinduBudha, idealitas peran sunan/sultan kalipatullah pada pemrintahan kerajaan Islam telah menjadi
subsistem dari idealitas peran sosial Gupremen dalam pemerintahan kolonial Belanda di Jawa.
Dengan pemahaman lain, masyarakat Jawa sejak sebelum terbentuknya pemerintahan kerajaan
Hindu-Budha hingga terbentuknya pemerintahan kolonial Belanda diketahui mengejawantahkan
idealitas peran sosial paternalis, sehingga idealitas peran sosial masyarakat Jawa secara umum
menjadi identik dengan idealitas peran sosial tokoh sentral atau tokoh superordinasi, yakni
dewa-raja, sunan/sultan kalipatullah, dan Gupremen.

B. Idealitas Hubungan Sosial Masyarakat Jawa
Idealitas hubungan sosial masyarakat Jawa meliputi hubungan pada dimensi vertikal,
horinsontal, dan diagonal.pada ketiga dimensi sosial tersebut idealitas hubungan sosial
masyarakat Jawa diketahui dari kehendak dan tindakan sesepuh dalam masyarakat Jawa
pedukuhan, dewa-raja dalam pemerintahan kerajaan Hindu-Budha, sunan/sultan kalipatullah
dalam pemerintahan kerajaan Islam, dan Gupremen dalam pemerintahan kolonial Belanda.
Dalam masyarakat Jawa pedukuhan, idealitas hubungan pada dimensi vertical, yakni
sesepuh terhadap warga atau sebaliknya mengejawantah sebagai tindakan koordinatif dan
konsultatif dalam konteks pemertahanan dan pemberlanjutan kehidupan bersama di pedukuhan.
Pada dimensi lain, idealitas hubungan horizontal antarwarga pedukuhan in group maupun out
group, diketahui mengejawantah terkait dengan kepentingan memenuhi hajat hidup bersama,
yakni mendapatkan papan dan pangan. Dampaknya, kehendak dan tindakan terhadap atas
kepemilikan terhadappapan bagi masyarakat Jawa pedukuhan menjadi identik dengan idealitas
pemertahanan kehidupan, serta mendapatkan status sosial di pedukuhan, sebagaimana pesan
yang terinskripsi pada semboyan (wewarah) berbahasa Jawa sadumuk bathuk sanyari bum.
Maksudnya, bagi masyarakat Jawa pedukuhan, memaknai keberadaan dan kepemilikan papan
meski hanya seluas kening dan jari-jari wajib dilakukan untuk keberlangsungan kehidupan.
Terbukti, warga yang belum memiliki papan dapat menumpang sebagai magersari atau indung
pada tanah milik warga yang lain, menjalankan idealitas hubungan sosial sebagai abdi garab
atau panggarap, atau juga dapat membabat hutan baru, sebagaimana yang dilakukan Ki Daha
dan Ki Daka ketika membangun pedukuhan di dekat sungai Kediri.
Pada kondisi sosial tersebut, idealitas hubungan sosial antarwarga masyarakat Jawa
pedukuhan pada dimensi diagonal diduga belum berkembang sebagai dampak dari sikap tunduk
dan patuh pada dominasi alam dan tradisi. Pada kondisi tersebut masyarakat Jawa pedukuhan
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secara teknis dan strategis diduga belum mengenal hukum pertanahan dan fungsi hutan bagi
kemaslahatan bersama. Akibatnya, idealitas perubahan yang mengejawantah sebagai hasil
rekayasa berkir kreatif-produktif terhadap nilai hutan tidak berkembang, sebagaimana
ditunjukkan pesan yang terinskripsi pada pernyataan bahasa Jawa ntrima ing pandum.
Maksudnya apa yang melekat dan diterima pada diri manusia Jawa pedukuhan telah menjadi
kehendak dan ketetapan pemilik kekuasaan absolut.
Idealitas hubungan sosial masyarakat Jawa tersebut kemudian dilegitimasi para urban
(waisya dan kesatria) dari India, sebagaimana tergambar pada fakta berikut. Pertama, individu
urban bertindak secara laten menginskripsikan ideologi Hindu-Budha kepada individu
Jawa pribumi. Kedua, individu Jawa pribumi bersikap kompromistis dan armatif terhadap
tindakan para urban (agen ideologi Hindu-Budha) yang kemudian mengkristal menjadi sistem
pemerintahan kerajaan Hindu-Budha. Terbukti,(1) sekitar abad 4 M terbentuk pemerinahan
Ratu Sima di Kalingga, Kelet, Jepara sebagai awal pemerintahan kerajaan Hindu-Budha di
Jawa, (2) setelah pemerintahan Ratu Sima runtuh, silih berganti berdiri dan runtuh pemerintahan
kerajaan Hindu-Budha yang lain, (3) sekitar abad 15 M (1846) pemerintahan kerajaan Majapahit
sebagai simbol dominasi ideologi Hindu-Budha di Jawa terakhir runtuh, (4) sekitar abad 15
M (1478) pemerintahan kerajaan Demak Bintoro sebagai simbol dominasi ideologi Islam
terbentuk, tumbuh dan berkembang dan kemudian runtuh, silih berganti berdiri dan runtuh
pemerintahan kerajaan Islam yang lain.
Runtuhnya sistem pemerintahan berideologi Hindu-Budha tergantikan oleh sistem
pemerintahan berideologi Islam, secara umum ternyata tidak mempengaruhi idealitas hubungan
sosial masyarakat Jawa, baik pada dimensi vertikal, horisontal, maupun diagonal.Pemahaman
tersebut terdukung oleh fakta sebagai berikut.Pertama, hubungan sosial masyarakat Jawa pada
dimensi vertikal, baik pada pemerintahan kerajaan Hindu-Budha maupun Islam sama-sama
berciri absolut.Kedua, sebutan dewa-raja pada pemerintahan kerajaan Hindu-Budha berubah
bentuk menjadi sunan/sultan kalipatullah pada pemerintahan kerajaan Islam.Ketiga, dewa-raja
menjalankan idealitas hubungan sosial pengkastaan, sunan/sultan kalipatullah dengan idealitas
pe-liyan-an. Keempat, idealitas tindakan sosial dewa-raja dalam mendapatkan legitimasi
kekuasaan berciri aktif-persuasif, idealitas tindakan sosial sunan/sultan kalipatullah berciri
aktif-represif. Kelima, idealitas hubungan sosial pada pemerintahan kerajaan Hindu-Budha
cenderung tidak uktuatif atau jarang terjadi gejolak, pada pemerintahan kerajaan Islam
cenderung uktuatif, sering terjadi gejolak sebagai dampat dari idealitas pe-liyan-an, seperti
penyerangan Demak Bintoro terhadap Majapahit, tindakan Wali Sanga menghakimi Seh Siti
Jenar.
Dari fakta tersebut dapat diduga, pada konteks sosial pemerintahan kerajaan Islam
idealitas hubungan sosial masyarakat Jawa pada dimensi horisontal bergeser dari armatif
atau emansipatoris ke idealitas hubungan sosial penegatifan atau dialektika.Dampak yang
terlihat, idealitas hubungan sosial masyarakat Jawa pada dimensi diagonal dengan ciri beragam
dan setara belum bisa berkembang, terkurung oleh idialitas hubungan sosial pe-liyan-an dan
absoluditas kehendak dan tindakan sunan/sultan kalipatullah sebagai simbol dominasi ideologi
Islam.
Kedatangan VOC di sunda Kelapa (Batavia) tahun 1619 dengan idealitas berdagang dan
berperang berpengaruh pada idealitas hubungan sosial masyarakat Jawa.Sejak itu, idealitas
hubungan sosial masyarakat Jawa pada dimensi vertikal tidak lagi merujuk idealitas kehendak
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dan tindakan sunan/sultan kalipatulah, melainkan kepada idealitas kehendak dan tindakan
Gupremen (kang duwe nagara) sebagai simbol dominsi kekuasaan kolonial di Jawa. Pada
kondisi sosial tersebut, idealitas hubungan sosial masyarakat Jawa pada dimensi horisontal
mengejawantah sebagai idealitas tindakan sosial ikutan terhadap idealitas hubungan sosial
dimensi vertikal yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda, sebagaimana yang terjadi pada
tindakan Gupremen menemui dan menanyakan babad kota Kediri kepada MNgP, melantik
para raja Jawa (di Kesultanan Yogyakarta, Pakualaman Yogyakarta, Kasunanan Surakarta,
dan Mangkunegaran Surakarta). Dampak yang terlihat, jika ada entitas masyarakat Jawa tidak
mengarmasi kehendak dan tindakan pemerintah kolonial Belanda, maka mereka dikenai sangsi
dan direpresi melalui aparatus pemerintahan kerajaan maupun pemerintahan kolonial Belanda
sebagai pemilik negara (sebagai pangageng atau kang duwe nagara).
Pada masyarakat Jawa dengan idealitas hubungan sosial tersebut diketahui terdapat
sekat-sekat sosial, sehingga hubungan pada dimensi diagonal atau hubungan dialogis untuk
kesepahaman-kesetaraan antar-entitas yang ada dalam masyarakat Jawa tidak berkembang.
Kekuasaan menjadi idealitas, sebagai jalan dan cara mendapatkan akses, kenyamanan, dan
kenikmatan.

C. Tipe dan Modus Ideologi Masyarakat Jawa
Ideologi masyarakat Jawa pedukuhan diketahui bertipe mitis, sebagai dampak dari modus
berkir yang mendudukan substansi dalam ruang takkasat (sunya) memiliki kekuatan absolut.
Dengan tipe dan modus ideologi seperti itu, masyarakat Jawa pedukuhan dalam memenuhi
kebutuhan kehidupannya diketahui cenderung didominasi tindakan ritus, mempercayai
kekuataan benda-benda magis, memuja tempat-tempat keramat, tunduk dan patuh kepada orang
pintar (dukun/pawang), tunduk dan patuh pada pemilik kekuasaan (formal dan nonformal).
Dampaknya, kehendak dan tindakan masyarakat Jawa pedukuhan diejawantahkan atas dasar
anggapan, berciri paternal dengan mengutamakan trah dan label, bukan kompetensi yang
terukur.
Masyarakat Jawa pedukuhan dengan tipe dan modus ideologi seperti itu diketahui telah
memiliki sebutan yang khas untuk menandai substansi pemilik kekuasaan absolut pada ruang
takkasat (sunya), yakni sebutan Gusti dan Pangeran.Dengan sebutan tersebut masyarakat Jawa
pedukuhan diketahui telah mengusahakan dan mampu menghindarkan dan meredam timbulnya
konik horisontal yang disebabkan oleh egoisme mitis antarpenganut ideologi kepercayaan
dan agama.
Masyarakat Jawa pedukuhan terus tumbuh dan berkembang, antara lain karena kedatangan
para waisya dan kesatria dari India. Peristiwa sosial tersebut berdampak pada adanya pergeseran
tipe dan modus ideologi masyarakat Jawa pedukuhan, dari semula sebagai penganut ideologi
bertipe mitis dengan modus tunduk pada keberadaan dan keabadian ruh pada ruang sunya,
menjadi bergeser sebagai penganut ideologi bertipe mitis-teologis dengan modus tunduk pada
idealitas peran sosial masyarakat langit (kaendran), yakni para dewa sebagaimana yang ada
dalam ideologi Hindu-Budha.
Masyarakat urban berideologi Islam yang masuk ke Jawa sekitar abad 10 M, secara laten
tumbuh dan berkembang mendesak dominasi ideologi Hindu-Budha yang telah mengakar dalam
masyarakat Jawa sejak abad ke 4 M. Pemaknaan tersebut terdukung oleh fakta, pada tahun
1486 kerajaan Majapahit sebagai simbol dominasi Hindu-Budha runtuh karena terdesak oleh
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Kesultanan Demak Bintoro sebagai simbol dominasi ideologi Islam yang berdiri mulai than
1478 M. Karena perisitiwa sosial tersebut tipe dan modus ideologi masyarakat Jawa secara
umum juga ikut bergeser, dari yang sebelumnya bertipe mitis-teologis beraliasi pada ideologi
Hindu-Budha bergeser menjadi beraliasi pada ideologi Islam. Pergeseran itu diduga sebagai
dampak dari modus pemikiran masyarakat Jawa penganut ideologi Hindu-Budha terhadap
faktor berikut ini.Pertama, karena kesederhanaan tatacara ritus yang ada pada ideologi Islam
jika dibandingkan dengan sistem kasta yang ada pada ideologi Hindu-Budha.Kedua, karena
ancaman pemutusan hubungan dagang oleh pedagang penganut ideologi Islam. Ketiga, karena
ancaman akan diperangi.
Idealitas pe-liyan-an yang berkembang dalam masyarakat Jawapemerintahan kerajaan
Islam ternyata tidak hanya terarah pada masyarakat Jawa penganut ideologi Hindu-Budha,
melainkan juga pada sesama penganut ideologi Islam yang berbeda mazab.Tindakan pe-liyanan antarsesama penganut ideologi Islam, terjadi diduga karena faktor sebagai berikut.Pertama,
karena dalih pemurnian ajaran ideologi Islam dari mazab yang menyimpang, sebagaimana
tindakan penghakiman Wali Sanga terhadap Seh Siti Jenar. Kedua, karena idealitas kekuasaan,
sebagaimana ditunjukkan oleh perbedaan Nyai Ngampel Denta dan Sunan Bonang saat
menyikapi tindakan Raden Patah ketika akan menyerang pusat pemerintahan kerajaan Majapahit
dan menurunkan Prabu Brawijaya V dari tahta pemerintahan.
Adanya pemerintahan kolonial Belanda di Jawa diketahui juga berpengaruh terhadap
pengejawantahan tipe dan modus ideologi masyarakat Jawa.Dari yang semula, bertipe mitisteologis merujuk ideologi Hindu-Budha atau Islam bergeser menjadi bertipe mitis-teologisoportunis.Tipe ideologi tersebut, diduga muncul sebagai dampak dari modus masyarakat Jawa
yang menganggap kekuasaan sebagai jalan dan tempat terpenuhinya idealitas keamanan dan
kenyamanan.Dampak yang terlihat, perebutan kekuasaan sebagaimana yang terjadi antartrah
keturuan raja-raja Jawa, baik dalam pemerintahan kerajaan Hindu-Budha maupun Islam terus
merembes dalam jiwa kemasyarakatan Jawa pemerintahan kolonial Belanda.Kondisi tersebut
diduga sebagai dampak dari ideologi paternal yang terus merembes dari waktu ke waktu pada
jiwa kemasyarakatan Jawa, serta perendahan nilai tawar oleh individu Jawa yang berkedudukan
superordinasi kepada masyarakat Jawa yang berada pada subordinasi.Pada kondisi sosial
kemasyarakatan Jawa tersebut, kekuasaan formal dan nonformal menjadi barang berharga dan
diperebutkan untuk tujuan mendapatkan akses, kenikmatan, dan kemulyaan.
Dari temuan tersebut disampaikan saran sebagai berikut. Pertama, perlu dikembangan
strategi pengembangan sosial masyarakat Jawa yang berciri dialogis dan terbuka untuk
suksesi sosial masyarakat Jawa berkelanjutan untuk melahirkan agen-agen sosial atau sesepuh
yang mampu menjadi model sosial dalam kerangka pengembangan masyarakat Jawa berciri
kreatif-produktif dan tidak tercerabut dari akar keunggulan dan kearifan lokal. Kedua, perlu
dipilih strategi pengembangan pendidikan yang mampu menyedikitkan adanya sekat-sekat
sosial dalam masyarakat Jawa sehingga dapat mendorong terciptanya hubungan sosial
dialogis dalam keberagaman untuk kesetaraan-kesepahaman. Ketiga, dibutuhkan tindakan
penelitian berkesinambungan dan berkelenjutan terhadap jejak pemikiran masyarakat Jawa
yang terinskripsi pada beragam produk budaya Jawa (artefak, manuscrift, dan kelisanan)
jika dikaitkan dengankebutuhan pengembangan masyarakat Jawa yang berkemampuan
merevitalisasi keunggulan dan kearifan budaya lokalnya dalam konteks kebutuhan nasional
dan global.
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ABSTRAK
Pamali Banjar adalah ungkapan tradisional berbahasa Banjar yang berisi paparan tentang siapa
saja yang tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tertentu pada waktu-waktu tertentu di tempattempat tertentu dan akibat-akibat tertentu yang melekat sebagai hukuman yang diancamkan kepada
siapa saja yang berani melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak boleh dilakukan itu.
Secara teoretis struktur Pamali Banjar ada 2, yakni: (1) berstruktur dua bagian dan (2) berstruktur
tiga bagian.
Pamali Banjar berstruktur dua bagian disusun sedemikian rupa dengan merujuk kepada urutanurutan sebagai berikut: (1) Paparan tentang siapa saja (apostrof) yang tidak boleh melakukan
perbuatan-perbuatan tertentu (yang terlarang), yakni: (a) siapa haja (semua orang), (b) babinian
(wanita), (c) kakanakan (anak-anak), (d) lalakian (laki-laki), dan (e) orang-orang dengan status
social atau profesi tertentu; (2) paparan tentang situasi-situasi tertentu; (3) paparan tentang waktuwaktu tertentu yang terlarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang terlarang itu;
(4) paparan tentang tempat-tempat tertentu yang terlarang untuk dijadikan sebagai tempat untuk
melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang terlarang itu; dan (5) paparan tentang akibat-akibat
tertentu yang melekat sebagai sebagai hukuman yang diancamkan kepada siapa saja yang secara tidak
sengaja atau bahkan secara sengaja telah melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang terlarang
tersebut.
Pamali Banjar berstruktur tiga bagian adalah Pamali Banjar yang dilengkapi dengan jalan
keluar (solusi, bahasa Banjar, lalasar). Pada Pamali Banjar berstruktur dua bagian tidak ada paparan
tentang jalan keluar (solusi) yang harus dilakukan supaya apostrof yang melakukan pelanggaran atas
suatu Pamali Banjar tidak terkena akibat atau terkena hukuman (bahasa bahasa, takana kapamalian)
sebagaimana yang diancamkan dalam Pamali Banjar yang dilanggarnya itu.
Kata kunci:
tiga bagian.

pamali Banjar, pamali Banjar berstruktur dua bagian, dan pamali Banjar berstruktur

A. Etimologi dan Denisi Pamali Banjar
Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) mengartikan pamali atau pemali sebagai pantangan
atau larangan berdasarkan adat, kebiasaan, dan biasanya selalu dikaitkan dengan mitos.
Hutari (2010, dalam Jamali & Dalle, 2013:1055) berpendapat istilah pamali berasal dari
bahasa Sunda, makna katanya sama dengan pantrang (pantang) dan cadu (tabu), yang artinya
pantangan atau larangan tentang suatu tindakan yang dilakukan sehari-hari yang apabila
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dilakukan akan dapat mendatangkan kesialan dalam hal kesehatan, keselamatan, jodoh, rezeki,
keturunan dan sebagainya.
Menurut teori folklor, pamali termasuk dalam kelompok kepercayaan rakyat yang lajim
disebut takhyul (Danandja, 1984:153-155). Namun, ada juga ahli lain yang memasukkannya
dalam kelompok ungkapan tradisonal (Effendi dkk, 1994:27), dan (Jamali & Dalle, 2013:1055).
Effendi dkk (1994:27) menyebut pamali dengan istilah kata-kata tabu (ungkapan larangan),
yakni sebuah kalimat imperative atau sebuah kalimat pernyataan. Susunan kalimat dalam
ungkapan tabu ada 2 macam, yakni: (1) terdiri dua bagian, yakni berupa sebuah frase kerja
ditambah dengan modalitas jangan. dan (2) tanpa modalitas jangan yang bermakna larangan
ditambah dengan sebuah frase (frase kerja, frase sifat, atau frase benda) yang mengandung
makna hukuman atau sanksi.
Pamali dalam masyarakat Banjar berarti ungkapan-ungkapan yang mengandung semacam
larangan atau pantangan untuk dilakukan, di mana dalam masyarakat Banjar, pamali memiliki
posisi sekaligus berfungsi sebagai control social bagi seseorang dalam berkata, bertindak, atau
melakukan suatu kegiatan (Jamali dan Dalle, 2013).
Kamus Banjar Indonesia mengartikan pamali sebagai pantang (Hapip, 2001:132). Penulis
sendiri merumuskan pamali Banjar dengan rumusan sebagai berikut: ungkapan tradisional
berbahasa Banjar yang berisi paparan tentang siapa saja yang tidak boleh melakukan perbuatanperbuatan tertentu pada waktu-waktu tertentu di tempat-tempat tertentu dan akibat-akibat
tertentu yang melekat sebagai hukuman yang diancamkan kepada siapa saja yang berani
melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak boleh dilakukan itu.

B. Struktur Pamali Banjar
Secara teorites struktur Pamali Banjar ada 2, yakni: (1) berstruktur dua bagian dan (2)
berstruktur tiga bagian.
1.

Pamali Banjar Berstruktur Dua Bagian
Pamali Banjar berstruktur dua bagian disusun sedemikian rupa dengan merujuk
kepada urutan-urutan sebagai berikut:
a. Paparan tentang siapa saja (apostrof) yang tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan
tertentu (yang terlarang), yakni: (1) siapa haja (semua orang), (2) babinian (wanita),
(3) kakanakan (anak-anak), (4) lalakian (laki-laki), dan (5) orang-orang dengan status
social atau profesi tertentu.
b. Paparan tentang situasi-situasi tertentu
c. Paparan tentang waktu-waktu tertentu yang terlarang untuk melakukan perbuatanperbuatan tertentu yang terlarang itu
d. Paparan tentang tempat-tempat tertentu yang terlarang untuk dijadikan sebagai tempat
untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang terlarang itu
e. Paparan tentang akibat-akibat tertentu yang melekat sebagai sebagai hukuman yang
diancamkan kepada siapa saja yang secara tidak sengaja atau bahkan secara sengaja
telah melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang terlarang tersebut
Paparan Nomor 1 dan 5 bersifat wajib (condition qua noon), sedangkan paparan
Nomor 2, 3 dan 4 bisa ada dan bisa pula tidak ada (bersifat fakultatif), dalam kasus-kasus
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tertentu posisi ketiganya bisa saja saling bertukar tempat satu sama lainnya.
Bagian 1 pada Pamali Banjar dimaksud meliputi paparan Nomor 1-4 dan Bagian 2
adalah paparan Nomor 5
Contoh-contoh Pamali Banjar berstruktur dua bagian
Babinian (orang yang terlarang melakukan) batianan (situasi) pamali badiri (perbuatan
yang terlarang) di muhara lawang (tempat) kaina halinan baranak (akibat). Artinya wanita
hamil terlarang duduk atau berdiri di muka pintu karena hal itu akan berakibat yang
bersangkutan susah melahirkan.
Babinian (orang yang terlarang melakukan) batianan (situasi) pamali makan pisang
kambar (perbuatan yang terlarang) kaina baranak kambar siam (akibat). Artinya wanita
hamil terlarang makan pisang kembar karena hal itu berakibat melahirkan anak kembar
siam.
Babinian (orang yang terlarang melakukan) bujang (situasi) pamali bakujamas
(perbuatan yang terlarang) malam Sabtu (waktu) kaina bajudu lawan laki nang katuju
mamukulinya (akibat). Artinya anak gadis terlarang mengeramas rambut pada malam
Sabtu karena hal itu berakibat yang bersangkutan akan berjodoh dengan suami yang suka
menyiksanya.
Babinian (orang yang terlarang melakukan) bujang (situasi) pamali bamasak sambil
banyanyi (perbuatan yang terlarang) kaina baanak tiri (akibat). Artinya anak perawan
terlarang memasak sambil menyanyi karena hal itu berakibat yang bersangkutan akan
bersuami duda yang sudah mempunyai anak (bakal mempunyai anak tiri).
Kakanakan (orang yang terlarang melakukan) pamali bajalan (yang terlarang) parak
kuburan (tempat) kaina kapidaraan (akibat). Artinya anak kecil terlarang berjalan di dekat
kuburan karena hal itu akan berakibat yang bersangkutan akan jatuh sakit karena diganggu
makhluk gaib.
Kakanakan (orang yang terlarang melakukan) pamali duduk di bantal (perbuatan
terlarang) kaina buritnya babisul (akibat). Artinya anak-anak terlarang menjadikan
bantal sebagai tempat duduk karena hal itu berakibat pantat yang bersangkutan pantat akan
ditumbuhi banyak bisul.
Kakanakan (orang yang terlarang melakukan) pamali makan batis hayam (perbuatan
terlarang) kaina tulisan kada baik kaya karacak hayam (akibat). Artinya anak-anak terlarang
makan nasi berlauk-pauk kaki ayam karena hal itu berakibat tulisan yang bersangkutan
menjadi jelek seperti cakar ayam.
Kakanakan (orang yang terlarang melakukan) pamali makan iwak banyak-banyak
(perbuatan terlarang) kaina parutnya buris marga bacacingan (akibat). Artinya anak-anak
terlarang memakan ikan terlalu banyak karena hal itu berakibat perut yang bersangkutan
akan kembung karena cacingan.
Kakanakan (orang yang terlarang melakukan) pamali mamakan kapala hayam
(perbuatan terlarang) kaina bagawi kada manuntung (bahasa Banjar, kapala hayaman)
(akibat). Artinya anak-anak terlarang memakan kepala ayam karena hal itu berakibat
pelakunya akan selalu mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan yang
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dipercayakan orang kepadanya.
Kuitan (orang yang terlarang) pamali manjinjit talinga anaknya (perbuatan yang
terlarang melakukan) kaina anaknya pacang batambah bangal (akibat). Artinya orang tua
terlarang menjewer telinga anaknya karena hal itu berakibat anaknya akan bertambah
bengal.
Lalakian bujang (orang yang terlarang melakukan) pamali mambari saputangan lawan
larangannya (yang terlarang) kaina pagat balarangan (akibat). Artinya lelaki jejaka terlarang
memberi saputangan kepada kekasihnya karena hal itu berakibat yang bersangkutan akan
putus cinta di tengah jalan.
Lalakian bujang (orang yang terlarang melakukan) pamali manukar baju rumbingan
(perbuatan yang terlarang) kaina babini balu (akibat melanggar larangan). Artinya lelaki
perjaka terlarang membeli baju bekas karena hal itu berakibat yang bersangkutan akan
beristri janda.
Lalakian bujang (orang yang terlarang melakukan) pamali kada mandatangi saruan
urang banikahan atawa bapangantinan (perbuatan yang terlarang dan keterangan kegiatan)
kaina halin judu (ngalih baulih judu) (akibat melanggar larangan). Artinya lelaki jejaka
terlarang tidak menghadiri undangan pernikahan atau perkawinan karena hal itu berakibat
yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan jodoh.
Pandulang intan (orang yang terlarang melakukan) pamali bapandir di dalam luang
pandulangan (perbuatan yang terlarang dan keterangan tempat) kaina galuh kada mau
baparak (akibat melanggar larangan). Artinya terlarang berbicara ketika menggali lubang
pendulangan karena hal itu berakibat yang bersangkutan tidak akan memperoleh intan yang
dicarinya.
Pangantin (orang yang terlarang melakukan) pamali makan bagangan (perbuatan yang
terlarang) kaina hari hujan labat pas hari inya dikawinakan (akibat melanggar larangan).
Artinya pengantin terlarang makan berkuah sayur karena hal itu berkibat hujan turun pada
hari perkawinannya.
Siapa haja (orang yang terlarang melakukan) imbah makan (situasi) pamali barabah
(perbuatan yang tidak boleh dilakukan) kaina awak ringkut lalu kulir bagawi (akibat).
Artinya siapa saja setelah makan terlarang langsung berbaring, nanti tubuh jadi lemas
sehingga yang bersangkutan jadi malas bekerja.
Siapa haja (orang yang terlarang melakukan) nang baisi anak halus (situasi) pamali
mamakan buah gindalun (perbuatan yang tidak boleh dilakukan) kaina anaknya kana
panyakit sawan (akibat). Artinya orang yang memiliki anak kecil terlarang memakan atau
membawa pulang ke rumah buah gindalun karena hal itu berakibat anaknya akan terkena
penyakit sawan.
Siapa haja (orang yang terlarang melakukan) nang hanyar nikah (situasi) pamali
kaluar rumah (perbuatan yang terlarang, sekaligus juga keterangan tempatnya) basanjaan
hari (waktu), kaina diganggu urang halus (akibat). Artinya siapa saja yang baru menikah
terlarang keluar rumah ketika senja, karena yang bersangkutan akan jatuh sakit akibat
diganggu makhluk gaib.
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Siapa haja (orang yang terlarang melakukan) pamali bacaramin sambil barabah
(perbuatan terlarang) kaina karindangan saurangan (akibat). Artinya siapa saja terlarang
bercermin sambil berbaring karena hal itu akan berakibat cinta yang bersangkutan akan
bertepuk sebelah tangan.
Siapa haja (orang yang terlarang melakukan) pamali bagambar batalu (perbuatan yang
terlarang) kaina nang di tangah pacang tadahulu mati (akibat). Terlarang bagi siapa saja
berfoto bertiga karena hal itu berakibat yang berada di tengah akan lebih dulu meninggal
dunia.
Siapa haja (orang yang terlarang melakukan) pamali bahira (situasi) sambil banyanyi
(perbuatan yang terlarang) kaina gigi rupui barataan (akibat). Artinya terlarang berak
sambil menyanyi karena hal itu berakibat gigi yang bersangkutan akan rapuh dan akhirnya
tanggal semua (ompong).
Siapa haja (orang yang terlarang melakukan) pamali bahira (perbuatan yang terlarang)
sanja (tempat) kaina rajaki hilang parcuma (akibat). Artinya terlarang berak ketika hari
menjelang senja karena hal ini berakibat rezeki yang bersangkutan akan hilang percuma.
Siapa haja (orang yang terlarang melakukan) pamali bajajahit baju (perbuatan yang
terlarang) malam (waktu) kaina mawaris fakir miskin (akibat). Artinya siapa saja terlarang
menjahit pakaian malam hari karena hal itu berakibat yang bersangkutan akan jatuh miskin
di masa tuanya nanti.
Tukang jahit (orang yang terlarang melakukan) pamali manggunting kain maulah baju
hari Salasa atawa Sabtu (perbuatan yang terlarang dan keterangan waktu) kaina bajunya
kada nyaman dipakai urang (akibat melanggar larangan). Artinya tukang jahit terlarang
memotong kain membuat baju pada hari Selasa atau Sabtu karena hal itu berakibat baju
yang dibuatnya tidak enak dipakai orang.
Uma, banyu susu (keterangan objek larangan) uma (orang yang terlarang melakukan)
pamali titik ka kamaluan anak (perbuatan yang terlarang) kaina anaknya jadi urang
nang katuju bajinah (akibat melanggar larangan). Air susu ibu terlarang sampai jatuh ke
kemaluan anak karena hal itu berakibat anak yang bersangkutan akan menjadi orang yang
suka berzinah di masa dewasanya nanti.
Urang dagang (orang yang terlarang melakukan) pamali bajual cuka malam (perbuatan
yang terlarang dan keterangan waktu) kaina langganan bukahan (akibat melanggar
larangan). Artinya orang dagang terlarang menjual cuka asam pada malam hari karena
hal itu berakibat para pelanggannya akan lari berbelanja ke toko lain
Urang dagang (orang yang terlarang melakukan) pamali bajual lading silit malam
(perbuatan yang terlarang dan keterangan waktu) kaina tukunya bangkrut (akibat melanggar
larangan). Artinya para pedagang terlarang menjual pisau silet pada malam hari karena
hal itu berakibat toko yang bersangkutan akan bangkrut.
Urang dagang (orang yang terlarang melakukan) pamali bajual minyak gas malam
(perbuatan yang terlarang dan keterangan waktu) kaina rumah kasalukutan (akibat
melanggar larangan). Artinya para pedagang terlarang membeli atau menjual minyak
tanah pada malam hari karena hal itu berakibat rumah yang bersangkutan akan terbakar.
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Urang dagang (orang yang terlarang melakukan) pamali bajual uyah malam (perbuatan
yang terlarang dan keterangan waktu) kaina usahanya bangkrut (akibat melanggar
larangan). Artinya para dagang terlarang menjual garam pada malam hari karena hal itu
berakibat yang bersangkutan mengalami kebangkrutan
2.

Pamali Banjar Berstruktur Tiga Bagian
Pamali Banjar berstruktur tiga bagian adalah Pamali Banjar yang dilengkapi dengan
jalan keluar (solusi, bahasa Banjar, lalasar). Pada Pamali Banjar berstruktur dua bagian
tidak ada paparan tentang jalan keluar (solusi) yang harus dilakukan supaya apostrof yang
melakukan pelanggaran atas suatu Pamali Banjar tidak terkena akibat atau terkena hukuman
(bahasa bahasa, takana kapamalian) sebagaimana yang diancamkan dalam Pamali Banjar
yang dilanggarnya itu.
Contoh-contoh Pamali Banjar berstruktur tiga bagian
Babinian batianan pamali bajajahit (Bagian 1), kaina halinan baranak (Bagian 2),
supaya kada takana kapamalian, maka apa nang dijahitnya langsung ditapas (Bagian 3).
Artinya wanita hamil terlarang menjahit, karena hal itu berakibat yang bersangkutan akan
mengalami kesulitan ketika melahirkan anak yang dikandung, supaya terhindar dari akibat
buruk maka bersegeralah mencuci segala sesuatu yang dijahit tersebut
Babinian batianan pamali maandak wancuh di dalam panci nang batukup (Bagian
1) kaina halinan baranak (Bagian 2), supaya kada takana kapamalian maka wancuh
wan pancinya langsung dibasuh (Bagian 3). Artinya wanita hamil terlarang meletakkan
sendok nasi di dalam panci yang tertutup karena hal itu berakibat yang bersangkutan akan
mengalami kesulitan dalam proses persalinanannya nanti. Supaya terhindar dari akibat
buruk maka sendok nasi dan panci dimaksud harus segera dicuci.
Babinian batianan pamali malawat urang kamatian (Bagian 1) kaina anaknya pucat
kaya mayat (Bagian 2). Supaya anak dalam tianan kada takana kapamalian maka imbah
bulik ka rumah langsung batampungas (Bagian 3). Artinya wanita hamil terlarang melayat
ke tempat orang meninggal dunia karena hal itu berakibat anaknya akan berwajah pucat
seperti mayat. Supaya terhindar dari akibat buruk dimaksud maka bersegeralah mencuci
muka setelah pulang dari melayat orang meninggal dunia.
Babinian batianan pamali malihat barang sasuatu nang kada baik (Bagian 1) kaina
anaknya kasindiran (Bagian 2). Supaya kada takana kapamalian maka hancapi sambat: his
jubilah. Artinya wanita yang sedang hamil terlarang melihat sesuatu yang tidak baik karena
hal itu akan berakibat buruk bagi anaknya yang masih berada di dalam kandungannya.
Supaya terhindar dari akibat buruk tersebut maka segera ucapkanlah kata-kata: his jubilah
(sama artinya dengan kata-kata amit-amit jabang bayi dalam bahasa Jawa).
Babinian batianan pamali malilitakan handuk atawa tapih ka gulu (Bagian 1) kaina
tali pusat anaknya talilit di dalam parut (Bagian 2). Supaya kada takana kapamalian, maka
handuk atawa tapih nang talanjur dililitakan di gulu itu langsung ditapas lalu dijamur
(Bagian 3). Artinya wanita hamil terlarang melilitkan handuk atau sarung di leher karena
hal itu berakibat tali pusar (plasenta) anaknya akan terlilit selagi masih berada di dalam
kandungan. Supaya terhindar dari akibat buruk tersebut maka cucilah segera handuk atau
sarung dimaksud dan langsung dijemur.
337

Babinian batianan pamali mangucup sumsum tulang sapi (Bagian 1) kaina anaknya
nang masih dalam tianan pacang dihisap buyu (Bagian 2). Supaya kada takana kapamalian
maka hancapi sambat: his jubilah (bagian 3). Artinya wanita yang sedang hamil terlarang
menyedot sumsum tulang sapi karena hal itu akan berakibat anaknya akan diisap makhluk
gaib yang dalam bahasa Banjar disebut buyu. Supaya terhindar dari akibat buruk tersebut
maka segera ucapkanlah kata-kata: his jubilah (yang kurang lebih artinya sama dengan
kata-kata amit-amit jabang bayi dalam bahasa Jawa).
Babinian batianan pamali manyubarang batang banyu (Bagian 1) kaina halinan
baranak (Bagian 2). Supaya kada takana kapamalian maka hamburakan baras kuning di
tangah batang banyu (Bagian 3). Artinya wanita hamil terlarang menyeberangi sungai
karena hal itu berakibat proses persalinannya akan banyak mengalami hambatan. Supaya
tidak terkena akibat buruk dimaksud maka taburkanlah beras kuning ketika perahu atau
kapal yang ditumpangi berada di tengah sungai.
Babinian imbah baranak pamali bajajahit (Bagian 1) kainanya matanya kabus (Bagian
2). Supaya kada takana kapamalian, maka apa nang dijahitnya langsung ditapas (Bagian
3). Artinya seorang wanita yang baru saja melahirkan anak terlarang menjahit pakaian
karena hal itu berakibat matanya akan menjadi rabun. Supaya terhindar dari akibat buruk
maka bersegeralah mencuci segala sesuatu yang dijahit tersebut
Babinian imbah baranak pamali manampi baras (Bagian 1) kaina matanya bisa
kabus (Bagian 2). Supaya kada takana kapamalian maka imbah manampi baras hancapi
batampungas (Bagian 3) Artinya wanita yang baru saja melahirkan anak terlarang menampi
beras karena hal itu berakibat matanya akan rabun. Supaya terkena akibat tersebut maka
setelah selesai menampi beras harus segera mencuci mukanya.
Kakanakan halus pamali dibawa masuk ka dalam hutan (Bagian 1) kaina kapidaraan
marga dirawa urang halus (Bagian 2). Supaya jangan takana kapamalian andaki halalang
di sasala talinganya (Bagian 3). Artinya anak kecil terlarang diajak masuk ke dalam
hutan lebat karena ia akan sakit demam panas akibat diganggu makhluk gaib. Supaya
tidak terkena akibat buruk dimaksud, maka di sela-sela telinga anak yang bersangkutan
dipasangi rumput ilalang.
Kakanakan pamali bajalan parak kuburan (Bagian 1) kaina kapidaraan (Bagian
2). Supaya kada takana kapamalian lakasi ucapakan assalam mualaikum (Bagian 3).
Artinya anak kecil terlarang berjalan di dekat kuburan karena hal itu akan berakibat
yang bersangkutan akan jatuh sakit karena diganggu makhluk gaib. Supaya tidak terkena
akibat buruknya maka begitu memasuki areal pekuburan maka bersegeralah mengucapkan
assalam mualaikum.
Kakanakan pamali batiharap atawa batiharung (Bagian 1) kaina ditinggalakan kuitan
mati (Bagian 2). Supaya kada takana kapamalian hancapi badiri sambil baucap: jauhakan
bala kamatian uma kamatian abah (Bagian 3). Artinya anak-anak terlarang bertiarap
karena hal itu berakibat orang tuanya akan segera meninggal dunia. Supaya tidak terkena
akibat buruk tersebut maka segeralah berdiri sambil mengucapakan kata-kata: jauhkan
bala bencana berupa kematian orang tua.
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Kakanakan pamali guring batilungkup (Bagian 1) kaina ditinggalakan kuitan mati
(Bagian 2). Supaya kada takana kapamalian hancapi badiri sambil baucap: jauhakan bala
kamatian kuitan (Bagian 3). Artinya anak-anak terlarang tidur bertelungkup karena hal itu
berakibat orang tuanya akan segera meninggal dunia. Supaya tidak terkena akibat buruk
tersebut maka segeralah berdiri sambil mengucapakan kata-kata: jauhkan diriku dari bala
bencana kematian orang tua.
Kakanakan pamali malihat mayat (Bagian 1) kaina kapidaraan (Bagian 2). Supaya
kada kapidaraan talinganya diculiti kapur sirih (Bagian 3). Artinya anak kecil terlarang
melihat mayat karena hal itu berakibat yang bersangkutan akan jatuh sakit. Supaya tidak
jatuh sakit maka telinga anak yang bersangkutan dipolesi dengan kapur sirih.
Pandulang intan pamali manunjuk barang sasuatu lawan talunjuk di pandulangan
intan (Bagian 1), kaina kada ba-ulihi mandulang intan, marganya Siti Anggani wan Putri
Sahanjani kada hakun baparak inya badua kada katuju lawan urang nang manunjuk lawan
talunjuk (Bagian 2). Supaya kada takana kapamalian tunjuklah barang sasuatu itu lawan
ibu jari (jampul) (Bagian 3). Artinya pendulang intan terlarang menunjuk segala sesuatu
di lokasi pendulangan intan dengan telunjuknya karena Siti Anggani dan Putri Sahanajani
sangat tidak senang kepada orang yang berprilaku seperti itu sehingga keduanya tidak mau
mendekat untuk menaburkan intan-intan yang dibawanya ke dalam lubang pendulangan
intan yang digalinya. Akibatnya, pendulang intan yang bersangkutan tidak akan pernah
berhasil memperoleh intan kecil apalagi intan besar barang sebutir juapun. Hal ini berkaitan
dengan etika kesopanan. Konon, para gadis dari alam gaib yang bertugas sebagai penabur
intan tidak suka melihat orang menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuknya. Orang seperti itu
dinilai sebagai orang sombong yang tidak tahu etika sopan santun. Supaya tidak terkena
akibat seperti itu maka tunjuklah segala sesuatu dengan menggunakan ibu jari (jempol).
Pandulang intan pamali manyambat bulik di pandulangan intan (Bagian 1), kaina
kada ba-ulihi mandulang intan, marganya Siti Anggani wan Putri Sahanjani kada hakun
baparak. Inya badua mangira inya disuruh bulik ka alam gaib wadah inya bagana (Bagian
2). Supaya kada takana kapamalian maka sambatlah mara (Bagian 3). Artinya pendulang
intan terlarang menyebut kata bulik (pulang) di lokasi pendulangan intan karena Siti
Anggani dan Putri Sahanajani mengira dirinya diusir dan disuruh pulang kembali ke
alam gaib. Sehingga keduanya langsung pulang kembali ke alam gaib dan tidak jadi
melaksanakan tugas rutinnya menaburkan intan-intan yang dibawanya ke dalam lubang
yang ada di lokasi pendulangan intan dimaksud. Akibatnya yang bersangkutan kehilangan
peluang untuk memperoleh intan barang sebutir jua pun. Supaya tidak terkena akibat itu,
maka sebutlah bulik dengan kata ganti mara.
Pandulang intan pamali manyambat hadangan, hayam, kambing, sapi, wan ular di
pandulangan intan (Bagian 1), kaina kada ba-ulihi mandulang intan, marganya Siti Anggani
wan Putri Sahanjani kada hakun baparak. Inya badua takutan lawan hadangan, hayam,
kiambing, sapi, wan ular. Supaya kada takana kapamalian maka sambatlah pikulan, manuk,
mikmik, nguah, wan akar (Bagian 3). Artinya pendulang intan terlarang menyebut kata
hadangan (kerbau), hayam (ayam), sapi, dan ular di lokasi pendulangan intan karena
Siti Anggani dan Putri Sahanajani sangat takut dengan hadangan (kerbau). Di alam gaib
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sana hadangan (kerbau) dikenal sebagai binatang buas yang sangat berbahaya. Sehingga
keduanya akan langsung pulang kembali ke alam gaib dan tidak jadi melaksanakan tugas
rutinnya menaburkan intan-intan yang dibawanya ke dalam lubang yang ada di lokasi
pendulangan intan dimaksud. Akibatnya yang bersangkutan kehilangan peluang untuk
memperoleh intan barang sebutir jua pun. Supaya tidak terkena akibat itu, maka sebutlah
hadangan (kerbau) dengan kata ganti pikulan, manuk, mikmik, nguah, wan akar.
Pandulang intan pamali manyambat hujan di pandulangan intan (Bagian 1), kaina
kada ba-ulihi mandulang intan, marganya Siti Anggani wan Putri Sahanjani kada hakun
baparak. Inya badua takutan lawan hujan (Bagian 2). Supaya kada takana kapamalian maka
sambatlah runtuh (Bagian 3). Artinya pendulang intan terlarang menyebut kata hujan di
lokasi pendulangan intan karena Siti Anggani dan Putri Sahanajani sangat takut dengan
hujan. Di alam gaib sana hujan dikenal sebagai situasi yang sangat berbahaya. Sehingga
keduanya akan langsung pulang kembali ke alam gaib dan tidak jadi melaksanakan tugas
rutinnya menaburkan intan-intan yang dibawanya ke dalam lubang yang ada di lokasi
pendulangan intan dimaksud. Akibatnya yang bersangkutan kehilangan peluang untuk
memperoleh intan barang sebutir jua pun. Supaya tidak terkena akibat itu, maka sebutlah
hujan dengan kata ganti runtuh.
Pandulang intan pamali manyambat intan di pandulangan intan (Bagian 1), kaina
kada ba-ulihi mandulang intan, marganya Siti Anggani wan Putri Sahanjani kada hakun
baparak. Inya badua kada katuju lawan urang nang wani manyambat intan (Bagian 3).
Supaya kada takanan kapamalian maka sambatlah galuh (Bagian 3). Artinya pendulang
intan terlarang menyebut kata intan di lokasi pendulangan intan karena Siti Anggani dan
Putri Sahanajani sangat tidak suka kepada orang yang dianggapnya tidak sopan. Sehingga
keduanya tidak mau mendekat untuk menaburkan intan-intan yang dibawanya ke dalam
lubang milik pendulangan yang berani menyebut kata intan tersebut. Akibatnya yang
bersangkutan kehilangan peluang untuk memperoleh intan barang sebutir jua pun. Supaya
tidak terkena akibat itu, maka sebutlah intan dengan kata ganti galuh. Mengucapkan kata
intan selama berada di lokasi pendulangan sangatlah tabu. Kata ganti untuk itu adalah
galuh. Konon, para Siti Anggani dan Putri Sahanjani sangat marah mendengar ada orang
yang berani menyebut kata intan tanpa tedeng aling-aling. Hal itu dianggap melanggar
etika kesopanan. Sama tidak sopannya dengan seorang anak yang begitu berani memanggil
orang lain yang usianya lebih tua dengan cara langsung menyebut namanya tanpa embelembel sama sekali (bahasa Banjar, basisi).
Pandulang intan pamali manyambat makan di pandulangan intan (Bagian 1), kaina
kada ba-ulihi mandulang intan, marganya Siti Anggani wan Putri Sahanjani kada hakun
baparak. Inya badua takutan mandangar dikiranya inya badua handak dimakan (Bagian
2). Supaya kada takana kapamalian maka sambatlah muat (Bagian 3). Artinya pendulang
intan terlarang menyebut kata makan di lokasi pendulangan intan karena Siti Anggani
dan Putri Sahanajani sangat takut mendengar kata-kata itu keduanya mengira mereka akan
dimakan oleh para pendulang intan. Sehingga keduanya akan langsung pulang kembali
ke alam gaib dan tidak jadi melaksanakan tugas rutinnya menaburkan intan-intan yang
dibawanya ke dalam lubang yang ada di lokasi pendulangan intan dimaksud. Akibatnya
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yang bersangkutan kehilangan peluang untuk memperoleh intan barang sebutir jua pun.
Supaya tidak terkena akibat itu, maka sebutlah makan dengan kata ganti muat.
Pandulang intan pamali manyambat nasi di pandulangan intan (Bagian 1), kaina kada
ba-ulihi mandulang intan, marganya Siti Anggani wan Putri Sahanjani kada hakun baparak.
Inya badua takutan lawan nasi nang asalnya kada lain pada banih (Bagian 2). Supaya kada
takana kapamalian maka sambatlah biji (Bagian 3). Artinya pendulang intan terlarang
menyebut kata nasi di lokasi pendulangan intan karena Siti Anggani dan Putri Sahanajani
sangat takut dengan nasi yang sejatinya adalah padi yang dikukus. Sehingga keduanya
akan langsung pulang kembali ke alam gaib dan tidak jadi melaksanakan tugas rutinnya
menaburkan intan-intan yang dibawanya ke dalam lubang yang ada di lokasi pendulangan
intan dimaksud. Akibatnya yang bersangkutan kehilangan peluang untuk memperoleh intan
barang sebutir jua pun. Supaya tidak terkena akibat itu, maka sebutlah nasi dengan kata
ganti biji. Hal ini berkaitan dengan legenda purba persaingan antara padi dengan intan.
Pandulang intan pamali manyambat sial di pandulangan intan (Bagian 1), kaina kada
ba-ulihi mandulang intan, marganya Siti Anggani wan Putri Sahanjani kada hakun baparak.
Inya badua kada katuju lawan urang nang manyambat dirinya sial (Bagian 2). Supaya kada
takana kapamalian maka sambatlah lucung (Bagian 3). Artinya pendulang intan terlarang
menyebut kata sial di lokasi pendulangan intan karena Siti Anggani dan Putri Sahanajani
sangat tidak suka dengan orang yang menyebut dirinya sial. Sehingga keduanya tidak
akan sudi menaburkan intan-intan yang dibawanya ke dalam lubang milik orang yang
mengucapkan kata sial dimaksud. Akibatnya yang bersangkutan kehilangan peluang untuk
memperoleh intan barang sebutir jua pun. Supaya tidak terkena akibat itu, maka sebutlah
sial dengan kata ganti lucung.
Pandulang intan pamali manyambat tulak di pandulangan intan (Bagian 1), kaina
kada ba-ulihi mandulang intan, marganya Siti Anggani wan Putri Sahanjani kada hakun
baparak. Inya badua kada katuju lawan urang nang manyambat tulak (Bagian 2). Supaya
kada takana kapamalian maka sambatlah para (Bagian 3). Artinya pendulang intan terlarang
menyebut kata tulak (pergi) di lokasi pendulangan intan karena Siti Anggani dan Putri
Sahanajani sangat tidak suka dengan orang yang menyebut kata tulak dimaksdu. Sehingga
keduanya tidak akan sudi menaburkan intan-intan yang dibawanya ke dalam lubang milik
orang yang mengucapkan kata tulak dimaksud. Akibatnya yang bersangkutan kehilangan
peluang untuk memperoleh intan barang sebutir jua pun. Supaya tidak terkena akibat itu,
maka sebutlah tulak dengan kata ganti para (lamar).
Pandulang intan pamali manyambat turun di pandulangan intan (Bagian 1), kaina kada
ba-ulihi mandulang intan, marganya Siti Anggani wan Putri Sahanjani kada hakun baparak.
Inya badua kada katuju lawan urang nang manyambat turun (Bagian 2). Supaya kada takana
kapamalian maka sambatlah mara (Bagian 3). Artinya pendulang intan terlarang menyebut
kata turun di lokasi pendulangan intan karena Siti Anggani dan Putri Sahanajani sangat
tidak suka dengan orang yang menyebut kata turun. Sehingga keduanya tidak akan sudi
menaburkan intan-intan yang dibawanya ke dalam lubang milik orang yang mengucapkan
kata turun dimaksud. Akibatnya yang bersangkutan kehilangan peluang untuk memperoleh
intan barang sebutir jua pun. Supaya tidak terkena akibat itu, maka sebutlah turun dengan
kata ganti mara (maju).
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Siapa haja pamali manunjuk balahindang (Bagian 1), kaina tangannya kutung (Bagian
2), supaya kada kutung hancapi talunjuk diisap (Bagian 3). Artinya, siapa saja terlarang
menunjuk pelangi. Nanti telunjuknya akan bunting. Supaya tidak bunting maka telunjuk
dimaksud harus segera diisap.
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LIMINALITAS RITUAL DALAM DIALEKTIKA
SAKRAL DAN PROFAN
Oleh: Nuning Zaidah, S.Pd., M.A.
PBSD IKIP PGRI Semarang
nuning_z@yahoo.com
Rituals related to rites means that they relate to the order in religious ceremonies. In rituals, it is
important that hierarchy is preserved and strengthened. Rituals are collective events that are generally
considered as “giving” instrument and are necessary things. Indonesia is the land of ritual utopia
and is considered as something, which is always in between sacred and profane things. Sacred here
means immaterial and transcendent features while profane is material and immanent. Everything
related to those things are manifested in daily lives, where the irrational oftentimes intertwine with
the rational.
Victor Turner stated that there are two categories of ritual: passage rites and calendric rites.
This kind of tendency is obvious in the society where the people are still in the state of mystical
thinking and they tend to nd out practical knowledge in responding to the puzzle and not just
theoretical knowledge. The rites have certain patterns that are distinguished into three consecutive
stages; separation, marginal or liminal and post-liminal aggregation.
Through rituals, human beings who are always trying to discover and master the nature will
be demanded to enter the liminality scope. Human beings will be taught about the concept of
humility, self-constraint against desire and all inclination that usually they feel in their daily lives.
This analysis is not only developed to explain the aspects in ritual process but also to be applied to
interpret the cultural symptoms as the cultural repertoire.
Keywords:liminality, ritual, sacred profane

A. MENAPAKI JALAN RITUAL
“Yamaraja….jaramaya, siapa yang menyerang berbalik menjadi belas kasihan. Yamarani….
niramaya, siapa datang bermaksud buruk, berbalik menjauhi. Yasilapa …..palasiya, siapa
membuat lapar, akan malah memberi makan. Yamiroda…daromiya, siapa memaksa, malah
memberi keleluasaan. Yamidosa…sadomiya, siapa membuat dosa, malah membuat jasa.
Yadayuda…dayudaya, siapa memerangi, membalik menjadi damai. Yaciyaca…cayaciya, siapa
membuat celaka, membalik menjadi sehat sejahtera.Yasihama…mahasiya, siapa membuat
rusak, membalik menjadi membangun sayang.Mantra Rajah Kalacakra yang dibacakan Ki
Dalang pada upacara ruwatan setelah bercerita tentang Murwakala pada anak sukerta.Sukerta
adalah manusia yang dilahirkan dalam situasi khusus, antaranya ontang-anting (anak tunggal
perempuan), uger-uger lawang (anak dua laki-laki semua), gondhang kasih (anak kembar
berlainan warna kulit), gotong mayit (anak tiga perempuan semua).Manusia yang mempunyai
situasi khusus ini dianggap anak sial artinya hidupnya terlunta-lunta dan selalu gagal dalam
hal apapun, karena dalam setiap langkah selalu mengalami hambatan.Sehingga sukerta ini di
ruwat agar tidak di mangsa Bathara Kala (Suwandi, 63 th).
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Ruwatan merupakan tradisi Jawa untuk menghilangkan malapetaka. Awalnya, ruwat terkait
dengan sial bawaan, tetapi fenomena alam maupun sosial yang tidak menguntungkan juga
menjadi objek ruwatan.Sebagai salah satu contoh adalah adanya upacara Ruwat Bumi Kecamatan
Pakis Kabupaten Magelang.Doa dan pengharapan terus membumbung ke langit.Percikan air
tuk Mudal (sumber mata air Mudal) dipercayai mampu menyembuhkan berbagai penyakit dan
jauh dari malapetaka. Upacarayang diadakan tepat pada tanggal menjelang 1 Syura (methuk
tanggal) ini menjadi acara yang sangat di nanti oleh komunitasnya. Dalam hal pertumbuhan
secara sikal, manusia tidak memiliki kuasa untuk menentukan dan merumuskan fenomena
alam dan fase-fase yang dijalani meski itu merupakan tubuhnya sendiri. Dengan diminta
atau tidak, manusia akan terus tumbuh dan berkembang mengikuti keniscayaan hukum logika
organik: lahir, tumbuh, memuda dan berakhir. Manusia hanya bisa mengamati fase-fase yang
dijalani bergantung pada alam.
Unsur air dari tuk Mudal merupakan hal yang mengandung unsur sakralitas karena
digunakan sebagai obyek ritual dalam upacara Ruwat Bumi.Penggunaan alam sebagai media
dan simbol upacara, menyiratkan bahwa peserta upacara berkehendak untuk menjalin hubungan
dan mencoba memahami antara manusia dan alam. Indikasinya adalah upaya menemukan
paradigma ihwal relasi manusia dengan Sang Pencipta, serta eksistensi manusia bersinergi
dengan alam.
Di negeri ini bisa disaksikan bagaimana upacara selalu dilaksanakan saat pejabat pemerintah
didapuk secara resmi dan diambil sumpahnya.Tak tanggung-tanggung diangkatkan Al-Qur’an
sebagai pedoman dalam pengambilan sumpah.Upacara tersebut jelas mempunyai niat mulia,
agar menjadi pejabat baik.Namun begitu upacara usai, yang disumpah lazimnya langsung lupa.
Pencolenganpun dimulai lagi dan menjadi pekerjaan sehari-hari. Upacara seolah tak bertaring,
tak ada lagi sakralitas justru yang muncul adalah ciri kemunakan.Upacara dirasakan terkesan
dipertontonkan sebagai intrumen mitologisasi agar kekuasaan senantiasa tampil mengkilap dan
tak tersentuh.
Ritus lain terdapat juga pada kawin sebagai pengukuhan. Perkawinan yang dipersiapkan
manusia dengan berbagai ritual mulai dari madik, nontoni,peningset, srah sanggan, majang
tarub, cethik geni, sengkeran, siraman, ngerik, tantingan, midodareni, ijab qobul, panggih,
boyong pengantin sampai wisudan tali darma. Meski upacara itu kina teah bersalin rupa bahkan
disusutkan tidak berarti rites de passage akan punah. Tahapan demi tahapan hidup ditilik dari
anggapan masyarakat.Fase demi fase disambangi dengan menggandeng ritual yang berguna
untuk menahbiskan keberadaannya. Penahbisan ini berujung pada perubahan status yang kelak
disandangnya.
Berbeda dengan upacara Suran yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tirto Kecamatan
Grabag Kabupaten Magelang.Suran berasal dari kata Suro atau Sura ditambah akhiran (-an).
Sura atau Asyura dalam bahasa Arab, merupakan bulan pertama dalam tahun Jawa. Upacara
ini dilakukan setiap tanggal 1 Syura dipimpin oleh Wariyo berusia 86 tahun yang dianggap
sebagai pamomong dalam menjalankan ritus.
Wariyo, kemudian dipanggil sebagai Mbah Wariyo, menganggap bahwa saat itu tidak ada
lagi keraton dalam makna yang hakiki di Tanah Jawa. Yogyakarta sepeninggal HB IX tidak
memiliki raja melainkan gubernur, sedangkan Keraton Surakarta dianggap Mbah Wariyo tidak
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memiliki kekuasaan apapun setelah Paku Buwana ke XII mangkat. Oleh karena itu Mbah Wariyo
berketetapan hati untuk membangun keratonnya sendiri dan menamakannya “Keraton Wirata
Anyar” dan bergelar Wisnu Priyo Ismoyo Suryo Ndadari. Keraton yang dibangunnya bukanlah
keraton seperti yang telah ada di Yogyakarta ataupun Surakarta, tetapi lebih pada hakekat
keraton yang menjadi tempat tinggal Semar dalam kisah Mahabharata ataupun Ramayana versi
Jawa. Keyakinan Mbah Wariyo tersebut merupakan hal yang biasa dimiliki oleh mereka yang
menganut ilmu perewangan.
Upacara Suran tersebut, sesuai dengan kepercayaan Mbah Wariyo sebagai seorang
pengayom dan pemomong, bertujuan untuk memohon keselamatan bagi semua yang di emong
dan diayominya.Sebagai pengayom dua keraton di Jawa, maka dua gunungan yang ada dalam
Upacara Suran melambangkan Keraton Yogyakarta dan Surakarta.
Upacara telah menyediakan suatu prosedur yang rasional menurut pemahaman Wariyo.
Rasionalitas yang diusungnya bahkan melampui hukum-hukum rasio, yakni dengan menggunakan
hukum kosmos, hukum yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, pencipta dan alam
semesta yang mencakup komunikasi yaitu kebenaran, kejujuran dan kepantasan.Sebagai suatu
arena, individu Wariyo berusaha untuk mempertahankan atau mencari legitimasi diri melalui
Suran.
Kehadiran berbagai upacara ditengah-tengah kesadaran mistik sebagai kacabenggala
betapa pemahaman yang biasa digunakan dalam upacara merupakan realitas yang ada dan
diwujudkan dalam bentuk konkret budaya sehingga diperlukan simbol, citra, dan gambaran
yang hidup agar dapat dimengerti dalam kehidupan sehari-hari.

B. MEMAKNAI RITUAL
Ritual berkenaan dengan ritus; hal ihwal ritus, sedangkan ritus berasal dari kata Bahasa
Inggris rites, berarti tata dalam upacara keagamaan.Ritual dari Bahasa Inggris memiliki padanan
kata dalam Bahasa Indonesia sebagai upacara dan rites atau ritus memiliki padanan arti dengan
upacara agama, selanjutnya kata upacara merupakan padanan kata ritual.
Indonesia kaya dengan ragam ritual atau upacara keagamaan yang diselenggarakan berkala
dan berhubungan dengan kesuburan, pergantian tahun, kelahiran serta kematian. Terdapat pula
upacara yang berkaitan dengan fase-fase dalam kehidupan seseorang, seperti halnya upacara
perkawinan, inisiasi kedewasaan; ataupun upacara yang bertujuan untuk menandai perubahan
status seseorang berupa upacara perkawinan, sunatan, inisiasi menuju kedewasaan atau akil
baliq. Victor Turner (1982:25) membedakan berbagai macam upacara tersebut dalam dua
kategori utama yaitu passage rites dan calendrical rites.Passage rites merupakan upacara
yang dialami seseorang sekali seumur hidup, sedangkan calendrical rites merupakan ritual
yang diadakan secara berkala sehingga memungkinkan dialami oleh seseorang berulang kali.
Passage rites dapat dilihat pada ritus peralihan yang dialami seseorang sekali seumur hidup.
Ritus peralihan dapat dilihat pada ritual yang berkaitan dengan fase-fase kelahiran, masa anak
menjadi dewasa, adanya perkawinan yang kemudian beralih menjadi orang tua dan ditutup
dengan kematian.Calendrical rites berupa upacara pergantian tahun, ulang tahun ataupun hari
besar keagamaan yang diadakan tiap tahun.
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Mitos banyak menjelma dalam tindakan realistik ketimbang dalam pikiran dan khayalan.
Tindakan yang bersifat dinamis ini diwujudkan dalam bentuk ritual atau upacara keagamaan.
Semua motif yang melandasi hal tersebut tak lain merupakan proyeksi dari kehidupan yang
melibatinya. Berbagai ritus tersebut memiliki kaitan dengan usaha manusia dalam menjelaskan
bermacam teka-teki yang melingkupi lingkungan hidupnya. Kecenderungan seperti itu tampak
pada upacara kesuburan masyarakat agraris yang dimaksudkan untuk mencegah sesuatu di luar
kekuasaan manusia mempengaruhi hasil panen seperti musim tidak menentu, serangan hama,
ataupun gejala lain yang tidak menguntungkan. Semua itu dicegah dengan berbagai bentuk
upacara yang merupakan manifestasi idealisme mereka tentang kesuburan tanah pertanian
maupun berkaitan dengan kesuburan laki-laki dan perempuan(Soedarsono, 1985: 2-3). Ini
adalah gejala umum yang terdapat pada masyarakat yang masih berada dalam tataran pemikiran
mitis (Van Peursen, 1976: 34-54).Bentuknya banyak diwujudkan dalam upacara ataupun
ekspresi seni yang melambangkan kesuburan, berupa persenyawaan antara jantan betina, lakilaki dan perempuan (Jakob Sumardjo, 2006:17).Oleh karena itu, manusia Indonesia memiliki
kecenderungan untuk mencari pengetahuan yang bersifat praktis dalam menjawab berbagai
teka-teki dan bukan bersifat teoritis.
Salah satu calendrical rites tersebut terdapat dalam rangkaian upacaraSuran di dusun
Tirto Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Ritual merupakan manifestasi usaha manusia
untuk memahami tanda-tanda alam sesuai dengan pola pikir masyarakat agraris. Ketergantungan
masyarakat petani terhadap keadaan alam yang dipengaruhi oleh curah hujan, kesuburan tanah
dan berbagai gejala alam merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.Meski pada saat ini
masyarakat petani telah banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, namun dalam
alam bawah sadar mereka kecenderungan tersebut tetap muncul.Ritual menekankan adanya
doa-doa sebagai sarana untuk memanjatkan harapan serta ucapan syukur terhadap apa yang
telah mereka alami baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Bentuk doa tersebut
selain berupa rangkaian kata, dan mantra, juga berbentuk berbagai benda dan tindakan yang
memiliki makna tertentu. Ritual tersebut merupakan usaha praktis untuk menjawab kecemasan
mereka terhadap serba ketidakpastian alam yang menjadi sandaran hidup. Meski demikian,
upacara yang bersifat praktis tersebut tidak menyebabkan usaha-usaha sik berupa tindakan
tetap bekerja untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Kemunculan ritual tersebut secara implisit merupakan akibat dari dorongan mental manusia
yang sedang merangkak maju.Dorongan itu dipicu karena adanya akumulasi kecemasan serta
bertumpuknya pengalaman yang dirasa ganjil. Kecemasan barangkali lahir akibat kian terbatasnya
sumber daya untuk menopang aktivitas kehidupan. Sementara pengalaman ganjil adalah benda
atau peristiwa yang masih berada di luar jangkauan daya pikir. Tabiat manusia sebagai makhluk
yang berkir, mau tidak mau memaksanya untuk memecahkan kecemasan serta memahami
pengalaman-pengalaman ganjil tersebut, sehingga memunculkan pemahaman tentang adanya
entitas gaib yang memiliki kekuatan supra. Sebagai konsekuensi logis, manusia berupaya keras
mencari jalan agar bisa menjalin hubungan baik dengan yang gaib sehingga secara otomatis
mampu mengikis rasa cemas.
Pada sisi lain, rangkaian ritualmelibatkan banyak orang yang datang dan terlibat dalam
sebuah upacara untuk menyatakan diri sebagai bagian dari masyarakatnya.Secara ideologis,
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yang datang dan terlibat dalam upacara memiliki agenda masing-masing, sehingga sebenarnya
terjadi segmentasi para peserta upacara. Satu bagian datang karena percaya pada proses upacara
yang berlangsung, satu bagian lagi karena takut terhadap sanksi sosial yang akan diterima
apabila tidak melibatkan diri. Beberapa bagian lain memiliki alasan yang berbeda.Meski berbeda
secara ideologis, tetapi event seperti ini tetap penting sebagai alat pengikat solidaritas (Umar
Kayam, 1999:289).
Ritual mampu menimbulkan gairah kebersamaan, yakni semacam energi positif yang dapat
memantik motivasi kuat bagi segenap elemen Negeri untuk bangkit.Hal ini bisa ditafsirkan
bahwa yang terpenting bukan momen upacara itu sendiri, tapi bagaimana orang dapat menyesap
upacara dan terpacu untuk bangkit, efek dari upacara itu yang terpenting.

C. LIMINALITAS DALAM RITUAL
Melalui serangkaian ritual, individu akan mengalami suatu perubahan secara psikologis
terutama yang terkait dengan siklus hidup. Pembelajaran selama karantina dalam fase
liminalsedikit banyak mempengaruhi walau perlakuan dari masyarakat lebih besar dampaknya.
Perlakuan yang tertuang dalam bentuk hak dan kewajiban tersebut membuatnya melakukan
penyesuaian dengan status yang baru dimilikinya.Perilaku yang abstraksiakan menjadi norma
atau kaidah yang berperan sebagai patokan tentang perilaku yang pantas. Norma itu kemudian
mengatur interaksi antarmanusia atau hubungan interpersonal.
Untuk melihat fungsi ritualdiperlukan pemahaman mengenai konsep liminalitas dan
komunitas sebagaimana disampaikan oleh Victor Turner bahwa dalam fase liminal, terjadi
peningkatan kesadaran diri manusia yang dilanjutkan dengan reeksi.Ritual sebagai ekspresi
masyarakat agraris sangat tepat bila dianalisis dengan konsep liminalitas Turner, apalagi bila
digabungkan dengan konsep komunitas yang menghubungkannya dengan para pendukung
yang terlibat dalam proses ritual. Dari penjelasan tersebut terlihat pula bahwa ritus membawa
pengaruh tertentu terhadap manusia yang terlibat di dalamnya.
Victor Turner memposisikan proses upacara ke dalam tiga bagian yaitu rites of separation,
limen atau margin dan reaggregation.
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Bagan ritual process menurut Victor Turner. Sumber: Victor Turner, “Are There Universals
of Performance in Myth, Ritual and Drama?” dalam By Means of Performance, Richard
Schechner dan Willa Appel, ed. (Cambridge, New Yorkk, Melbourne: Cambridge University
Press, 2001:10).
1.

Rites of separation
Rites of separation atau tahap pemisahan, merupakan peralihan dari dunia fenomenal
ke dalam dunia yang sakral. Subjek ritual dipisahkan dari masyarakat sehari-hari, dunia
yang terbedakan (Wartaya Winangun, 1990:35).Selama rites of separation ini, manusia
dikondisikan secara sadar atau tidak sadar dalam lingkungan upacara yang semakin lama
semakin kental.

2.

Rites of limen or margin
Di sebut juga sebagai tahap liminal, saat subjek ritual mengalami keadaan lain
dengan dunia fenomenal. Subjek berada dalam keadaan ambigu, tidak di sini atau di sana,
mengalami keadaan di tengah-tengah (Victor Turner, 1969: 95).Pemisahan dengan keadaan
keseharian baik dalam hal tempat, waktu, dan aturan menyebabkan sebuah performance
memiliki aturan-aturan tertentu yang seringkali berlawanan dengan keadaan sehari-hari.
oleh Turner keadaan ini disebut sebagai keadaan bebas struktur, suatu keadaan dimana
aturan-aturan berbeda dengan keadaan sehari-hari (Winangun, 1990, 35).
Keadaan liminal para peserta upacara sebenarnya telah dimulai saat mereka mulai
terfokus hanya pada rangkaian Upacara dan tidak lagi memikirkan hal lain. Perenunganperenungan terhadap makna upacara merupakan reeksi mereka dan menghasilkan
peningkatan eksistensi diri.Batas-batas kelas sosial, ras, jenis kelamin menjadi hilang
selama peserta upacara hal ini tampak pada salah satu contoh upacara Sura di atas.

3.

Rites of reaggregation.
Tahap ini merupakan pengintegrasian kembali dengan masyarakat keseharian.Aturanaturan yang dijungkir balik selama fase liminal kembali kepada aturan-aturan keseharian,
para peserta kembali pada kesadaran terhadap status masing-masing. Pada saat seperti
ini tidak lagi orang saling berlomba memperebutkan sesuatu dan bila itu dilakukan maka
sudah dianggap melanggar norma sosial yang berlaku.
Secara khusus, Turner membahas liminalitas sebagai bagian terpenting proses upacara.
Pada bagian tersebut muncul apa yang disebutnya sebagai communitas atau komunitas
dan terjadi dalam fase liminal. Komunitas menurut Turner adalah:
…yang muncul pada saat periode liminal, sebuah masyarakat yang tidak memiliki
struktur atau memiliki struktur tidak sempurna dan commitus yang tidak dibedakan, atau
bahkan persatuan orang-orang yang setara dihadapan kekuasaan seorang pemangku
upacara.(Turner, 1969, 96).
Pada fase liminal, subjek ritual tidak hanya mengalami situasi ambigu tetapi juga
secara kolektif mengalami bentuk sosialnya. Hilangnya batas sosial tersebut disebabkan
karena proses liminal juga mempengaruhi konstruksi yang membentuk pelapisan sosial.
Pada saat itu, lapisan sosial ikut hilang seiring proses liminal yang sedang berlangsung.
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Oleh karenanya, sekat-sekat pangkat, kedudukan, tingkat pendidikan menjadi tidak
memiliki signikansi untuk beberapa saat.

D. MENDREDAH YANG SAKRAL DAN YANG PROFAN
Jagad ritual di pandang sebagai suatu hal yang selalu berada dalam ketegangan antara
yang sakral dan yang profan.Yang sakral adalah immaterial dan transeden dan bukan bagian
dari kehidupan sehari-hari.Sementara yang profan adalah yang material dan immanen.Semua
ini mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini akan selalu muncul dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Arus ketaksadaran selalu mewarnai setiap kesadaran. Yang irasional
kerap menjegal yang rasional.Ritual di nilai sakral karena menjadi medium dimana hal ikwal
yang transeden coba dibumikan dalam keseharian.
Yang Sakral, menurut Eliade, adalah wilayah yang supernatural, sesuatu yang ekstraordinasi,
tidak mudah dilupakan dan teramat penting. Sakral muncul dari dalam pengalaman personal
yang di cecap oleh sebanyak manusia yang terlibat dalam ritual. Spiritualitas yang transeden itu
lantas menjelma menjadi pengalaman bersama, menjadi kesadaran publik. Yang Sakral, dalam
arti yang lebih luas, tidak selalu berhubungan dengan agama, ia bisa saja sebagai tindakantindakan, tempat, kebiasaan-kebiasaan, dan gagasan-gagasan yang dianggkap kudus. Tingkah
laku religius, sebagai fenomen, selalu menampakan eidos (hakikat; dari objek yang diteliti)
yang berada dalam kategori “sakralitas”. Yang Sakral menjadi bernilai dalam kehidupan
masyarakat karena memang esensi manusia tidak bisa jauh dari sesuatu benar-benar wholly
other.Yang Sakral adalah aspek paling penting bagi manusia. Sifat dasariah manusialah yang
mencari nilai-nilai non-kumulatif dalam hidupnya, ia menjadi tergila-gila pada sebuah nilai,
entah apapun bentuknya, tapi yang paling penting dan mendasar adalah Yang Sakral tetap
menjadi esensial di perasaan manusia.
Perasaan religius memang irrasional dan sulit dipahami, terlebih lagi sangat berbeda dengan
konsep-konsep rasional yang berkembang di zaman modern Perasaan religius mendahului rasa
tentang asal-muasal alam semesta dan menemukan landasan beretikwalau perasaan religius
memiliki objek kesakralan. Praktik religius asal mulanya adalah sebuah penghayatan terhadap
kekuatan esensial yang berbentuk perasaan dalam diri manusia. Manusia sebagai homo religius
memiliki simbol ataupun narasi tentang yang sakral (mitologi).Hal ini dapat diterima ketika
simbol dan mitos menjadi bagian terpenting dalam praktik religius, karena Yang Sakral tidak
tergambarkan dalam pikiran.Selain itu, religi dalam praktiknya bisa berupa penghayatan pada
Yang Sakral. Dalam praktiknya, setiap budaya memiliki aturan masing-masing bagaimana ia
memberikan deskripsi kepada Yang Sakral. Praktik religius inilah yang biasa disebut ritus,ketika
ada aktitas budaya yang bernilai Sakral ada pula yang bernilai Profan. Bisa jadi hal yang biasa
dikerjakan bersifat profan, bagi suatu budaya lainyang memiliki sakralitas tersendiri. Selain
simbol, praktik religius, terdapat pada contoh ritual di atas, upacara Suran misalnya Dalam
ritus ini, diperlihatkan sebuah aktitas dan begitupun sebuah benda menjadi sangat kudus.
Komunitas yang melibatinya datang dan berebut gunungan serta udhik-udhik yang diyakini
dapat menjadi berkah.Saat yang patut dipertanyakan adalah mengapa hasil barang perebutanya
menjadi sebuah yang begitu diagungkan?
Yang Profan layaknya lepas dari kontemplasi intelektual dan hanya memperhatikan
perasaan belaka.Lebih-lebih lagi, perasaan itu sendiri merosot menjadi sekadar memenuhi
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kebutuhan orang banyak, sampai akhirnya menjadi vulgar.Kecenderungan Yang Profan mulamula muncul setelah terlepasnya pengetahuan yang kemudian melulu empirik-rasional-objektif.
Di katakan sebagai Yang Profan karena berdasarkan pada keseimbangan, keteraturan, ukuran
dan sebagainya. Yang Profan merupakan jalan menuju kontemplasi yang dianggap ada di luar
dan lepas dari subyeknya.
Ketama’an dan konsepsi materialistik tentang alam yang dianut manusia modern semakin
parah.Di dorong oleh impian elusif tentang gerak maju ekonomi dianggap sebagai tujuan utama
sehingga memunculkan kecenderungan berkir tentang kekuasaan manusia yang tak terbatas.
Lalu bagamana nasib ritual di tengah gemerlapnya arus modernitas yang kian merasuk?.
Paparan ritual tetap melakoni perannya sebagai cirri khas suatu manusia di sebuah tempat.
Ia berangkat dari kesepahaman iman dan keyakinan yang sama. Meski terancam punah oleh
kedigdayaan budaya baru, kekuatan ritual khususnya tradisional akan tetap mampu eksis
dimasa mendatang, baik itu dengan masih mempertahankan corak aslinya maupun terpaksa
berkelit dengan jalan mimikri untuk beradptasi dengan pgogresivitas kehidupan manusia yang
senantiasa merangsek maju.
Melalui ritual, manusia yang sehari-hari selalu ingin menguasai alam akan dituntut
memasuki ruang liminalitas. Manusia akan diajarkan tentang konsepsi rendah hati, menahan
hawa nafsu serta mengekang semua rasa yang biasa hadir dalam kehidupan sehari-hari. Analisis
ini tidak hanya dikembangkan untuk menjelaskan aspek-aspek dalam proses ritual melainkan
dapat diaplikasikan untuk menginterpretasikan gejala-gejala cultural sebagai khasanah wahana
berbudaya.
Wallohua’lam.
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BAGI MAHASISWA
Oleh
Ucik Fuadhiyah, S.Pd.
Universitas Negeri Semarang
ucikfuadhiyah@yahoo.com
ABSTRACT
The learning of drama study for the students in Javanese education and literature program
has been facing some obstacles until recently. The statements of the problem in this study is how the
developmental needs and principles, prototype, and acceptability of cooperative learning models of
group investigation containing character building values in drama study learning are. This study
aims to identify the develomental needs, formulate the developmental principles, construct the
developmental prototype, and identify the acceptability of cooperative learning models of group
investigation containing character building values in drama study learning. This study employes
Research and Development concept.
The results of this study are as followed: (1) the developmental needs of cooperative learning
models of group investigation containing character building values according to lecturers’
and students’ perseptions are (a) effectively enabling intensive discussion within democratic
atmosphere,(b) the needs of guidelines toward cooperative learning models of group investigation,(2)
the principles of this developmental model in this study are: there are motivation and fun learning,
there are group work and clear job description, the learning process improves the students’ critical
thinking, paying attention to material presentation and information, the lecturers act as the
supervasior and mediator, facilitator, and counselor in the learning process, the group discussion
is trying to insert democracy values, and the learning is closed with evaluation and appreciation.
(3) the learning model prototype of this study includes some aspects: the purpose, steps, social
system, reaction principles, supporting system, learning effect and attendant effect. And the steps
developed in this study are 8 steps. 4) This learning model is effective to be implemented in the
learning of Javanese drama study.
Keywords: cooperative learning-group investigation type, character values, drama study

A. PENDAHULUAN
Pembelajaran pengkajian drama bagi mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra Jawa,
selama ini masih mengalami berbagai kendala sehingga hasilnya kurang optimal. Pengkajian
drama seringkali dianggap kurang menarik, teoretis, dan model pembelajarannya monoton.
Padahal, materi pengkajian drama sangat penting sebagai bekal mahasiswa calon guru sekaligus
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pemahaman dasar sebelum mahasiswa memproduksi pementasan drama. Salah satu alternatif
untuk mengatasi persoalan tersebut dengan mengembangkan model pembelajaran yang sering
digunakan yaitu pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok yang bermuatan nilai-nilai
karakter.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seperti apakah kebutuhan pengembangan,
prinsip pengembangan, prototipe, dan keberterimaan model pembelajaran kooperatif tipe
investigasi kelompok yang bermuatan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran kajian drama.
Tujuan penelitian ini adalah mengidentikasi kebutuhan pengembangan, merumuskan prinsip
pengembangan, menyusun prototipe pengembangan, dan mengidentikasi keberterimaan model
kooperatif tipe investigasi kelompok yang bermuatan nilai-nilai karakter.
Desain penelitian ini menggunakan konsep penelitian R&D. Tahapan yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah studi pustaka, analisis kebutuhan, penyusunan model yang dikembangkan,
uji validasi, revisi, implementasi, revisi akhir, pengembangan model/ produk akhir. Subjek
penelitian ini yaitu pengembangan model kooperatif tipe investigasi kelompok bermuatan
nilai-nilai karakter. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, angket, observasi,
lembar pengamatan, dan uji validasi ahli.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
1.

Kajian Pustaka
Terkait dengan penelitian ini, beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan pernah
dilakukan misalnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Diener (2001), Narvaez (2002),
Haryono (2005), Park (2009), Wicaksono (2010), Wulan (2012), Turahmat (2012), dan
Ripai (2012).
Beberapa penelitian lain terkait pembelajaran drama yang bermuatan karakter baik
di perguruan tinggi memang telah banyak dilakukan. Akan tetapi biasanya terbatas pada
kompetensi bermain peran, keaktoran, dan menulis naskah drama. Penelitian tentang
pengembangan model pembelajaran drama dalam mengkaji pengkajian naskah melalui
model kooperatif tipe investigasi kelompok bermuatan pendidikan karakter belum pernah
dilakukan. Untuk itulah penelitian pengembangan ini dirasa dapat menjadi salah satu
solusi bagi dosen maupun mahasiswa agar pembelajaran sastra, khususnya pembelajaran
pengkajian drama dapat berhasil secara optimal.

2.

Landasan Teori
2.1 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok (group investigation)
Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah strategi pembelajaran, metode
atau prosedur pembelajaran. Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas
daripada strategi, pendekatan, metode, atau prosedur. Model pembelajaran adalah pola
interaksi antara mahasiswa, dosen, dan materi pembelajaran yang mencakup strategi,
pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Dari segi struktur pembelajaran, model
pembelajaran menduduki posisi paling puncak (Samadhy 2010:13).
Dengan demikian model pembelajaran dapat dikatakan sebuah desain yang
memberikan kerangka dan arah bagi dosen/dosena untuk mengajar. Memilih model
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pembelajaran memiliki pertimbangan-pertimbangan, misalnya materi, tingkat
perkembangan kognitif mahasiswa dan sarana yang tersedia, sehingga tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai.
Model pembelajaran kooperatif tidak sama dengan hanya belajar kelompok
semata, tetapi ada unsur-unsur dasar yang membedakannya dengan pembagian
kelompok pada umumnya. Roger dan David Johnson (dalam Isjoni 2011: 34)
mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap Cooperative Learning,
untuk itu harus diterapkan lima unsur model pembelajaran gotong royong yaitu: 1)
saling ketergantungan positif, 2) tanggung jawab Perseorangan, 3) tatap muka,
4) komunikasi antaranggota, 5) evaluasi eroses kelompok
Group investigation (GI) merupakan pendekatan kooperatif yang paling kompleks
dan paling sedikit diimplementasikan. Pada pendekatan GI, Mahasiswa di kelas
biasanya dibagi menjadi kelompok-kelompok heterogen 5-6 orang, akan tetapi pada
kasus-kasus tertentu kelompok dibentuk berdasarkan pertemanan atau seputar minat
terhadap minat pada topik tertentu. Mahasiswa atau mahasiswa memilih topik-topik
tertentu, mempelajari, melakukan investigasi mendalam terhadap sub-sub topik, dan
menyiapkan atau mempresentasikan laporan kepada seluruh kelas (Arends 2008:1314)
Model investigasi kelompok dapat dianggap sebagai suatu cara yang langsung
mengena dan begitu efektif dalam pengajaran ilmu pengetahuan secara akademik
serta mampu menyentuh proses dan aspek-aspek sosial (Thelen dalam Joyce 2009:
322-323).
Langkah-langkah atau tahapan dalam penerapan model pembelajaran ini mengacu
pada 6 fase-fase seperti yang dikemukakan Sharan (dalam Arends 2008:14).
2.2 Nilai-Nilai Karakter
Karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian yang terbentuk dari
internalisasi nilai-nilai berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai
landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.
Mulyana (2011:3) mengemukakan bahwa istilah pendidikan itu dimaknai
sebagai proses yang berakumulasi pada kepemilikan pemahamn, sikap, dan tindakan
baik atau berkarakter. Pendidikan adalah proses yang berawal dari membangun
kesadaran, menumbuhkan kepekaan, niat, wawasan, pengetahuan, keyakinan, sikap,
dan pembentukan kebiasaan baik. Menurut Buchori (2007) Pendidikan karakter
seharusnya membawa mahasiswa ke pengenalan nilai secara afektif, dan akhirnya
ke pengalaman nilai secara nyata.
Terkait nilai-nilai karakter, terdapat 9 pilar karakter yang sudah tidak asing bagi
kita, yakni; (1) cinta Tuhan dan ciptaannya; (2) kemandirian dan tanggungjawab;
(3) kejujuran, amanah, dan bijaksana; (4) hormat dan santun; (5) dermawan, suka
menolong, dan gotong royong; (6) percaya diri, kreatif, dan pekerja keras; (7)
kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati; dan (9) toleransi, kedamaian
dan kesatuan. Usaha membangun karakter yang baik bukan pekerjaan mudah,
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melainkan memerlukan pendekatan komprehensif yang dilakukan secara sistematis
dan berkesinambungan, mulai dari sejak kecil di lingkungan keluarga, sekolah dan
masyarakat.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran bernilai karakter adalah
upaya yang mengupas masalah sikap perilaku dan memberikan muatan nilai-nilai
moral, watak, dan kepribadian. Pendidikan karakter merupakan proses penanaman
nilai-nilai dasar seorang individu baik dalam dalam tata cara bertutur, bersikap,
berpikir, maupun bertindak baik pribadi sebagai makhluk sosial maupun manusia
sebagai makhluk sosial.
2.3 Pengertian, Unsur, dan Jenis Drama
Istilah drama berasal dari bahasa Yunani “draomae” yang berarti berbuat, berlaku,
bertindak, atau bereksi. Drama naskah dapat diberi batasan sebagai salah satu jenis
karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog yang didasarkan atas konik batin dan
mempunyai kemungkinan dipentaskan. Adapun drama pentas menurut Moulton dapat
didenisikan sebagai hidup manusia yang dilukiskan dengan aksi (action). Hidup
manusia yang dilukiskan dengan action itu lebih dulu dituliskan, maka drama, baik
naskah maupun pentas selalu berhubungan dengan bahasa sastra (Waluyo 2001: 2).
Senada dengan pendapat di atas Aminuddin (2003: 27) juga menyebutkan bahwa
istilah “drama” berasal dari Yunani “draomae”. Drama merupakan bentuk karya sastra
yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan
emosi melalui laku atau dialog. Dengan menyaksikan drama, penonton seolah-olah
melihat kehidupan dan kejadian dalam masyarakat.
Di Indonesia, dikenal dua jenis drama yaitu drama tradisional dan drama moderen.
Drama tradisional meliputi teater rakyat, kethoprak, wayang, dan lain sebagainya.
Drama moderen berbentuk naskah yang banyak menggunakan konsep barat. Bentuk
ini biasnya berbentuk lakon-lakon teater, performance art. Pada perkembangan
berikutnya muncul istilah drama monolog. Jika naskah drama pada umumnya
dilakonkan dan diperankan dalam bentuk dialog lebih dari satu orang pemain, dalam
drama monolog tidak terdapat dialog antara tokoh satu dan yang lain secara konkrit.
Waluyo (2001:8) mengemukakan bahwa yang termasuk unsur-unsur yang terdapat
dalam drama naskah adalah sebagai berikut: plot atau kerangka cerita, penokohan
atau perwatakan, dialog atau percakapan, tema/ nada dasar cerita, dan amanat/ pesan
pengarang. Selain unsur tersebut unsur pendukung yang harus ada dalam drama adalah
petunjuk teknis/ teks samping yang berfungsi memberi petunjuk kapan aktor diam,
mulai bergerak, dialog, jeda-jeda kecil, bagaimana kondisi aktor, dan lain sebagainya.
Berdasarkan isi lakon atau ceritanya, Juanda (2002: 80) mengemukakan karya
sastra drama dapat dibagi sebagai berikut: 1) Tragedi atau duka cita; 2) Komedi atau
suka cerita; 3) Melodrama; 4) Farce; Adapun berdasarkan dari cara menyajikannya
di atas pentas atau panggung maka drama dapat dibedakan atas: 1) Pantomim. 2)
Opera. 3) Sendratari, 4) Drama mini kata, (Juanda 2002:81)
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Drama Jawa yang dimaksud dalam kajian ini adalah drama yang menggunakan
bahasa Jawa. Drama tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu drama tradisional dan
drama moderen. Drama tradisional meliputi naskah-naskah drama Jawa klasik seperti
kethoprak, ludruk, dan wayang. Akan tetapi yang sering digunakan dalam materi
perkuliahan drama Jawa adalah kethoprak. Adapun drama Jawa moderen, meliputi
sandiwara dan drama moderen yang naskah dan topiknya sudah lebih menyesuaikan
tema-tema atau isu-isu kekinian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Kebutuhan Pengembangan
Berdasarkan data kebutuhan yang dianalisis disimpulkan bahwa mahasiswa
menyukai bentuk pembelajaran yang mengarah pada diskusi investigasi kelompok
yang dapat mengoptimalkan kerja sama sekaligus kompetensi individu. Mahasiswa
menyukai tantangan, hal baru, dan, senang diberi kesempatan untuk banyak terlibat dalam
pembelajaran dengan arahan dan bimbingan dosen. Mahasiswa juga memerlukan motivasi
dari dosen. Di lapangan masih sulit ditemukan naskah-naskah drama berbahasa Jawa yang
layak dikaji. Dengan demikian, dibutuhkan model pembelajaran yang dapat memenuhi
kebutuhan dan mengatasi kendala tersebut.Pembelajaran yang mencerminkan muatan
nilai-nilai karakter sangat dibutuhkan bagi mahasiswa dalam pembelajaran, khususnya
pengkajian drama.
Berdasarkan analisis data aspek kebutuhan nilai-nilai karakter menurut dosen,
diperoleh beberapa hal, yaitu: 1) dosen hendaknya menjadi teladan bagi mahasiswa, baik
di dalam kelas maupun luar kelas sebelum dia menyampaikan atau menanamkan nilai-nilai
karakter kepada mahasiswa, 2) nilai-nilai karakter perlu diintegrasikan dalam pembelajaran,
3) naskah drama yang digunakan untuk bahan kajian hendaknya menonjolkan nilai-nilai
karakter dan budaya Jawa, 4) kerja sama dalam diskusi merupakan salah satu bentuk yang
dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, dan 4) dosen harus memberikan
penilaian secara jujur, adil, dan obyektif sesuai kinerja dan kompetensi masing-masing
kelompok dan individu.

2.

Prinsip Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok
yang Bermuatan Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kajian Drama
Dari hasil analisis berbagai aspek kebutuhan, baik menurut dosen maupun menurut
mahasiswa maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan model
pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok. Prinsip-prinsip tersebut disesuaikan
dengan kebutuhan dosen, kebutuhan mahasiswa, kebutuhan kurikulum, dan kemudian akan
menjadi pedoman dalam langkah berikutnya dalam proses pengembangan. Berdasarkan
hasil analisis, dirumuskan 7 prinsip pengembangan model pembelajaran yaitu:
a.

Prinsip Motivasi dan Menyenangkan

b.

Prinsip Kerja Sama Kelompok dan Pembagian Tugas

c.

Prinsip Kritis dan Teliti

d.

Prinsip Menyajikan dan Menggali Informasi
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3.

e.

Prinsip Membimbing dan Mengarahkan

f.

Prinsip Demokratis

g.

Prinsip Evaluasi dan Penghargaan

Prototipe Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok
yang Bermuatan Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kajian Drama Jawa
Berdasarkan hasil studi lapangan dan studi pustaka yang dilakukan dapat dijadikan
pedoman atau acauan dalam merumuskan komponen-komponen yang harus ada dalam
model pembelajaran yang dikembangkan. Adapun komponen-komponen tersebut meliputi:
1) pendahuluan, 2) tujuan dan asumsi, 3) Sintagmatik (langkah-langkah), 4) sistem sosial,
5) prinsip reaksi, 6) sistem pendukung, 7) dampak pembelajaram dan dampak pengiring.
Deskripsi terkait komponen-komponen tersebut di atas dijelaskan dalam uraian berikut ini.
3.1 Pendahuluan
Bagian pendahuluan pada model pembelajaran yang dikembangkan berisi
paparan terkait pengertian dan karakteristik model pembelajaran kooperatif tipe
investigasi kelompok yang bermuatan nilai-nilai karakter. Pengertian dan karakteristik
ini dirumuskan dengan mangacu atau merujuk dari pustaka-pustaka atau teori
yang relevan. Selain itu, untuk menemukan karakteristik model pembelajaran juga
berdasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan model yang telah dirumuskan
sebelumnya.
3.2 Tujuan
Tujuan adalah suatu kondisi atau hal-hal yang ingin dicapai dalam sebuah model
pembelajaran. Adapun tujuan dan asumsi dalam pengembangan model ini adalah
sebagai berikut.
1)

Partisipasi aktif dalam pengembangan sistem sosial melalui pengalaman bertahap
sangat penting untuk mengaplikasikan diri sebagai manusia ke dalam suatu
masyarakat.

2)

Pembelajaran bertujuan membuat sebuah kelompok demokrasi yang dapat
mendenisikan dan mengatasi beberapa masalah terkait hal-hal penting dalam
kehidupan sosial.

3)

Investigasi kelopompok merupakan pembelajaran yang berusaha memadukan
bentuk strategi pengajaran dengan dinamika proses demokrasi serta proses
akademik yang berupa penelitian, pengamatan, dan investigasi mendalam.

4)

Ruang kelas yang memberikan kesempatan para anggotanya untuk sama-sama
berinteraksi secara terbuka, sama-sama serius mengalami proses pengembangan
sosial.

5)

Kelas menjadi sebuah miniatur demokrasi yang dapat mengatasi masalah-masalah
dan mencari alteratif solusi pemecahan masalah.

6)

Dosen dan mahasiswa memperoleh pengetahuan alami, nyata untuk menjadi
individu sekaligus kelompok sosial yang lebih efektif dari sebelumnya.
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3.3 Sistem Sosial
Sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur sosial
yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain., dan saling mempengaruhi dalam
kesatuan. Sistem sosial dalam pembelajaran kooepertaif tipe investigasi kelompok
merupakan kesatuan unsure yang terlibat dan mempengaruhi pelaksanaan model
pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Adapun Sistem sosial yang dikembangkan
dalam model pembelajaran ini adalah:
1)

Menanamkan sikap toleransi dalam kegiatan pembelajaran yang diperkuat dengan
sistem demokrasi dalam diskusi investigasi kelompok.

2)

Aktivitas kelompok berlangsung dari awal hingga akhir dapat menjadikan proses
pembelajaran drama hidup dan interaktif.

3)

Dosen terlibat dalam pembelajaran dari awal sampai akhir, tetapi tidak
mendominasi kelas.

4)

Dosen dan mahasiswa sama-sama sebagai pembelajar atau subjek dalam
pembelajaran, akan tetapi tetap dengan peran yang berbeda. Dosen berperan
sebagai konsultan, pembimbing, fasilitator. Mahasiswa sebagai pelaku.

5)

Pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan kerjasama sekaligus meningkatkan
kompetensi individu.

6)

Pengakuan terhadap karakter dan kreativitas yang berbeda-beda.

7)

Tercipta pembelajaran aktif, komunikatif, diskusi mendalam, menyenangkan
dan sekaligus menanamkan muatan karakter bagi mahasiswa.

3.4 Sintagmatik
Sintagmatik adalah langkah-langkah atau tahapan dalam menerapkan sebuah
pembelajaran. Tahapan pengembangan pembelajaran kooperatif tipe investigasi
kelompok yang bermuatan nilai-nilai karakter ini terdiri atas 8 langkah, yaitu: 1)
pemilihan topik; 2) merencanakan pembelajaran kooperatif; 3) implementasi; 4)
pembimbingan internal kelompok; 5) analisis dan sintesis; 6) presentasi internal
kelompok sebagai upaya menghargai dan mendalami karakter antar anggota yang
berbeda-beda ide, gagasan, dan kemampuan; 7) presentasi produk akhir; dan 8)
evaluasi dan penghargaan.
Kedelapan langkah tersebut merupakan pengembangan yang dilakukan dari
langkah-langkah sebelumnya yang hanya terdiri dari 6 langkah. Pengembangan
dengan penambahan langkah ini dilakukan dengan pertimbangan strategis dan
kebermanfaatan bagi pembelajaran.
Kegiatan atau langkah yang dilakukan dalam setiap tahap tersebut dipertimbangkan
dan diintegrasikan dengan muatan nilai-nilai karakter. Muatan karakter dalam setiap
fase atau tahapan sesuai tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di halaman
berikut ini.
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Tabel 4.8 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok
yang Bermuatan Nilai-Nilai Karakter
Kegiatan Dosen
1
Memberikan arahan
tentang topik-topik
tertentu yang sesuai
dipelajari/ dianalisis
mahasiswa. Dosen
membagi kelompok
secara heterogen.
Bersama Mahasiswa
merencanakan
prosedur, tugas, dan
tujuan belajar tertentu
yang sesuai dengan
sub-subtopik yang
dipilih dalam langkah
1.

Nilai-Nilai
Kegiatan Mahasiswa
Karakter yang
Muncul
2
3
4
Langkah 1
Membentuk kelompok
Menghargai
Pengelompokan kemudian memilih topik perbedaan,
dan Pemilihan
drama tertentu yang
kemandirian,
Topik
akan disaksikan melalui rasa ingin tahu,
rekaman vcd/ panggung demokratis,
atau membaca teks drama komunikatif
sesuai arahan dosen
Langkah 2
Merencanakan cara-cara Kreatif, rasa ingin
Merencanakan
menyelesaikan tugas dan tahu, disiplin,
Pembelajaran
tujuan mengkaji drama
tanggung jawab
Kooperatif
yang sesuai dengan
topik yang dipilih dalam
langkah 1.
Langkahlangkah

Mengikuti dan
Langkah 3
memantau dari dekat Implementasi
perkembangan masingmasing kelompok dan
menawarkan bantuan
bila dibutuhkan.

Tanggung
jawab, toleransi,
komunikatif, gemar
membaca, gotong
royong,

Memberikan
masukan-masukan
secara lebih
intensif kepada
tiap-tiap kelompok
untuk mengetahui
kekurangan dan
progress setiap
kelompok. Kegiatan
ini dilakukan dengan
maksud untuk
memaksimalkan
peran dosen sebagai
fasilitator.

Kerja keras,
disiplin, gemar
membaca,
komunikatif.

Melaksanakan langkah 2.
Pembelajaran melibatkan
beragam kegiatan
dan keterampilan dan
mengarahkan mahasiswa
ke berbagai sumber
di dalam maupun luar
kampus
Langkah 4
Melakukan diskusi
Pembimbingan mendalam terkait
Internal
drama yang telah
disaksikan atau dibaca,
menyusun penyelesaian
tugas dan meteri yang
dipelajari.
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Memberikan masukan Langkah 5
atau kritik ramah
Analisis dan
kepada kinerja awal
Sintesis
setiap kelompok
maupun tiap-tiap
anggota kelompok

Menganalisis dan
Kreatif, jujur,
mengevaluasi informasi mandiri, tanggung
yang diperoleh selama
jawab
langkah 3 dan 4,
merencanakan bagaimana
informasi dalam drama
itu dapat dirangkum
dengan menarik untuk
dipresentasikan.

Memfasilitasi dan
menjadi mediator
apabila terjadi
perselisihan
antaranggota
kelompok.

Presentasi atau
penyajian hasil kajian
drama di tingkat
kelompok dengan
evaluator kawan-kawan
anggota kelompoknya
sendiri
Setiap kelompok
memberikan presentasi
menarik tentang
topik-topik yang
telah dipelajari. Hal
ini dilakukan untuk
melibatkan satu sama
lain dalam mengapresiasi
hasil kajian kerja
kelompok atau teman lain
dan mencapai perspektif
yang lebih luas tentang
sebuah topik.
Mengevaluasi kontribusi
masing-masing kelompok
ke dalam hasil pekerjaan
kelas secara keseluruhan.
Evaluasi dapat berupa
asesmen individual atau
kelompok.

Langkah 6
Presentasi
Internal
Kelompok

5Mengkoordinasikan Langkah 7
dan mengatur jalannya Presentasi
presentasi setiap
Produk Akhir
kelompok secara
demokratis.

Bersama Mahasiswa
mengevaluasi
kontribusi masingmasing kelompok ke
secara keseluruhan.
Evaluasi dapat berupa
asesmen individual
atau kelompok.
Dosen juga memberi
penghargaan terhadap
kinerja kelompok
sebagai wujud
pengakuan dan
memotivasi.

Langkah 8
Evaluasi dan
Penghargaan

359

Kreatif, toleransi,
menghargai
prestasi, cinta
damai, rasa ingin
tahu, tanggung
jawab, mandiri
Jujur, menghargai
prestasi, demokratis,
kreatif, cinta
damai, tanggung
jawab, toleransi,
nasionalisme

Jujur, menghargai
prestasi,
komunikatif,
tanggung jawab.

3.5 Prinsip Reaksi
Setelah dilakukan pengembangan prinsip reaksi dalam model pembelajaran
kooperatif tipe investigasi kelompok, yaitu:
1) Dosen berperan sebagai konsultan, konselor, instruktur, dan pemberi kritik yang
ramah ketika muncul persoalan dalam kelompok.
2) Dosen memberikan pendampingan atau bimbingan intensif apabila diperlukan
oleh kelompok.
3) Pembelajaran mengarahkan dosen memantau kinerja kelompok sekaligus prestasi
dan potensi individu.
4) Dosen memberikan motivasi kepada setiap kelompok agar terlibat aktif dalam
proses diskusi dan investigasi di dalam kelompok.
5) Dosen tidak terlalu dominan selama proses diskusi dan kajian dalam kelompok
berlangsung.
6) Dosen harus menjadi mediator ketika muncul persoalan yang perlu dipecahkan
dalam kelompok maupun kelas yang lebih besar.
7) Perkuliahan dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, misalnya:
laboratorium, perpustakaan, gazebo, panggung terbuka, dsb.
3.6 Sistem Pendukung
Sistem pendukung merupakan aspek yang mendukung terwujudnya model
pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk sarana dan prasarana yang ada di sekitar
sekolah atau kampus. Sistem pendukung yang dimaksud tentu tidak hanya berupa
sarana atau alat tetapi termasuk di dalamnya pihak-pihak atau orang-orang yang
relevan dan dapat mendukung terwujudnya proses pembelajaran agar lebih optimal.
Pengembangan sistem pendukung yang dimaksud dalam model pembelajaran ini
adalah sebagai berikut:
1) Ketersediaan sarana penyedia referensi dan informasi terkait materi drama berupa
perpustakaan yang dilengkapi akses jaringan internet.
2) Ketersediaan sarana penunjang untuk pembelajaran drama, misalnya:
laboratorium multimedia, panggung terbuka, aula, atau gedung pertunjukan.
3) Ruang kelas yang representatif untuk dijadikan panggung sederhana atau ruang
diskusi kelompok.
4) Diperlukan alat dan media penunjang perkuliahan seperti: dimmer, lighting
panggung, laptop, LCD, tape/ sound system
5) Dibutuhkan buku kumpulan naskah drama berbahasa Jawa untuk bahan
mahasiswa mengkaji drama naskah.
6) Dibutuhkan rekaman VCD/DVD/ rekaman pementasan drama berbahasa Jawa
untuk bahan mahasiswa mengkaji drama pentas.
7) Komunitas/ kelompok-kelompok seni sebagai referensi penunjang bagi
mahasiswa.
8) Sastrawan, budayawan, seniman sebagai sumber referensi tambahan atau model
bagi mahasiswa dalam memperdalam pengetahuan maupun kemampuan bidang
drama.
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3.7 Dampak Pembelajaran dan Dampak Pengiring
1)
2)
3)

Dampak pembelajaran pengkajian drama Jawa adalah sebagai berikut.
Memahami bentuk dan struktur drama Jawa, baik drama naskah maupun drama
pentas (audio, video, pertunjukan langsung/ panggung).
Menjelaskan unsur-unsur dalam drama Jawa tradisional dan drama Jawa moderen.
Mengapresiasi dan mengkaji drama Jawa dengan pendekatan atau teori tertentu.

Adapun dampak pengiring yang dimaksud dalam pengembangan model
pembelajaran ini adalah sebagai berikut.
1) Pembelajaran yang berpola pengasuhan dan pengarahan satu sama lain dengan
suasana penuh kepercayaan, saling memberi respon positif terhadap segala
sesuatu yang sedang dinegosiasikan atau didiskusikan.
2) Pembelajaran yang mandiri dalam kerangka gotong-royong dan tidak terikat,
serta peka terhadap hak dan pendapat orang lain.
3) Meningkatkan energi belajar baik secara individu maupun kelompok dengan
adanya bentuk kerja sama dan penghargaan terhadap penyajian produk/ hasil
kelompok.
4) Pemahaman akan pentingnya aktualisasi diri yang benar dan terarah karena
pembelajaran menyeimbangkan antara kepentingan mahasiswa sebagai makhluk
individu dan sebagai makhluk sosial.
5) Kesadaran akan makna dan arti penting berdemokrasi yang benar dan efektif di
tengah perbedaan kultur, status sosial, kemampuan akademik dsb.
6) Kesadaran akan pentingnya memahami karakter antarindividu yang dibentuk
dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah atau sebuah tugas agar berhasil
maksimal.
7) Mampu memilah dan mengklasifikasikan naskah drama yang bermuatan
pendidikan karakter sebagai bahan kajian sekaligus materi ajar.
8) Melatih konsentrasi dan fokus dalam menghadapi dan menyelesaikan
permasalahan.
9) Tumbuh kecintaan kepada budaya dan nilai-nilai lokal.
10) Terciptanya nilai-nilai sertaan (nurture efect) bagi mahasiswa, dosen, maupun
masyarakat luas.
4.

Keberterimaan Model Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok yang Bermuatan NilaiNilai Karakter dalam Pembelajaran Kajian Drama Jawa
Berdasarkan hasil analisis dan uji coba yang dilakukan, model pembelajaran
kooperatif tipe investigasi kelompok yang bermuatan nilai-nilai karakter layak untuk
diterapkan. Secara umum, sebuah model pembelajaran dapat dikatakan layak apabila
memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut meliputi: 1) rasional teoretik logis, 2)
kejelasan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 3) perilaku pengajar yang sesuai
dengan model yang diterapkan, dan 4) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan
pembelajaran tercapai.
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D. PENUTUP
1. Simpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab empat, maka dapat
dirumuskan simpulan sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu:

2.

1)

Pengembangan model pembelajaran kajian drama telah disesuaikan dengan kebutuhan
pengembangan baik menurut persepsi dosen maupun mahasiswa

2)

Prinsip-prinsip pengembangan model yang dirumuskan dalam penelitian ini terdiri
atas 7 prinsip

3)

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat diterima dan layak diterapkan
dalam pembelajaran kajian drama Jawa/

Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat direkomendasikan dalam
penelitian ini adalah produk pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi
kelompok yang bermuatan nilai-nilai karakter dapat diterapkan bagi mahasiswa I perguruan
tinggi lainnya yang memiliki program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa/ Daerah.
Untuk menerapkan model pembelajaran ini dosen harus betul-betul mempersiapkan materi
dan topik yang sesuai dengan tujuan pembelajatan. Dosen juga harus memahami langkahlangkah kooperatif tipe investigasi kelompok yang bermuatan nilai-nilai karakter sebelum
melaksanakan pembelajaran agar hasilnya optimal. Dosen hendaknya cermat dan tepat
menyiapkan sarana pendukung lainnya agar proses pembelajaran berjalan sesuai tujuan.
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ABSTRAK
Upacara tradisi Haul Semangkin merupakan salah satu bentuk folklor sebagian lisan. Upacara
tradisi Haul Semangkin memiliki berbagai macam nilai yang sangat mendidik bagi masyarakat
pendukungnya. Nilai didik tersebut diduga tercermin dari bentuk, fungsi, dan makna dari setiap
elemen rangkaian upacara tradisi Haul Semangkin. Namun, sangat disayangkan ternyata sebagian
besar masyarakat pendukungnya terutama generasi muda tidak mengerti makna dan nilai didik yang
dikandungnya dan menganggapnya sebagai rutinitas setiap tahun. Adapun upacara tradisi Haul
Semangkin memiliki fungsi dan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat pendukung
antara lain: intregrasi sosial, kesempatan perbaikan sosial, pewarisan norma sosial, pelestarian
budaya dan hiburan. Adapun makna simbolik dari upacara tradisi Haul Semangkin adalah sebagai
rasa syukur, permohonan keselamatan, permohonan rezeki, serta dibebaskan dari hama penyakit
yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai pendidikan dalam upacara tradisi Haul
Semangkin berupa wujud nilai pendidikan ketuhanan yang meliputi berdoa dan bersyukur, nilai
pendidikan sosial yang terdiri dari sikap gotong royong dan berbagi rezeki. Serta nilai pendidikan
budi pekerti, yang meliputi menghormati leluhur dan menghormati orang lain dan tanggung jawab.
Kata kunci: makna, fungsi, nilai pendidikan, dan tradisi.
ABSTRACT
Haul tradition semangkin ceremony is one of the most verbal forms of folklore. Haul tradition
semangkin ceremony has a very wide range of educational value to the community supporters. The
students allegedly reected the value of the form, function, and meaning of each element of a series
of ceremonies semangkin Haul tradition. However, unfortunately it turns out most of the supporting
community, especially the younger generation does not understand the meaning and the value
it contains and the students take it as a routine every year. The traditional ceremony semangkin
Haul has a function and is very inuential in people's lives supporting among others: intregrasi
social, social improvement opportunities, inheritance of social norms, cultural preservation and
entertainment. The symbolic meaning of the ceremony is a tradition Haul semangkin gratitude,
safety application, request for sustenance, and freed from pests and diseases given to God Almighty.
Values education in the tradition ceremony Haul semangkin a manifestation of divinity educational
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value that includes prayer and thanksgiving , the social value of education consisting of an attitude
of mutual cooperation and sharing sustenance. And the value of character education, which includes
respect for ancestors and respect for others and responsibility.
Keywords: meaning, function, value education, and tradition.

A. Pendahuluan
Mayong merupakan wilayah Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah yang terletak di
bagian utara Pulau Jawa. Seperti halnya daerah pesisir lainnya, Jepara juga berbatasan dengan
Laut Jawa dan berada di sebelah barat Gunung Muria. Kondisi tropogra seperti itulah yang
menjadikan sektor pertanian sebagai penghasilan utama masyarakatnya. Namun seiring
perkembangan waktu, banyak yang beralih pekerjaan sebagai pengrajin keramik, pedagang,
buruh, wirausaha, dan lain sebagainya. Sehingga sangat terasa sekali keanekaragaman yang
muncul dalam kehidupan masyarakat di daerah ini.
Keanekaragaman yang ada dalam masyarakat ini tentu memengaruhi keanekaragaman
budaya masyarakatnya. Budaya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal
manusia yang hadir karena kebiasaan yang turun-temurun yang mencakup pengetahuan
kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan, serta
kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Tylord dalam Soekamto,
1985:166). Oleh karena itu, hakikat budaya yang turun-temurun tersebut perlu mendapatkan
apresiasi dari masyarakat pendukungnya sebagai upaya pelestariaan. Sebagaimana apresiasi
masyarakat Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara atas keberadaan upacara
tradisi Haul Semangkin sebagai bagian dari budaya.
Keberadaan upacara tradisi Haul Semangkin tentu memiliki persepsi dan manfaat bagi
masyarakat pendukungnya yang menarik untuk diteliti. Upacara tradisi Haul Semangkin di
Desa Mayong Lor diduga mengandung nilai-nilai pendidikan seperti: nilai-nilai ketuhanan,
kerukunan, kegotong-royongan dan lain-lainnya. Selain itu, upacara tradisi Haul Semangkin
diduga mengandung pesan bahwa anak muda sebagai generasi penerus hendaknya dapat
menghargai dan menghormati perjuangan-perjuangan para pendahulunya. Jiwa heroisme yang
muncul dari cerita asal mula tradisi ini diharapkan akan menumbuhkan semangat wawasan
kebangsaan.
Kehaadiran upacara tradisi Haul Semangkin ini menyangga fungsi. Hal ini dikarenakan
kandungan pesan moral dan nilai didik yang sangat tinggi sebagai media pendidikan sekaligus
memiliki makna dan fungsi ekonomi yang tinggi bagi masyarakat pendukungnya. Sangat
disayangkan jika ternyata sebagian besar masyarakat pendukungnya terutama generasi muda
tidak mengerti makna dan nilai didik yang dikandungnya. Sangat ironis pula jika generasi
muda hanya menganggap upacara tradisi Haul Semangkin sebagai sebuah rutinitas yang
diadakan setiap tahun. Untuk itu, kandungan nilai-nilai pendidikan yang dikandungnya perlu
diaktualisasikan. Selain itu, keberadaan upacara ini juga sebagai wujud nyata konservasi budaya
yang dapat memberikan informasi bagi masyarakat.

B. Konsep Kebudayaan
Menurut perbendaharaan kata dalam bahasa Jawa, kata ”budaya” berasal dari “budi” dan
“daya”. Kata ”budi” berarti akal atau nalar atau biasanya dikenal dengan “akal budi” yang
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berarti kepandaian, sedangkan kata ”daya” berarti tenaga atau kekuatan. Kata ”daya” sering
dirangkaikan dengan kata upaya sehingga menjadi daya upaya. Pengertiaan dari budaya adalah
kekuatan akal manusia untuk mencapai suatu hasil dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya
(Bastomi 1995:1).
Definisi kebudayaan di atas dapat diselaraskan mengenai pengertian kebudayaan.
Kebudayaan adalah segala yang diusahakan dan cara manusia menggunakan akal budinya
untuk mengisi kehidupan dengan menciptakan segala sesuatu yang berguna baik bagi dirinya
maupun masyarakat. Koentjaraningrat (1993:5) berpendapat bahwa kebudayaan memiliki tiga
wujud, yaitu:
1. Ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan sebagainya.
2. Wujud kelakuan berpola dari manusia dan masyarakat.
3. Wujud sik kebudayaan.
Menurut Koentjaraningrat (dalam Bastomi 1995: 6) menyatakan bahwa unsur-unsur
kebudayaan terbagi menjadi tujuh, yaitu: bahasa, sitem teknologi, sistem ekonomi, sistem
pengetahuan, organisasi sosial, dan religi kesenian. Berdasarkan pengertian kebudayaan,
wujud-wujud kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan di atas maka folklor merupakan salah
satu wujud dan bentuk dari kebudayaan.
1.

Folklor
Kata folklor merupakan pengindonesian kata Inggris folklor. Kata folklor merupakan
kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar folk dan lore. Folk yang sama artinya dengan
kata kolektif. Menurut Dundes (dalam Danandjaya 1991:1) folk adalah sekelompok orang
yang memiliki ciri-ciri pengenal sik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan
dari kelompok-kelompok lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan lore adalah tradisi
folk yaitu sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun secara lisan atau
melalui ssuatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat.
Denisi dari folklor secara keseluruhan menurut Danandjaja (1984 : 2) folklor adalah
sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun,
di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik
dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu
pengingat.
Pengertian di atas dapat diselaraskan yaitu folklor merupakan suatu bagian dari
kebudayaan yang penurunannya secara turun-temurun yang dilakukan oleh suatu kelompok
dengan disertai gerak isyarat dan alat pengingat, yang mencerminkan suatu identitas
kebudayaannya. Folklor merupakan bagian dari kebudayaan yang memiliki ciri-ciri,
bentuk, dan fungsi yang menarik.

2.

Tradisi
Koentjaraningrat (1994:187) mengemukakan tradisi merupakan suatu kebiasaan
masyarakat yang secara histris keberadaannya dan keberlangsungannya bersifat turun
temurun. Tradisi dalam kehidupan masyarakat akan berkembang karena adanya fungsi dari
tradisi tersebut. Fungsi menurut Koentjaraningrat (1984: 29) merupakan suatu kegiatan
yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat pendukung, di mana fungsi
tersebut memiliki arti penting dalam kehidupan sosial.
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Menurut Malinowski (dalam Koentjoraningrat 1987: 167) menyatakan bahwa fungsi
sosial dari tingkah laku, adat, dan pranatan-pranatan sosial dapat dibedakan menjadi empat
tingkatan abstraksi, yaitu sebagai berikut.

3.

a.

Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkatan
abstraksi pertama mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan suatu adat,
tingkah laku manusia dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat.

b.

Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkatan
abstraksi kedua mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan suatu adat atau
pranata lain untuk mendapatkan maksudnya, seperti yang dikonsepsikan oleh warga
masyarakat yang bersangkutan.

c.

Fungsi sosial dari suatu adat atau pranata sosial pada abstraksi tingkat ketiga mengenai
pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara
terintegrasi dari suatu sistem sosial tertentu.

d.

Fungsi sosial dari suatu adat, pranata soaial atau unsur kebudayaan pada tingkatan
abstraksi keempat mengenai pengaruh atau efeknya terhadap segala aktifitas
kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan sesuatu rangkaian dari sejumlah
kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh hidupnya.

Makna Simbolis
Menurut Herusatoto (2000:10) kata simbol berasal dari bahasa Yunani, symbolos
yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang. Menurut
Badudu (2003:317) kata simbol adalah lambang. Poerwadarminto (dalam Herusatoto
2005:10) menyebutkan bahwa simbol adalah semacam tanda, lukisan, perkataan, lencana,
dan sebagainya yang menyatakan sesuatu hal atau mengandung maksud tertentu.
Bentuk-bentuk simbol dapat dikelompokkan menjadi tiga macam menurut Herusatoto
(2005:88-105), yaitu: (1) tindakan simbolis dalam religi, seperti upacara selametan,
pemberian sesaji pada tempat-tempat keramat, (2) tindakan simbolis dalam tradisi, seperti
upacara-upacara pernikahan, upacara mitoni, upacara Haul Semangkin, dan (3) tindakan
simbolis dalam kesenian, seperti pagelaran wayang.
Menurut Gie (dalam Herusatoto 2005: 10) menerangkan bahwa, simbol adalah tanda
buatan yang bukan berujud kata-kata untuk mewakili sesuatu dalam bidang logika saja,
karena dalam kebudayaan simbol dapat berupa kata-kata. Dengan demikian devinisidevinisi tentang simbol tersebut dapat diselaraskan bahwa simbol adalah lambang sebagai
ungkapan sesuatu kepada objek dan sebagai media pemahaman terhadap objek yang
ditujukan.

4.

Nilai-Nilai Pendidikan
Pengertian nilai menurut Purwadarminta (1988:165) dalam kamus besar bahasa
Indonesia merupakan sifat-sifat atau hal-hal, dapat berguna bagi kehidupan. Di dalam
masyarakat sebagai ukuran untuk menetapkan mana yang benar dan mana yang baik.
Nilai juga diartikan oleh Semi (1989:40) yaitu prinsip atau konsep mengenai apa saja
yang dianggap baik dan benar yang hendak ditinjau.
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Lebih lanjut, dikemukakan pengertian nilai dan pendidikan yang diselaraskan dengan
suatu proses penentuan baik dan benar dalam rangka pembentukan kepribadian seseorang
untuk menuju ke arah yang lebih dewasa dan selalu menyesuaikan dengan lingkungannya.
Nilai-nilai pendidikan yang ada dalam upacara tradisi Haul Semangkin terbagi menjadi dua
nilai yaitu, nilai etis dan estetis. Nilai etis merupakan nilai-nilai pendidikan yang bermanfaat
bagi masyarakat untuk pembinaan budi pekerti bagi seseorang sehingga akan lebih bijak
dalam menapaki kehidupan ke arah positif. Sedangkan nilai estetis merupakan nilai-nilai
keindahan yang dapat diperoleh dari bentuk dari upacara tradisi Haul Semangkin.
Saboe (dalam Sutrisno 1985:143-144) menyebutkan bahwa masyarakat dunia timur
menggunakan intuisi sebagai sarana utama memahami permasalahan hidupnya. Dengan
kekuatan kerohaniannya manusia dapat berhubungan dengan Tuhan dalam mencari
jawaban atas persoalan-persoalan kehidupan. Dalam kehidupan terdapat alam gaib yang
tidak dapat dicapai oleh indera manusia. Alam ini hanya dapat diselami atau diselidiki
dengan kepercayaan manusia kepada Tuhan.

C. Makna Upacara Tradisi Haul Semangkin Di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong
Kabupaten Jepara
Upacara tradisi Haul Semangkin di Desa Mayong Lor dalam pelaksanaannya banyak
menggunakan simbol-simbol. Sesaji dalam upacara tradisi Haul Semangkin merupakan suatu
lambang atau simbol yang berperan sebagai media dan perantara bagi masyarakat pendukung
yang memiliki tujuan dalam upacara tradisi Haul Semangkin. Selain itu, makna upacara tradisi
Haul Semangkin juga tersirat melalui latar belakang sejarah lahirnya upacara tradisi Haul
Semangkin, bentuk-bentuk upacara, serta perlengkapan atau ubarampe upacara sebagaimana
berikut ini.
1.

Makna Latar Belakang Sejarah Upacara Tradisi Haul Semangkin
Upacara tradisi Haul Semangkin dilakukan satu tahun sekali oleh masyarakat
Desa Mayong Lor tepatnya pada tanggal 10 Muharam. Adapun Haul atau peringatan
dimaksudkan untuk memperingati hari wafatnya Ibu Mas Semangkin, seorang putri dari
Kasultanan Demak yang juga permaisuri Panembahan Senapati dari Metaram. Warga
Mayong Lor mengadakan Haul Semangkin memiliki makna sebagai wujud penghormatan
atas jasa-jasa Ibu Mas Semangkin dalam melindungi warga Jepara khususnya Mayong
dari ulah para perampok mantan anak buah Arya Penangsang yang bekerjasama dengan
Adipati Pragola dari Pati.
Adipati Pragola sendiri diketahui mengadakan berbagai persekongkolan dengan para
perampok untuk merongrong kekuasaan Mataram. Bersama suami dan Ibu angkatnya yang
juga menjadi pemimpin di Kadipaten Jepara yaitu Ratu Kalinyamat, Ibu Mas Semangkin
memukul balik para perampok dari wilayah Mayong sebagi pintu masuk ke Jepara. Karena
rasa cintanya kepada masyarakat Jepara khususnya Mayong dan rasa sayangnya kepada
Ibu angkatnya, Nimas Semangkin kemudian meminta ijin kepada suaminya untuk menetap
di Mayong. Ibu Mas Semangkin kemudian membangun wilayah mayong dan mengajari
masyarakat mayong Lor dengan berbagai keterampilan hidup seperti keterampilan
membuat bercocok tanam dan kerajinan keramik.
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Makna yang bisa diambil dari kisah yang melatarbelakangi upacara tradisi Haul
Semangkin yaitu seperti berikut. Upacara Haul Semangkin merupakan suatu simbol rasa
syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena telah diberikan tempat tinggal di bumi
Mayong gemah ripah loh jinawi. Selain itu, merupakan simbol penghormatan dan ungkapan
terima kasih kepada Ibu Mas Semangkin atas perjuangan heroiknya hingga masyarakat
Mayong mendapatkan kemakmuran. Upacara Haul Semangkin juga bermakna ungkapan
bahwa seorang anak harus berbakti dan menjadi anak yang sholeh kepada orang tua hingga
kapan pun bahkan hingga ke liang kubur sekalipun.
2. Makna Bentuk-bentuk Upacara Tradisi Haul Semangkin
Bentuk-bentuk upacara tradisi Haul Semangkin yang dilaksanakan oleh masyarakat
Desa Mayong Lor meliputi: pentas seni, arak-arakan pusaka, tradisi tahlil atau upacara
kondangan, tradisi sesaji, dan upacara wayanganan atau pengajian.
2.1. Pentas Seni
Upacara pentas seni tradisi merupakan tradisi yang dilakukan sebelum rangkaian
upacara Haul Semangkin dilaksanakan. Acara pentas seni tradisi merupakan napak
tilas atas perjuangan Ibu Mas Semangkin dalam mendidik masyarakat Mayong hingga
menjadi masyarakat yang berbudaya dan mampu hidup layak serta makmur. Pentas
seni tradisi bertujuan untuk mempererat rasa persatuan karena merupakan ajang
silaturahmi antarwarga. Bentuk pentas seni tradisi itu adalah pentas seni karawitan
anak, pencak silat, tari-tarian tradisi seperti tari Bandayudha. Pentas seni tradisi
dilakukan seluruh masyarakat Desa Mayong Lor, khususnya anak-anak dan remaja
sebagai simbol pendidikan yang dilakukan Ibu Mas Semangkin.
2.2. Arak-arakan Pusaka
Upacara arak-arakan merupakan tradisi yang pertama kali sebagai rangkaian dari
upacara Haul Semangkin. Acara arak-arakan merupakan acara peringatan terhadap
perjuangan Ibu Mas Semangkin dalam menghalau serangan musuh yang membuat
kerusuhan di seluruh wilayah Mayong. Arak-arakan yang dilakukan dengan cara
mengelilingi seluruh bagian pelosok desa mengingatkan warga masyarakat untuk
selalu menjaga keamanan bersama. Selain itu, bentuk acara arak-arakan ini, juga
mengarak sebuah kotak yang berisi pusaka dan luwur (kain penutup makam) yang
akan diserahkan kepada juru kunci di makam Ibu Mas Semangkin.
2.3. Tradisi Tahlil atau Kondangan
Upacara tahlil di makam Putri Semangkin merupakan bentuk upacara ketiga
yang dilakukan dalam rangkaian tradisi Haul Semangkin. Kata tahlil merupakan
pembacaan nama Allah atau Laillahaillawoh. Pada saat ini diperluas pengertiannya,
yaitu dengan pembacaan surat Yasin dan surat-surat pendek serta nama-nama besar
Allah SWT. Tahlilan dalam upacara Haul Semangkin dilakukan di makam Putri
Semangkin dengan tujuan untuk mendoakan kepada Putri Semangkin dan ucapan
rasa trimakasih kepada pepunden desa. Selain itu, tahlil bermakna sebagai bentuk
permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya semua masyarakat desa Mayong
Lor diberi keselamatan, kemurahan rizkinya, dan keberkahan hidupnya. Tahlil yang
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dilakukan juga bermakna ungkapan rasa bakti atau kesolehan seorang anak kepada
orang tua yang terus mendoakan walau orang tua tersebut telah meninggal dunia.
2.4. Tradisi Sesaji
Bentuk tradisi ritual sesaji ini yang pertama yaitu pembagian kupat sewu yang
sebelumya telah dilakuakan proses penghitungan. Ketupat dengan jumlah seribu
dimaksudkan agar seluruh warga masyarakat dapat menerima ketupat tersebut. Kedua
dilakukan pemotongan benang lawe oleh kepala Desa Mayong Lor beserta perangkat
desa dengan tujuan untuk memperbahurui atau nganyarake tali silaturahim. Selain
itu agar dijauhkan dari mara bahaya yang menyerang dan warga Mayong Lor dapat
hidup makmur sejahtera.
Adapun acara ritual sesaji yang terakhir adalah pembagian nasi tumpeng,
ketupat, dan ubarampe lain-lainnya sebagai bagian dari ritual sesaji yang telah diarak
berkeliling kampung beserta pusaka peninggalan leluhur desa. Hal ini dimaksudkan
sebagai rasa syukur dan hormat kepada leluhur, bumi yang dapat memunculkan panen
melimpah serta kepada Tuhan Yang Maha Agung. Urutan ritual sesaji dalam tradisi
Haul Semangkin dimulai dengan tahlilan yang dilakukan oleh sesepuh desa dengan
maksud sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2.5. Upacara Wayangan atau Pengajian
Upacara wayangan ataupun pengajian dalam upacara tradisi Haul Semangkin
Desa Mayong Lor dilakukan setalah upacara ritual sesaji selesai. Wayang berasal
dari akar kata ”yang” dengan mendapat awalan ”wa” menjadi kata ”wayang” yang
berarti bayangan. Tentu saja yang dimaksud adalah bayangan gambaran kebaikan
yang disampaikan oleh seorang kyai atau dalang.
Kebudayaan wayang memang sudah mendarah daging dan telah manunggal
dengan alam sekitar, sehingga tidak mengherankan, bahwa hajat menanggap wayang
sering disangkut-pautkan dengan kejadian di jagad raya. Misalnya diadakan pagelaran
ruwatan, yaitu suatu usaha dan upaya manusia untuk menolak bahaya dan malapetaka
yang diramalkan akan menimpanya. Seperti wayangan atau pengajian pada perayaan
upacara tradisi Haul Semangkin yang dimaksudkan untuk menuntun masyarakat
sekitar kepada jalan kebaikan. Karena pada hakekatnya wayang memiliki loso
tinggi tidak hanya sebagai tontonan tetapi juga tuntunan menuju kebaikan.
3.

Makna Perlengakapan atau Ubarampe Upacara Tradisi Haul Semangkin
Dalam upacara tradisi Haul Semangkin, ubarampe atau sesaji merupakan simbolsimbol yang memiliki maksud yang luhur. Adapun sesaji-sesaji yang mengandung simbolsimbol dalam upacara tradisi Haul Semangkin dapat dijabarkan sebagai berikut.
3.1 Kupat sewu
Sesaji kupat sewu atau seribu ketupat dalam upacara tradisi Haul Semangkin
memiliki simbol sebagai makanan yang memiliki kekuatan sangat besar untuk
beraktitas. Oleh karena itu dalam bekerja di sawah misalnya, selalu diberi kekuatan
dalam menghadapi segala cobaan sehingga mendapatkan hasil yang baik dan dapat
menghidupi keluarganya. Selain itu, kupat sewu berasal dari kata “ngaku lepat”
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(mengakui kesalahan) dan “sewu” (beribu-ribu), hal ini bermakna bahwa setiap
manusia selalu memiliki kesalahan maka kata maaf merupakan obat yang mujarab
untuk melangsung kehidupan yang sejahtera. Maksud lain dari sesaji sewu kupat
adalah sebagai rasa syukur atas rezki yang berupa panen yang terhindar dari hama
penyakit dan harapan semoga tahun yang akan datang akan lebih baik.
3.2 Pupu tekuk
Pupu tekuk merupakan ayam panggang dibagian pahanya tetapi lengkap dengan
kaki ayam atau cakar kemudian ditekuk antara paha dengan cakar menjadi satu. Sesaji
pupu tekuk merupakan salah satu sesaji dari upacara tradisi Haul Semangkin yang
memiliki simbol bahwa dalam masyarakat harus saling tolong-menolong tidak boleh
memandang status sosial.
3.3 Benang lawe
Lawe merupakan seutas benang. Lawe dalam upacara tradisi Haul Semangkin dipotong
oleh perangkat setempat. Lawe tersebut memiliki makna bahwa semoga dengan
pemotongan benang tersebut maka segala keburukan tahun lalu tidak akan terulang
dan semoga tahun yang akan datang diberi keselamatan dan rezki yang lebih baik
atas ridho Tuhan Yang Maha Esa.
3.4 Gedang sepet setangkep
Gedang sepet setangkep merupakan salah satu hasil pertanian. Adapun simbol
dari gedang sepet setangkep adalah sebagai wujud rasa syukur yang diberikan kepada
Tuhan Yang Maha Esa atas semua yang diberikan kepada masyarakat dan berguna
untuk kelangsungan hidupnya.
3.5 Juadah pasar atau jajan pasar.
Juadah pasar atau jajan pasar merupakan makanan, minuman, dan barang-barang
kecil yang dibeli di pasar. Adapun makna juadah pasar dalam upacara tradisi Haul
Semangkin bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidup kita dari lingkungan kita saja, tetapi memerlukan interaksi dengan pihak lain
di luar lingkungan mereka dari hasil pertanian sehingga akan terjaga keselarasan dan
keseimbangan hidup dalam lingkungannya.
3.6 Pari ireng
Pari ireng memiliki makna agar semua tanaman pertanian yang digarap oleh
masyarakat Desa Mayong Lor dapat tumbuh dengan subur serta tidak diserang hama
penyakit yang bisa menggagalkan panen mereka. Begitu pula dengan mata pencaharian
penduduk yang berprofesi lainnya, agar diberikan kemudahan dan tambah rezeki.
3.7 Gula Kelapa
Gula klapa dalam istilah Jawa adalah salah satu pasangan yang selalu bersama,
dan tidak dapat dipisahkan. Makna gula klapa adalah setidaknya kita semua dalam
kehidupan sosial dapat hidup secara beriringan. Saling menjaga antarsesama dan
saling membantu. Selain itu, gula klapa merupakan makanan yang berkhasiat untuk
menguatkan badan sehingga badan selalu t. Maksudnya agar masyarakat desa selalu
kuat dan tidak sakit dalam bekerja demi keberlangsungan hidupnya.
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3.8 Kembang ketelon
Kembang ketelon merupakan gabungan dari ketiga bunga yaitu bunga mawar,
melati, dan kenanga yang memiliki bau harum yang menyengat. Maknanya yaitu
diharapkan bagi setiap orang mampu menjaga keharuman tindakan, bagaikan bunga
ketelon yang baunya selalu harum. Serta diharapkan masyarakat Desa Mayong Lor
namanya dapat harum sepanjang waktu dan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3.9 Kemenyan
Kemenyan merupakan sarana permohonan pada waktu orang mengucapkan
doa atau mantra. Dengan membakar kemenyan pada saat mengucapkan doa, asap
mengembul di udara dan menghasilkan bau yang wangi. Bau wangi tersebut yang
disukai oleh makhluk halus. Selain sebagai simbol sedekah kepada alam raya
termasuk makhluk halus yang berada di samping kita, bau kemenyan yang harum
dapat menenangkan syaraf sehingga ketika berdoa bisa lebih tenang berkonsentrasi
sehingga khusuk. Dengan demikian, mantra atau doa dapat cepat terkabul karena
kekhusukan sewaktu berdoa.

D. Fungsi Upacara Tradisi Haul Semangkin di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong
Kabupaten Jepara bagi Masyarakat Pendukungnya
Upacara tradisi Haul Semangkin Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
diyakini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat pendukung, yaitu masyarakat
Desa Mayong Lor. Pengaruh ini merupakan kepercayaan dan fungsi upacara tradisi Haul
Semangkin sebagai penguat norma-norma yang ada dalam masyarakat. Adapun fungsi upacara
tradisi Haul Semangkin bagi masyarakat pendukungnya adalah sebagai berikut.
1.

Sebagai Integritas Sosial
Integritas sosial dalam upacara tradisi Haul Semangkin di Desa Mayong Lor dapat
dilihat dari masyarakat pendukung yang sangat antusias dan berusaha keras untuk
mewujudkan jalannya upacara menjadi lancar tanpa ada halangan suatu apa. Masyarakat
Desa Mayong Lor terintegritas mulai dari persiapan-persiapan yang dibutuhkan dalam
upacara, pelaksanaan upacara tradisi Haul Semangkin, serta keamanan yang selalu
dijaga dalam upacara tradisi Haul Semangkin. Masyarakat bahu-membahu tanpa melihat
status sosial dan golongan satu demi satu tujuan untuk kepentingan bersama, yaitu untuk
kelancaran upacara tradisi Haul Semangkin.

2.

Sebagai Kesempatan Perbaikan Sosial
Upacara tradisi Haul Semangkin di Desa Mayong Lor bagi masyarakat pendukungnya
digunakan sebagai ajang ngalap berkah. Upacara tradisi Haul Semangkin di Desa
Mayong Lor bagi masyarakat pendukung yang lain, juga bermanfaat dan berpotensi
untuk kepentingan ekonomi. Peserta pendukung lainnya memanfaatkan upacara tradisi
Haul Semangkin dengan berdagang, karena peserta yang cukup banyak maka banyak
sekali kesempatan untuk mengais rezki dengan berdagang. Adapun dagangan yang
diperdagangkan berupa makanan, minuman, maupun mainan anak-anak. Tradisi semacam
inilah yang semakin memperkuat ekonomi kerakyatan.
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3.

Sebagai Pewarisan Norma Sosial
Norma-norma sosial dalam pelaksanaan upacara tradisi Haul Semangkin Desa
Mayong Lor dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku masyarakat. Adapun wujud dari
norma-norma sosial dalam upacara tradisi Haul Semangkin dapat dibuktikan dengan
sedekah sebagian rezki masyarakat Desa Mayong Lor kepada penguasa atau ingkang
bahureksa maupun diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Upacara tradisi
Haul Semangkin Desa Mayong Lor mengandung pesan kepada generasi muda agar selalu
menjaga dan melestarikan adat-istiadat dalam suatu tradisi daerah. Hal ini terbukti dengan
ikut kesertaannya para siswa dan siswi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Desa Mayong Lor salah satu cara untuk mendidik generasi muda agar selalu menjaga
tradisi dan adat istiadat.

4.

Sebagai Pelestarian Budaya dan Hiburan
Upacara tradisi Haul Semangkin Desa Mayong Lor termasuk salah satu kekayaan
khasanah budaya lokal yang perlu sekali dilestarikan dan selalu dijaga keasliannya sebagai
ciri kebudayaan lokal suatu daerah dan menambah kekayaan khasanah kebudayaan. Seperti
halnya: pentas seni tradisi, arak-arakan, ritual sesaji, hingga wayangan dalam upacara
tradisi Haul Semangkin banyak sekali orang yang melihatnya dan untuk memeriahkan.
Masyarakat semua berkumpul bukan hanya dari masyarakat Desa Mayong Lor melainkan
masyarakat dari luar deaerah Mayong juga turut serta menyaksikannya.

E. Wujud Nilai-Nilai Pendidikan dalam Upacara Tradisi Haul Semangkin di Desa
Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
Upacara tradisi Haul Semangkin di Desa Mayong Lor merupakan upacara tradisi yang
di dalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan bagi masyarakat khususnya generasi muda.
Adapun nilai-nilai pendidikan dalam upacara tradisi Haul Semangkin antara lain: nilai
pendidikan ketuhanan, nilai pendidikan sosial, dan nilai pendidikan budi pekerti.
1.

Wujud Nilai Pendidikan Ketuhanan
Nilai pendidikan ketuhanan merupakan nilai yang paling penting dimiliki manusia.
Manusia diciptakan agar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti manusia
tersebut siap menjalani perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Nilai pendidikan
ketuhanan ini mengajarkan tentang rasa syukur atas nikmat yang diberikan, mengakui
kekuasaanNya, dan percaya adanya Tuhan. Upacara tradisi Haul Semangkin mengandung
nilai-nilai pendidikan ketuhanan. Adapun wujud nilai-nilai pendidikan ketuhanan tersebut
adalah sebagai berikut.
1.1. Berdoa
Berdoa merupakan salah satu dari wujud nilai pendidikan ketuhanan dalam
upacara tradsi Haul Semangkin di Desa Mayong Lor. Berdoa merupakan sesuatu
hal untuk memohon dan dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok
atau bersama-sama.Wujud dari nilai berdoa dalam upacara tradisi Haul Semangkin
adalah pada upacara tahlil supaya warga Desa Mayong Lor selalu diberi keselamatan,
rezki yang melimpah untuk mencukupi kebutuhannya dan sebagai rasa syukur atas
rezeki yang telah diterima di tahun yang lalu. Selain itu, upacara tahlil juga mendidik
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masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadi anak yang sholeh dan berbakti
kepada orang tua dan mendoakan orang tua meski sudah berada di alam kubur.
1.2. Bersyukur
Wujud rasa syukur dalam upacara tradisi Haul Semangkin di Desa Mayong Lor
Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara adalah pada saat rangkaian upacara dilakukan.
Berbagai rangkaian upacara tersebut sebagai rasa syukur dan penghormatan kepada
leluhur atas segala sesuatu yang dilakukan sewaktu dulu. Wujud rasa syukur tersebut
mengandung pesan bahwa manusia hendaklah selalu ingat akan kebesaran Tuhan
Yang Maha Esa atas kenikmatan yang diberikan dan untuk meningkatkan amal ibadah
manusia kepada sesama yang membutuhkan.
2.

Wujud Nilai Pendidikan Sosial
Nilai pendidikan sosial sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena
nilai ini akan mengatur dan bagaimana cara masyarakat dalam bermasyarakat dengan
lingkungannya. Adapun nilai pendidikan sosial atau kemasyarakatan dalam upacara tradisi
Haul Semangkin adalah sebagai berikut.
2.1. Gotong Royong
Wujud nilai pendidikan sosial gotong royong dalam upacara tradisi Haul
Semangkin dapat dilihat pada seluruh rangkaian upacara. Dalam seluruh upacara
baik sebelum ataupun sesudahnya, semua warga bekerja secara gotong royong untuk
menyukseskan acara Haul Semangkin. Dari upacara tersebut terlahirlah rasa kesatuan,
solidaritas, dan kesetiakawana sosial di antara warga Desa Mayong Lor.
2.2. Berbagi Rezeki
Nilai pendidikan berbagi rezeki dengan orang lain dalam upacara tradisi Haul
Semangkin terlihat dengan adanya masyarakat membawa ketupat yang dikumpulkan
sebagai sesaji. Ketupat-ketupat tersebut yang selanjutnya dibagikan lagi kepada
masyarakat. Lebih lanjut, nilai pendidikan sosial berbagi rezki kepada orang lain juga
tercermin saat berlangsungnya pentas seni dan wayangan. Semua masyarakat dapat
menikmati hidangan dengan cuma-cuma sambil menikmati wayang yang dimainkan
oleh dalang. Selain itu, sebagai wujud manusia yang beragama dan memercayai bahwa
hidup selalu berdampingan dengan makhluk gaib, adanya sesaji dengan pembakaran
kemenyan juga merupakan wujud sedekah berbagi rezeki dengan sesama ciptaan
Tuhan YME.

3.

Wujud Nilai Pendidikan Budi Pekerti
Masyarakat pendukung tradisi Haul Semangkin selalu menjaga dan percaya apabila
mereka melanggar dari adat istiadat maka akan terjadi keburukan dalam hidup khususnya
masyarakat Desa Mayong Lor. Adapun nilai-nilai pendidikan budi pekerti dapat dijabarkan
sebagai berikut.
3.1. Menghormati Orang Lain
Sikap masayarakat Desa Mayong Lor saling menghargai dalam upacara tradisi
Haul Semangkin tercermin dalam setiap rangkaian upacara berlangsung, mulai dari
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pentas seni tradisi, arak-arakan, tahlil, ritual sesaji, dan wayangan atau pengajian.
Semua warga melaksanakan rangkaian upacara dengan saling menghormati dan
menghargai antarsesama tanpa melihat status sosial. Karena semua masyarakat pada
dasarnya memiliki kedudukan yang sama.
3.2. Penghormatan Kepada Para Leluhur
Upacara tradisi Haul Semangkin yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa
Mayong Lor merupakan cerminan sikap hormat kepada leluhur karena sudah berjuang
demi kemajuan masyarakat. Seperti halnya warga masyarakat Desa Mayong Lor,
melaksanakan upacara tradisi Haul Semangkin secara turun-temurun dari generasigenerasi merupakan sikap hormat kepada pepunden atau leluhur yaitu Putri Semangkin
dengan daya upaya yang telah memajukan masyarakat Mayong pada umumnya.
3.3. Sikap Tanggung Jawab
Sikap tanggung jawab dalam upacara tradisi Haul Semangkin dapat tercermin dari
semua warga yang dalam pelaksanaan dilakukan pembentukan panitia kecil. Panitia
kecil tersebut maka masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri atau tanggung
jawab sendiri-sendiri atas tugas yang diberikan. Ini merupakan suatu pendidikan
untuk belajar dan menanamkan rasa tanggung jawab khususnya kepada generasi
muda. Dengan tugas yang telah diberikan kepada seseorang maka rasa tanggung
jawab tersebut akan mendewasakan orang tersebut dan dapat berbuat baik dalam
kehidupan masyarakat serta dapat dipercaya dalam masyarakat.

E. Penutup
Upacara tradisi Haul Semangkin Desa Mayong Lor merupakan upacara tradisi sesaji
sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberi rezeki dan sebagai
permohonan agar diberi keselamatan serta rezeki yang lebih baik dari yang kemarin. Ini dapat
dilihat dengan adanya bentuk-bentuk upacara tradisi Haul Semangkin mulai dari pentas seni
tradisi, arak-arakan, tahlil, ritual sesaji dan wayangan atau pengajian. Selain itu, upacara tradisi
Haul Semangkin memiliki fungsi dan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat
pendukung antara lain: intregrasi sosial, kesempatan perbaikan sosial, pewarisan norma sosial,
pelestarian budaya dan hiburan. Adapun makna simbolik dari upacara tradisi Haul Semangkin
adalah sebagai rasa syukur, permohonan keselamatan, permohonan rezeki, serta dibebaskan
dari hama penyakit. Nilai-nilai pendidikan dalam upacara tradisi Haul Semangkin berupa wujud
nilai pendidikan ketuhanan yang meliputi berdoa dan bersyukur, nilai pendidikan sosial yang
terdiri dari sikap gotong royong dan berbagi rezeki. Serta nilai pendidikan budi pekerti, yang
meliputi menghormati leluhur, menghormati orang lain, dan sikap tanggung jawab.
Upacara tradisi Haul Semangkin merupakan khasanah budaya bangsa sehingga perlu
tetap dijaga. Masih banyak upacara-upacara adat yang belum banyak diketahui oleh khalayak.
Upacara tradisi semacam Haul Semangkin perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan para
akademisi sehingga dapat dijelaskan kebermanfaatannya dan terjaga keberlangsungannya
sebagai bagian dari konservasi budaya dan asset pariwisata daerah.
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Abstrak
Ekspor budaya merupakan hal yang lazim dilakukan oleh berbagai negara saat ini. Contoh yang
terbaru dapat dilihat dari Korea Selatan yang dapat mengekspor kebudayaannya seperti: lm, musik,
gaya berpakaian, gaya berbicara, dan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh artis idolanyakepada
masyarakat internasional. Upaya ini seharusnya disikapi secara positif oleh Indonesia, dimana kita
dapat melakukan tindakan-tindakan serupa dengan melakukan ekspor kebudayaan Indonesia ke luar
negeri. Salah satunya yakni I La Galigo yang telah dipentaskan di lebih dari 7 negara. I La Galigo
merupakan salah satu kebudayaan tradisional asal Sulawesi Selatan yang juga karya sastra yang
merupakan inspirasi dari pentas tersebut telah diakui oleh UNESCO. Temuan dari penelitian ini yakni
pementasan teater I La Galigo efektif sebagai sarana komunikasi dan diplomasi antarbangsa yang
efektif mengantarkan nilai-nilai luhur budaya Indonesia seperti keberanian, kekayaan budaya, serta
sikap malu dan empati orang Indonesia ke kancah internasional. Selanjutnya peneliti mengharapkan
makalah ini dapat menginspirasi para pemerhati budaya daerah untuk melakukan ekspor budaya
dan memberanikan diri untuk menunjukkan kebudayaan Indonesia di kancah internasional dengan
difasilitas instansi terkait.
Kata Kunci: Teater I La Galigo, Komunikasi, Diplomasi, Budaya Indonesia, Hubungan Internasional
Abstract
Cultural export is commonly done by many countries today. Recent examples can be seen from
South Korea to export their culture such as movies, music, style of dress, style of speaking, and the
various activities undertaken by his idol artist to the international community. This effort should be
positively addressed by Indonesia, where we can perform similar actions by exporting Indonesian
culture abroad. One of them is I La Galigo that have been staged in more than 7 countries. I La
Galigo is one of the traditional culture of origin from South Sulawesi is also literature that is inspired
the stage has been recognized by UNESCO. The ndings of this study which theater I La Galigo
effective as a means of communication and diplomacy among nations that effectively deliver the
noble values such as courage, culture wealth, and a shy demeanor and empathy of Indonesia people
to the international arena. Furthermore, researchers expect this paper will inspire the local cultural
observer to export culture and the courage to show the culture of Indonesia in the international
arena with relevant agencies facilitated.
Keywords: I La Galigo Theatre, Communication, Diplomacy, Indonesia Culture, International
Relations
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A. PENDAHULUAN
Derasnya arus globalisasi kini tak terhindarkan lagi. Bebasnya budaya suatu negara berbaur
dengan budaya negara lain sudah merupakan hal yang tidak asing lagi. Beberapa budaya
membawa dampak positif maupun negatif bagi budaya lain. Saat ini budaya pop yang sedang
disukai oleh kalangan anak muda berasal dari Korea Selatan atau biasa dikenal dengan istilah
Korean Wave (Gelombang Korea). Adapun budaya yang di ekspor oleh negara tersebut antara
lain: lm, musik, gaya berpakaian, gaya berbicara, dan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh
artis idolanya.
Dari fenomena ini, dampak tidak langsung yang diterima oleh Korea yakni meningkatnya
jumlah wisatawan asing ke negaranya. Bersamaan dengan hal tersebut, muncul juga dampak
negatif bagi negara yang terkena akibat dari Korean Wave, yakni terkikisnya budaya setempat
berupa nilai atau norma yang telah berlaku, serta mempengaruhi gaya hidup seseorang.
Hal ini dapat kita lihat sebagai ancaman, dan peluang bagi Indonesia. Ancaman dari
serbuan gelombang Korea ini yakni tergerusnya budaya Indonesia yang menjunjung tinggi
nilai kesusilaan, sedangkan peluang bagi Indonesia dapat disikapi dengan melakukan ekspor
budaya baik berupa nilai atau norma, maupun kesenian sebagai upaya mempromosikan budaya
Indonesia. Selanjutnya ekspor budaya ini justru dapat menjadi sarana mengkomunikasikan
nilai-nilai luhur budaya Indonesia di kancah internasional.
Kebudayaan yang ingin dijadikan ikon budaya yakni salah satu kebudayaan tradisional
asalSulawesi Selatan yang sudah mulai mendunia yang dikenal dengan nama I La Galigo. I
La Galigo merupakan karya sastra klasik yang lahir di tanah Bugis, Sulawesi Selatan yang
berasal dari abad ke-14. Karya ini merupakan karya sastra yang terpanjang di dunia dengan
keseluruhan jumlahnya 6000 folio. Karya ini juga di kenal dengan istilah Sureq La Galigo. I La
Galigo kini telah diakui oleh United Nations Educational, Scientic, and Cultural Organization
(UNESCO) sebagai Memory of the World yang juga merupakan warisan kebudayaan dunia.
(http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/agship-project-activities/
memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-5/lagaligo, diakses tanggal 10 November 2013)
Seiring berjalannya waktu I La Galigo tidak hanya sekedar karya sastra yang merupakan
artefak kebudayaan. I La Galigo kini telah bertransformasi menjadi modern dan dapat
dimaknai oleh masyarakat luas sehingga dikenal dengan nama pementasan teater I La Galigo.
Transformasi ini menjadi penting karena nilai-nilai yang luhur yang dibawa ke atas pentas
ini merupakan nilai-nilai luhur yang diadaptasi dari sastra I La Galigo yang telah diakui oleh
dunia internasional.

B. SENI TEATER SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DAN DIPLOMASI
ANTARBANGSA
Seni Teater dalam Perspektif Komunikasi
Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain
untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara
lisan, maupun tak langsung melalui media (Effendy, 1993:5).
Menurut Georg Gerbner komunikasi massa yaitu proses produksi dan distribusi yang
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berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang berkelanjutan serta paling luas
dipunyai orang dalam masyarakat industri. Dalam variannya komunikasi massa atau komunikasi
melalui media massa terdiri atas: surat kabar, radio, televisi, internet dan sebagainya. (Rakhmat,
1999:188)
Seni teater merupakan salah satu bentuk komunikasi massa. Hal ini didasarkan pada fungsi
dari teater sebagai salah satu media massa, maka peran dan fungsi teater sendiri sama dengan
peran dan fungsi dari komunikasi massa, yaitu sebagai sarana penyebaran informasi mengenai
kejadian-kejadian dalam lingkungan, baik di luar maupun di dalam masyarakat.
Dalam konteks hubungan media dengan publik seperti halnya media massa yang lain, seni
teater juga menjalankan fungsi utama media massa seperti yang dikemukakan oleh Harold D.
Laswell (Darwanto, 2007:32-33) sebagai berikut:
1)

The surveillance of the Environment. Artinya media massa mempunyai fungsi sebagai
pengamat lingkungan, yaitu sebagai pemberi informasi tentang hal-hal yang berada di
luar jangkauan penglihatan masyarakat.

2)

The corrections of the parts of society to the environment. Artinya media massa berfungsi
untuk melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi informasi. Dalam hal ini peranan media
adalah melakukan seleksi mengenai apa yang pantas dan perlu untuk disiarkan.

3)

The transmition of the social heritage from one generation to the next. Artinya media
merupakan sarana penyampaian nilai dan warisan sosial budaya dari satu generasi ke
generasi lainnya. Fungsi ini merupakan fungsi pendidikan oleh media massa.

Di samping itu perlu disadari bahwa seni teater merupakan cabang kesenian yang unggul
dibandingkan cabang seni lainnya, karena seni teater ini paling banyak melibatkan unsur-unsur
lain. Tidak hanya pelaku-pelaku teaternya tetapi juga unsur-unsur seni lainnya seperti: seni
rupa, seni musik, seni tari dan seni sastra. Dari unsur-unsur seni ini tentunya akan memberikan
seni teater kebebasan untuk mengeksplorasi gagasan maupun gerakan dari seni-seni lainnya
untuk dipentaskan di depan khalayak.
Seni Teater dalam Perspektif Diplomasi Antarbangsa
Seni teater dalam sudut pandang diplomasi antarbangsa termasuk ke dalam kelompok
diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan secara terpisah terdiri atas kata ‘diplomasi’ dan
‘kebudayaan’ yang dapat dipahami bahwa pengertian diplomasi adalah usaha suatu negarabangsa (nation-state) untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kalangan masyarakat
internasional. (K. J. Holsti dalam Warsito dan Wahyuni, 2007:2). Dalam hal ini diplomasi
diartikan tidak sekedar sebagai perundingan, melainkan semua upaya hubungan luar negeri.
(S. L. Roy dalam Warsito dan Wahyuni, 2007:3).
Sedangkan kebudayaan secara makro atau dalam pengertian umum segala hasil dan upaya
budi daya manusia terhadap lingkungan (J.W.M Bakker SJ dalam Warsito dan Wahyuni, 2007:3).
Ada juga yang secara makro mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan,
tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik
diri manusia dengan belajar (Kuntjaraningrat dalam Warsito dan Wahyuni, 2007:3).
Jika pengertian makro dari kebudayaan ini dikaitkan dengan diplomasi, maka diplomasi
kebudayaan sesungguhnya adalah merupakan satu-satunya jenis diplomasi yang dimiliki
manusia. Sebab diplomasi apapun yang dilakukan manusia, baik itu diplomasi ekonomi,
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diplomasi militer, dan lain-lain termasuk sebagai hasil budaya. Namun demikian, apa yang
hendak dibahas yakni diplomasi kebudayaan dalam arti kebudayaan mikro, yakni yang biasanya
termanifestasikan dalam pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan dan olahraga. Lebih mikro
lagi, dan ini yang justru lebih sering dianggap sebagai ‘konvensi’ adalah kebudayaan yang
menitikberatkan pada pemanfaatan ‘kesenian’. (Warsito dan Wahyuni 2007:3)
Dengan demikian diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai usaha suatu negara untuk
memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro
seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, ataupun secara makro sesuai
dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian
konvensional dapat dianggap bukan politik, ekonomi, ataupun militer. (K.J Holsti dalam Warsito
dan Wahyuni, 2007:4)
Selanjutnya kita perlu mengetahui tujuan dari diplomasi kebudayaan adalah untuk
mempengaruhi pendapat umum (masyarakat negara lain) guna mendukung suatu kebijaksanaan
politik luar negeri tertentu. Pola umum yang biasanya terhadi dalam hubungan diplomasi
kebudayaan adalah antara masyarakat (suatu negara tertentu) dengan masyarakat (negara
lain). Pengertian di atas merupakan bentuk pemaknaan dari sudut pandang politik yang sarat
kepentingan, apabila dipahami sebagai sarana berkomunikasi, maka penerimaan masyarakat
negara tersebut terhadap sesuatu yang ditampilkan oleh negara lain merupakan salah satu
indikator keberhasilan diplomasi kebudayaan yang dilakukan.
Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa pementasan teater I La Galigo yang
merupakan kebudayaan Indonesia ketika dipentaskan di luar negeri, maka termasuk ke dalam
diplomasi kebudayaan. Sebagaimana juga disebutkan bahwa kesenian merupakan bagian dari
dimensi kebudayaan mikro. Posisi ini semakin dikuatkan dengan tujuan diplomasi kebudayaan
sebagai sarana berkomunikasi, apabila pementasan teater I La Galigo diterima dengan baik
oleh negara lain, maka dapat dipastikan diplomasi kebudayaan yang mengkomunikasikan
nilai-nilai luhur budaya Indonesia telah tersampaikan secara efektif.

C. AWAL MULA TEATER I LA GALIGO
Pementasan teater I La Galigo pertama kali dibawakan ke atas pentas oleh Robert Wilson
seniman asal Texas, Amerika Serikat. Wilson mulai tertarik untuk mengangkat karya sastra
ini ke atas pentas sejak tahun 2000 atas dorongan Rhoda Grauer dan Restu Kusumaningrum,
keinginan Wilson juga di dukung oleh semangat Change Performing Arts dan Bali Purnati
Center for the Arts.
Proses yang dilalui oleh Wilson sebelum memulai debut pertamanya mementaskan teater
I La Galigo pada tahun 2004, dimulai dengan melakukan pendalaman bersama tim akademisi
budaya Sulawesi Selatan yang memberikan saran terkait dengan upaya untuk menghidupkan
epik sastra I La Galigo di atas pentas.
Kecakapan Wilson dalam mengelola teater I La Galigo ini dibuktikan dengan pementasan
yang telah dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia sebagai berikut: (1) Singapore,
Esplanade, Theatres on the Bay, 12 - 13 March 2004, (2) Amsterdam, Het Muziektheater, 12, 14,
15 May 2004, (3) Barcelona, Forum Universal de les Cultures, Teatro Lliure, 20 - 23 May 2004,
(4) Madrid, Teatro Español, 30 May-2 June 2004, (5) Lyon, Les Nuits de Fourvière Rhone, 8-10
June 2004, (6) Ravenna Festival, Teatro Alighieri, 18 - 20 June 2004, (7) New York, Lincoln
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Center, 13 - 16 July 2005, (8) Jakarta, Teater Tanah Airku – TMII, 10 - 12 December 2005, (9)
Melbourne International Arts Festival, 19 - 23 October 2006, (10) Milano, Teatro Arcimboldi,
12 - 17 February 2008, (11) Taipei, Metropolitan Hall, Taipei Arts Festival, 7-10 August 2008,
serta (12) Makassar, Indonesia, 23-24 April 2011. (sumber: http://www.changeperformingarts.
it/shows/galigo/ilg.html, diakses tanggal 10 November 2013)
Berdasarkan tempat pementasan teater I La Galigo di atas menunjukkan bahwa teater
ini sangat diminati oleh masyarakat Internasional tidak hanya di Indonesia. Salah satu alasan
pementasan perdana dilakukan di Singapura atau Luar Negeri agar pementasan ini dapat terlebih
dahulu dikenal secara meluas, hal ini didasarkan pada kebanggaan/prestige serta nilai suatu
berita ketika terdapat acara dihelat di tempat yang terkenal.
Tidak hanya itu, kehadiran Wilson untuk memperkenalkan sastra I La Galigo melalui seni
teater memberikan dampak psikologis yang luar biasa terhadap masyarakat Indonesia. Upaya
yang dilakukannya merupakan inspirasi bagi masyarakat Internasional secara umum, maupun
masyarakat Sulawesi Selatan secara khusus untuk tetap melestarikan kebudayaannya.
Dalam hal ini Wilson yang merupakan seniman Internasional tentunya memiliki banyak
pengalaman dalam mengelola seni teater dari berbagai aliran dan kini telah sukses dipentaskan
di berbagai belahan dunia, tentunya memberikan peluang besar bagi sastra I La Galigo untuk
berkembang lebih pesat dan dapat dikenal oleh seluruh dunia.
Tidak hanya itu, upaya pengembangan teater I La Galigo ini tentunya menantang. Karena
dibutuhkan keahlian dalam menggabungkan antara tradisi dan folklor Bugis dengan bahasa
teater kontemporer. Dalam hal ini, Wilson telah melakukan upaya tersebut dengan keahlian
dan pengalaman yang dimilikinya dalam seni teater. Harapannya dengan pentas ini menjadi
daya tarik untuk studi lebih lanjut dan meningkatkan kepekaan akademisi untuk mendalami
kemegahan sastra I La Galigo ini.

D. NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA INDONESIA DALAM PEMENTASAN TEATER
I LA GALIGO
Sinopsis Pementasan Teater I La Galigo: Perpaduan Budaya Modern dan Tradisional
Petualangan liar karakter utama Sawerigading menerangi kosmologi dunia Bugis kuno,
musik yang hidup, kostum yang khas, arsitektur kuno dan ritual orang Bugis, merupakan
penggambaran seni-seni tradisional yang diangkat dalam pementasan teater I La Galigo.
Pementasan I La Galigo ini menjadi semakin menarik karena dipadukan dengan budaya
modern yakniunsur kontemporer. Teater kontemporer yang akarnya tentu saja mengambil unsur
budaya bangsa Indonesia sendiri kemudian dikolaborasikan dengan permainan lighting dan
sound systemyang canggih. Latar lampu warna-warni serta adegan seperti halnya sendratari
(seni drama dan tari) yang dipadu dengan musik tradisional dan lagu-lagu tradisional Bugis
tentu saja sangat memukau khususnya penikmat seni.
Adapun Teater I La Galigo termasuk pertunjukan teater kontemporer yang sangat minim
dialog, sehingga terdapat banyak gerakan-gerakan tubuh yang memerlukan banyak interpretasi,
baik itu bisa diinterpretasikan hubungannya dengan kebudayaan dari asal I La Galigo itu
sendiri ataupun diinterpretasikan secara universal dari gerakan-gerakan tubuh yang dilakukan
oleh para tokoh dalam teater tersebut. Gerakan-gerakan tubuh ini termasuk dalam komunikasi
non-verbal (komunikasi tanpa kata-kata).
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Komunikasi non-verbal acapkali dipergunakan untuk menggambarkan perasaan dan emosi.
Jika pesan yang diterima melalui sistem verbal tidak menunjukkan kekuatan pesan maka dapat
menerima tanda-tanda non-verbal lainnya sebagai pendukung.
Hal ini sejalan dengan Creative Director Bali Purnati Centre, Restu Iman Kusumaningrum,
yang mengatakan, Robert Wilson memilih bentuk pertunjukan opera. Itu karena ia ingin
memberikan kebebasan kepada penikmatnya untuk mencerap dan merasa. Kekuatan karya
Robert bukan pada kata-kata, melainkan pada kepiawaiannya mengajak kita memainkan
imajinasi. Drama I La Galigo memang tidak banyak memunculkan kata-kata. Kekuatan cerita
hadir melalui harmonisasi musik tradisional, permainan cahaya, dan gerak. Satu-satunya
penutur adalah seorang bissu (pendeta non gender) Bugis di sudut depan panggung. Itupun
dengan bahasa Bugis klasik. Namun untuk memudahkan penikmatnya, alur cerita dijelaskan
dengan display runing text di bagian atas panggung (http://edisantana.blogspot.com/2011/06/ila-galigo-pujaan-dunia-yang-kembali.html, diakses tanggal 10 November 2013).
Kehadiran unsur-unsur kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern seperti yang telah
dipaparkan di atas menunjukkan suatu keterpaduan yang harmonis antara keduanya. Hal ini
sejalan dengan keinginan Wilson yang menyatakan, "I like working with an epic of this scale
because the memory of the heroes is still present in the people of the village. It is a surreal
world but yet it is real. The eyes and the hands of the performers become a concrete translation
- with the colours, the sounds, the whispers, the perfumes - of the mystery and the divine. It is
sensuality and beauty. There are very modern themes in the myth but the spectacle is mainly
about the explosion of creativity. It is images, dance and music. The words are few: they are in
the chant of the Bissu priest, the one who holds the secrets of the oral tradition of Sureq Galigo
which guides the events between the sky and the earth." (http://www.changeperformingarts.it/
shows/galigo/ilg.html, diakses tanggal 10 November 2013).
Nilai-Nilai Luhur Budaya Indonesia
Dari pementasan teater I La Galigo karya Robert Wilson terdapat beberapa hal yang
penulis analisis terkait usaha-usaha mengkomunikasikan nilai-nilai luhur budaya Indonesia
melalui pementasan teater I La Galigo ini. Adapun video dokumentasi pementasan teater I La
Galigo diperoleh dari situs You Tube yang berdurasi 7 menit 13 detik. Video ini sangat singkat
karena hak siar secara tidak langsung (rekaman) tidak diperbolehkan oleh pihak penyelenggara,
sehingga hanya beberapa cuplikan yang relevan yang dapat dianalisis.
Keberanian Orang Indonesia
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Keberanian orang Indonesia dimaknai dalam sikap yang ditunjukkan oleh tokoh utama
Sawerigading di beberapa adegan selama pementasan. Keberanian tersebut ditunjukkan
berulang-ulang di adegan yang berbeda sehingga menimbulkan kesan kepada penonton. Lebih
lanjut, kata Berani dalam bahasa Bugis disebut Warani/Materru, dalam bahasa Makassar disebut
Rewa, dalam bahasa Mandar dan Toraja disebut Barani, tak jarang Warani sering disematkan
kepada individu manusia Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja khususnya, maupun rakyat
Indonesia umumnya atas ketegasan yang ditunjukkan.
Kekayaan Budaya Indonesia
Di dalam pentas dihadirkan berbagai macam tari-tarian yang merupakan kebudayaan
berasal dari Sulawesi Selatan, maupun perpaduan dari kebudayaan lainnya di Indonesia.
Berbagai macamnya kebudayaan tersebut menunjukkan kekayaan budaya Indonesia yang
beraneka ragam. Adapun tarian tersebut sebagai berikut:

Tari Pakkarena: Pakkarena adalah tari tradisional yang berasal dari wilayah Bugis dan
Makassar. Secara losos Tari Pakkarena bermakna perempuan yang bagaikan batu karang di
tengah samudera.

Tari Pajoge’: Tari berpasangan terinspirasi yang berasal dari Kabupaten Bone. Tari pajoge’
merupakan tarian yang dipertontonkan pada pesta raja dan umum. Sehingga tarian ini berfungsi
sebagai tarian dan alat penghubung antara raja dengan rakyat, untuk mendekatkan hubungan
supaya rakyat tetap cinta kepada rajanya dan sebaliknya.
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Tari Padekko: Tari tradisional di wilayah Bugis dan Makassar yang dimainkan pada
masa panen. Sementara orang mengalu beras, mereka menumbukkan alu dengan lampang,
mengeluarkan suara indah sebagai tanda persahabatan. Tari ini dilakukan oleh sekelompok
perempuan berpakaian baju bodo. Juga diringi oleh tabuhan gendang dan gong. Bunyi tumbukan
lumbung padi seiring seirama dengan bunyi musik dari gendang dan gong.
Tari Galaganjur: Tarian ini berasal dari kepulauan Kodingareng. Tarian ini biasa dilakukan
pada saat para nelayan merayakan pesta laut dan saat pesta bulan purnama. Tarian ini biasa
dilakukan pada saat para nelayan merayakan pesta laut dan saat pesta bulan purnama. Selain itu
para pelaut biasanya menarikan tari ini ketika mereka membuang sauh di pelabuhan-pelabuhan
jauh.

Tari Ma Lepa-Lepa: Permainan kapal sarung yang biasanya dimainkan oleh enam sampai
delapan lelaki. Permainan ini mengajarkan persaudaraan, kerjasama, dan keberanian. Tari ini
terinspirasi oleh permainan kapal sarung. Permainan ini sering dilakukan anak-anak selama
musim hujan saat mereka tak diizinkan bermain di luar. Mereka lantas bermain di rumah
panggung mereka, menggunakan sarung sebagai kapal. Dalam adegan ini terdapat nilai siri’
(malu/harga diri) Sawerigading harus meninggalkan kampung halamannya dan kemudian
berlayar menuju ke negeri Cina.

Tari Kondo Bulaeng: Tarian ini hidup dan berkembang di Desa Paropo, Makassar, dimana
ia dipertunjukkan oleh sekelompok petani, nelayan, dan penjual sayur. Kondo (bangau putih)
adalah tokoh khas dalam teater ini dan kadang dianggap sebagai tokoh kocak dan pada saat
lain dipandang menyayat hati dan misterius. Dalam teater ini, kondo berperan sebagai mahkluk
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pembawa pesan bahwa hidup itu berharga. Pesan ini disampaikan dalam bentuk musik
bercampur mantra.

Tari Perang: Tarian ini terinspirasi oleh gerakan pencak silat, seni bela diri yang berasal
dari Bugis, Makassar, Banten, dan Cina. Selain gerakan Pencak Silat, gerakan tari dan tari
perburuan juga disertakan dalam pementasan.

Tari Sabung Ayam (Pabitte Passapu): Gerakan-gerakan dalam adegan ini terinspirasi oleh
gerakan permainan tradisional Bugiang disebut Pabitte Passapu. Tari ini berasal dari daerah
Kajang di Bugis dan berkembang di kalangan-kalangan pemuda-pemudi Bugis Bulukumba.
Sikap Malu dan Empati
Siri na pessé (Bugis)/ Siri’ na pacce (Makassar)/ Malu dan Empati (Indonesia) adalah sebuah
konsep yang sangat menentukan dalam identitas orang Bugis dan masyarakat Sulawesi Selatan
pada umumnya. Konsep siri’ mengacu pada perasaan malu dan harga diri sedangkan pessé/
paccemengacu pada suatu kesadaran dan perasaan empati terhadap penderitaan yang dirasakan
oleh setiap anggota masyarakat.
Di dalam pementasan teater I La Galigo nilai-nilai siri’ di transformasikan pada beberapa
adegan, diantaranya siri’Sawerigading sehingga ia berlayar ke negeri Cina, siri’ Sawerigading
pada saat lamarannya di tolak oleh We Cudaiq, siri’ We Cudaiq pada saat mengetahui tentang
keberadaan anaknya dan suaminya.
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Walaupun melekat pada kebudayaan tradisional, namun kesan yang dibangun akan
berdampak positif pada kebudayaan nasional. Dalam arti kata, pandangan yang terbangun dari
pementasan tersebut yakni orang Indonesia memiliki karakter malu dan empati.

E. PENUTUP
1.

Simpulan
Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya menjadikan pementasan
teater I La Galigo sebagai sarana komunikasi nilai-nilai luhur budaya Indonesia di kancah
internasional berjalan dengan sukses dan efektif. Hal ini tercermin dari kesuksesan pentas
yang dilakukan di 12 tempat berbagai negara.
Walaupun secara umum tanggapan dari penonton tidak dapat diukur satu per satu,
hal ini disebabkan komunikasi yang dilakukan secara massal, sehingga persepsi yang
didapatkan bersifat absrak. Namun demikian melalui gerakan-gerakan komunikasi non-verbal
yang disampaikan melalui pementasan serta mendapatkan sambutan yang selalu meriah
dari pentas ke pentas merupakan representasi komunikasi satu arah yang dilakukan dengan
baik serta tersampaikan kepada penonton.
Salah satu keuntungan menggunakan komunikasi non-verbal adalah penonton dapat
mengerti jalannya sebuah cerita sekalipun tidak mengerti bahasa yang digunakan pada
saat pementasan dilakukan. Sehingga kemungkinan terjadinya miskomunikasi antara
penonton dengan pentas yang dipertontonkan semakin kecil. Maka dapat dikatakan
bahwa pementasan teater I La Galigo menggunakan bahasa yang universal yakni gerakan/
kinestetis.
Melalui pementasan teater ini juga tentunya berbagai pencitraan budaya Indonesia
dapat mempengaruhi persepsi masyarakat internasional, sebagaimana tujuan dari
diplomasi kebudayaan yakni memberikan dampak terhadap persepsi masyarakat negara
lain (masyarakat yang menjadi penonton pentas tersebut).
Pada akhirnya nilai-nilai keberanian orang Indonesia, kekayaan budaya Indonesia,
serta nilai karakter malu dan empati yang dimiliki oleh orang Indonesia dapat diantarkan
dengan baik kepada para penonton melalui pementasan ini dan diharapkan dapat
membangun persepsi positif tentang Indonesia.

2.

Rekomendasi
Melalui makalah ini penulis mengajak seluruh pemerhati budaya daerah, serta instansi
terkait seperti Kementerian Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, serta Kementerian Luar Negeri untuk turut serta mempromosikan budaya
daerah setempat ke kancah internasional. Upaya ini juga harus didukung kesediaan pekerja
seni untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka menghadapi globalisasi yang
menuntut kemampuan lebih yakni melakukan ekspor budaya ke negara lain.
Hal ini tentunya dapat meningkatkan daya tawar Indonesia di kancah internasional
apabila dilakukan secara bersama-sama dalam rangka menunjukkan kekuatan diplomasi
kebudayaan Indonesia dan keberagaman budaya Indonesia kepada dunia internasional.
Semoga usaha ini menjadikan Indonesia menjadi negara terpandang karena budayanya
diantara negara-negara lain.
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DIALEKTIKA MASYARAKAT, BUDAYA, DAN BAHASA DAERAH DALAM
EKOLOGI SASTRA INDONESIA
Oleh: Dra. Mukti Widayati, M.Hum.
Univet Bantara Sukoharjo
ABSTRAK
Sastra, bahasa, budaya, masyarakat, mempunyai hubungan timbal balik (dialektik) saling
mengisi, memberi, dan bertransfomasi. Kehidupan ini adalah fakta bahasa, fakta sosial, fakta budaya
yang memberikan kontribusi terhadap hasil imajinasi karya sastra. Akan tetapi, harus disadari bahwa
sastra adalah karya seni, ksi, realitas rekaan (imajiner). Sastra mengungkap kenyataan tetapi bukan
dalam rangka mengemukakan atau melaporkan suatu fakta. Sastra mempunyai kebebasan dalam
rangka estetika, foregrounding atau pengedepanan, dan makna. Sastra adalah sebuah pandangan
dunia pengarang, yang diilhami oleh kenyataan-kenyataan hidup yang sudah terjadi maupun belum
terjadi. Sastra adalah sebuah alat, korektor, ekspresor, bagi sosial, budaya, politik, moral, agama,
teknologi sekalipun, dan sebagainya.
Manusia akan bertahan dalam kontekls individuanya. Kebosanan secara sosial dan normatif
memunculkan manusia-manusia yang mempunyai karakter dan sikap yang ‘asing’ atau ‘nyleneh’
jika diukur secara normatif. Akan tetapi, fungsi sebagai kontrol sosial karya sastra diharapkan
mampu memberikan kontribusi dalam pendidikan karakter individu-individu/pembaca.
Key word: sastra, bahasa, masyarakat, ekologi.

A. PENDAHULUAN
Kait-mengkait antaraspek dalam kehidupan merupakan bentuk interaksi. Interaksi tersebut
akan menghasilkan satu bentuk fenomena kehidupan. Tidak ubahnya yang terjadi dalam
karya sastra dan konteks sosial, budaya yang menjadi ekologinya. Masyarakat, budaya, dan
sastra mempunyai hubungan yang sangat erat dan melingkar saling mempengaruhi satu dengan
lainnya. Karya sastra lahir karena adanya konteks sosial budaya dan seluruh kehidupan yang
melatarbelakangi atau kelahirran sastra terjadi leb ih dahulu baru kemudian hal itu terjadi dalam
kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Masyarakat bisa jadi menciptakan hasil budaya
berdasarkan inspirasi yang terdapat dalam karya sastra. Berdasarkan pencerapannya, pembaca
dapat memahami dan menggali nilai-nilai atau pandangan hidup dalam karsya sastra tersebut
dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Masyarakat, budaya, dan Bahasa daerah/tradisional menjadi ekologi bagi sastra Indonesia.
Ekologi yang dimaksud tentu saja berbeda dengan istilah dalam bidang biologi. Pengertian
kamus menunjukkkan bahwa ekologi merupakan ilmu yang membahas hubungan timbal balik
interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Ekologi dalam konteks sastra,
yang dimaksud adalah hubungan interaksi antara masyarakat, budaya, dan bahasa dalam sastra
Indonesia. Keempat aspek tersebut mempunyai kaitan erat dan saling mempengaruhi, yang
sifatnya homogen dan luas. Hal itu disebabkan oleh beragam suku bangsa yang ada di Indonesia
ini, sehingga beragam pula budaya, bahasa, dan masyarakat Indonesia. Budaya bukan saja
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dalam bentuk visual kasat mata, tetapi kebiasaan, pandangan hidup, dan sikap hidup itu pun
merupakan budaya yang hidup dalam masyarakat.

B. PEMBAHASAN
Sebagai contoh budaya tradisional wayang. Wayang merupakan suatu bentuk produk
budaya tradisional di Jawa yang mengandung nilai-nilai adiluhung. Kata adiluhung artinya
bukan sekedar menyenangkan. Seni wayang tidak sekedar mengandung nilai estetika saja
tetapi fungsi terhadap kehidupan sangat penting bagi masyarakat, massage/pesan yang terdapat
dalam seni wayang sarat dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat membangun karakter manusia
lebih positif dan lebih baik. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat bermanfaat jika
diterapkan dalam kehidupan. Kata adiluhung itu sendiri juga berarti mengandung seni yang
tinggi. Pengertian seni yang tinggi inilah yang mengajak penikmat atau pembaca untuk lebih
dalam mengapresiasi wayang, karena nilai dan makna wayang tidaklah hanya terdapat secara
tersurat atau terucap, tetapi dibalik itu secara inklusif nilai-nilai yang tersirat perlu ditafsirkan,
diapresiasi, diterjemahkan lebih lansjuut. Kata adiluhung tersebut mengandung makna juga
seni mengajar. Melalui wayang, seni mengajar manusia dapat diekspresikan. Wayang bukanlah
sekedar makna konseptual tetapi harus diaktualisasikan ke dalam bentuk-bentuk kehidupan.
Sebagai produk seni, wayang menyajikan cita rasa seni tinggi, citra realitas yang kaya,
bermacam-macam, penuh warna-warni, yang menukik tajam ke dalam struktur formal realitas.
Oleh karena itu, memahami wayang tidaklah mudah atau sekedar mengerti ceritanya saja.
Bagi masyarakat Jawa, wayang kaya dengan makna, konsep, atau pandangan hidup.
Konsep-konsep tersebut terdapat pada tema-tema cerita wayang atau simbol-simbol yang
dimiliki oleh tokoh-tokoh wayang tersebut. Konsep cerita hitam putih, pertentangan kebaikan
dan kejahatan yang terdapat pada wayang terkandung makna bahwa golongan putih akan selalu
menang. Makna itulah yang dapat menentukan sikap hidup manusia menuju kesempurnaannya.
Sebagai produk seni tradisional, wayang tentu saja memuat nilai-nilai yang berkaitan
dengan nilai tradisi lokal. Perlu diketahui bahwa duniayang ternyata tidak hanya di Jawa tetapi
meluas sampai di Sumatra, Bali, dan daerah-daerah yang terjamah oleh agama Hindu, karena
wayang pada zaman dahulu merupakan media untuk menyebarluaskan agama Hindu walaupun
dalam perkembangannya juga dimafaatkan sebagai media penyebaran agama Islam, seperti
wayang beber.
Seni wayang walaupun tergolong tradisional tetapi selalu berkembang sesuai dengan
perkembangan zaman. Dialektika wayang dan perkembangan sosial masyarakat selalu
memberikan keuntungan bagi dunia pewayangan baik dari pihak dalang maupun audiensnya.
Seorang dalang dapat mengadaptasi cerita berdasarkan konteks sosial yang terjadi pada
zamannya. Audiens tidak terlalu sulit mengikuti ceritanya. Walaupun demikian, pesatnya
perkemdbangan cerita tersebut harus dikembalikan lagi pada karakter wayang sebagai dunia seni
yang berdasar pada kitab Mahabarata, Arjuna Wiwaha, Ramayana, atau kitab-kitab lain sebagai
sumber cerita wayang. Jadi, pesatnya perkembangan duni wayang tetap harus mempertahankan
pakemnya, sehingga, wayang tidak kehilangan jatidirinya.
Sebagai produk seni, cerita wayang merupakan dunia pengarang cerita yang kemudian
divisualisasikan melalui dunia pedalangan. Wayang mempunyai “dunia” sendiri yang dijalankan
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oleh tokoh-tokohnya. Pengekspresian “dunia” itu selain ditentukan oleh kemampuan pengarang
cerita, juga dikembangkan oleh dalang. Oleh karena itu, jika diamati seni wayang tidaklah
membosankan, karena ceritanya ceritanya selalu diadaptasikan dengan konteks masyarakat pada
zamannya. Pengapdatasian itu tentu saja tidak lepas dari proses transformasional dari fakta-fakta
sosial ke dalam cerita wayang, demikian juga sebaliknya. Masyarakat dapat mendgambil nilainilai yang dapat ditransformasikan ke dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya menjadikan
pandangan hidupnya.
Demikianlah, wayang – masyarakat – bahasa – sastra merupakan suatu ekologi, saling
berinteraksi yang satu dengan lainnya. Dalam ketiganya terjadi proses saling mempengaruhi,
saling melahirkan, untk mewujudkan bentuk seni baru yang tetap dapat dinikmati oleh
masyarakat. Artinya, meninggalkan konsep atau struktur narasi lama dan menggantinya yang
baru. Demikian juga dalam konteks masyarakat, ada beberapa pandangan yang tidak sesuai
dengan pemikiran atau sikap hidup mereka yang harus ditinggalkan. Misalnya, barangkali
konsep alon-alon waton kelakon, nrimo ing pandum, tidak lagi sesuai jika diterapkan pada
masyarakat modern yang beraliran materialistik dan kapitalistik. Atau, misalnya barangkali
konsep pasrah, lego lila tidak dapat diterapkan pada masyarakat feminis yang modern, yang
lebih agresif menuntut persamaan hak dan kewajiban.
Wayang yang semuala hanya sebagai media penyebaran agama Hindu, sekarang ini dapat
dimanfaatkan sebagai media penyebaran agama Islam, bahkan dapat juga digunakan sebagai
media kepentingan-kepentingan politik (kampanye). Fungsi sosial wayang sekarang ini sudah
meluas. Pada akhir-akhir ini terjadi perubahan yang global dalam bidang apa saja, politik,
sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Globalisasi ini sangat mempengaruhi berbagi bidang tersebut.
Bagaimana dengan sastra? Memang sulit untuk diterjemahkan, tetapi berdasarkan perabaan
literer, sastra global merupakan produk sastra hasil dialektika globalisasi yang terjadi dalam
masyarakat yang cenderung bebas. Kata bebas dalam arti sastra perlu diterjemahkan lagi secara
literer, yaitu bebas secara intrinsik maupun ekstrinsik dalam arti membangun struktur karya
sastra itu sendiri maupun bebas untuk mengungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam
masyarakat sesuai dengan fakta. Akan tetapi, perlu disadari bahwa kebebasan tersbut harus
dapat dikembalikan pada posisi sastra sebagai karya seni imajiner. Globnalisasi sastra itulah
yang perlu ditinjau sejauh mana hal tersebut mampu menciptakan pandangan dunia pengarang
sebagai reeksi budaya yang terjadi dalam masyarakat.
Budaya tradisional, modern, maupun budaya global menjadi ajang perhelatan pena-pena
pengarang untuk disuguhkan ke dalam priring sastra dalam berbagai genre, bentuk apa saja
baik prosa, puisi, maupun drama. Biarlah pengarang bicara sesuai dengan fakta dan imajinasi
mereka mengenai budaya yang ada dalam masyarakat, kerena ternyata budaya tersebut adalah
suatu kekayaan yang harus dikaji dan direeksikan ke dalam karya sastra.
Tulisan ini bukanlah suatu pembelaan terhadap sastra ataupun pengarangnya. Atau, suatu
hujatan terhadap kekuasaan suatu kelompok sosial, tetapi tulisan ini adalah sebuah ungkapan
realitas yang mengembalikan pada hak azasi manusia untuk berbicara melalui media tulis. Ituah,
maka sastra merupakan alat untuk berbicara dan jangan pernah sastra mengkambinghitamkan
atau dikambinghitamkan, atau berlindung di balik dunia seni, jika itu menyinggung masyarakat
kecil maupun luas. Sastra harus bisa bicara secara realisistis sebagai karya ksi.
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Sastralah makhluk yang serbabisa bicara, independent, merdeka, cuek, tak berpikir
resiko pada eksistensi diri? Akan tetapi, sastra tetap bisa hidup dan bicara apa saja walaupun
kadang-kadang harus berbenturan dengan kekuasaan negara (state power). Seharusnyakah,
sastra tak peduli dengan borgol, pada sunat, pada tirai besi, pasung, oleh kekuasaan kelompok
sosial politik dan pemerintahan. Yang jelas, sastra tidak banyak memberikan solusi terhadap
permasalahan politik. Sastra adalah sebuah media kontrol, menawarkan sebuah pandangan.
Sastra adalah wahana atau sebuah wacana. Sastra adalah sebuah reektor terhadap fenomenafenomena yang hidup di dalam masyarakat. Sastra dapat mengatakan budaya, sosial, politik,
realitas kehidupan dan secara jujur mengenai budaya, sosial, politik, realiotas kehidupan dan
sejarah, tanpa ada kontaminasi, intervensi, provokasi pihak-pihak lain, tetapi harus diingat
pula bahwa sastra juga bukan merupakan alat untuk memprovokasi rakyat banyak.
Sastra, bahasa, budaya, masyarakat, mempunyai hubungan timbal balik (dialektik)
saling mengisi, saling memberi. Akan tetapi, harus disadari bahwa sastra adalah karya seni,
ksi, realitas rekaan (imajiner). Dengan kata lain, sastra mengungkap kenyataan tetapi bukan
dalam rangka mengemukakan atau melaporkan suatu fakta. Denmgan demikian, jika sastra
mengungkapkan segala peristiwa yang berkaitan dengan kepincangan-kepincangan yang terjadi
dalam kehidupan ini,biarlah. Pemerintah jangan tersinggung, masyarakat jangan tersinggung,
indivuidu-individu, atau golongan-golongan tertentu jangan tersinggung, karena sastra
bukanlah laporan njurnalistik, sastra tetap berbeda dengan sebuah laporan atau berita aktual,
tetapi sastra adalah rekaan. Sastra adalah sebuah world vision, pandangan dunia pengarang,
walaupundiilhami oleh kenyataan-kenyataan hidup yang sudah terjadi maupun belum terjadi.
Oleh karena itu, biarlah saling mengontrol, saling mengisi, saling memahami, saling melengkapi.
Seperti terjadi dalam kompetisi, bahwa sastra bukanlah makhluk yang kalah harus dikalahkan,
atau mengalah sekalipun, tetapi sastra adalah sebuah alat, korektor, ekspresor, bagi sosial,
budaya, politik, moral, agama, teknologi sekalipun, dan sebagainya. Kalau tidak demikian,
Dewi tidak akan bisa berkata dalam karyanya Supernova, bahwa inilah dampak dari sebuah era
komunikasi canggih yang serba komputer, internet, serba seluler. Manusia akan bertahan dalam
konteks individunya. Kebosanan secara sosial dan normatif memunculkan manusia-manusia
yang mempunyai karakter dan sikap yang ‘asing’ atau ‘nyleneh’ jika diukur secara normatif.
Kehidupan kaum gay dan lesbian lebih terbuka, ‘blak-blakan’, tanpa ‘tedheng aling-aling’,
nrocos diungkapkan dalam karya sastra, bahkan di beberapa televisi swasta telah menayangkan
secara terbuka bagaimana kehidupan mereka. Para kritikus tidak ada yang menilai bahwa
Supernova karya yang amoral. Hal ini menandai bawa dunia sastra telah mengalamai perubahan
sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakatnya.
Kritik agamapun tidak selalu harus diekspresikan dengan nilai putih saja, seperti dalam
karya sastra lama, tetapi justru dengan pandangan-pandandgan lain. Misalnya, seperti dalam
cerpen Robohnya Surau Kami, bahwa fatwa dapat disampaikan dengan bualan melalui tokoh
Ajosidi. Untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia, bukannya taat ibadah dan hanya
memikirkan akhirat saja, tetapi harus menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Atheis, yang
menyampaikan kritik agama dengan mengkontroversialkan antara aliran-aliran theis dan atheis.
Kesibukan-kesibukan duniawi sering menenggelamkan manusia hingga melupakan Tuhan,
seperti ungkapan oleh Subagio Sastrowardoyo; /Tuhan bersembunyi di balik surat pajak/berita
politik/pembagian untung/ dan keluh tangga kurang air/.
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Budaya lokal menjadi ekologi sastra modern semakin kuat. Pengarang secara realistis
mengungkapkan bagaimana kebudayaan itu hidup di daerah. Budaya kawin paksa yang hidup
di daerah Minangkabau pada waktu penjajahan Belanda diungkapkan dalam beberapa novel
angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru, yang pengungkapannya sesuai dengan konteks
masyarakat pada zaman itu. Akan tetapi, pengungkapan budaya tersebut menjadi berbeda
ketika tahun berjalan kira-kita 1970-an dalam Bako. Perubahan masyarakat yang menginginkan
pendobrakan terhadap budaya lama akhirnya harus juga mengalami kekalahan.
Pandangan dan sikap hidup orang Jawa menjadi persoalan yang telah tereeksi dalam
karya sastra. Linus Suryadi dendgan jujur mengekspresikan sikap hidup wanita Jawa yang serba
pasrah dan lego lila dalam visualisasi melalui tokoh Pariyem sebagai masyarakat golongan
bawah/wong cilik yang berprofesi sebagai babu (pembatu). Walaupun pengungkapan konsep
itu diwarnai dengan relasi seksual yang terbuka tetapi itu bukanlah sebagai karya sastra yang
jorok/porno. Penyerahan bentuk seks tersebut sebagai simbol penyerahan secara keseluruhan
tanpa mengharapkan balasan, sekalipun itu tidak dinikah secara resmi. Itulah budaya yang
memang pernah hidup di kalangan priyayi Jawa. Di mana, klas-klas bawah tetap dimarginalkan
oleh kenyataan budaya dan kemapanan budaya. Tokoh wayang Subadra menjadi kacamata
pengarang untuk mengekspresikan ke dalam novelnya. Misalnya saja, selain Pengakuan
Pariyem, Canting, dan Sri Sumarah. Subadra adalah sosok wanita Jawa yang diidentikan
pengarang sebagai wanita mempunyai karakter sabar dan narimo (ikhlas menerima apa yang
harus dijalani), tidak emosional, berani mengalah, berani tidak menampakkan kemarahan, atau
kesalahannya terhadap orang lain. Budaya-budaya yang lainnya pun sama saja sedbagai ajang
perhelatan pena pengarang. Yang jelas, bagaimana sikap pasrah dan lego lila yang diekspresikan
dalam dua novel tersebut berbeda dengan sebelumnya.
Kritik-kritik terhada kepincangan-kepincangan sosial politik, misalnya korupsi,
ketidakadilan yang diterima rakyat, pemerkosaan terhadap hak-hak orang ‘kecil’ meluncur
dalam karya sastra misalnya, puisi-puisi Rendra, yang antara lain mengatakan; /tangan petani
yang berlumpur/tangan nelayan yang bergaram/aku jabat dalam tanganku/tanah mereka
pergulatan/ tangan cukong/tangan pejabat/ gemuk, luwes, dan sangat luas/tanganku yang
gamang dicurigai/ (dalam Potret Pembangunan dalam Puisi). Kritik tersebut diungkapkan
lagi dengan tajam dalam Sajak Tahun Baru, dalam kumpulan Orang-orang Rangkas Bitung;
/setelah para cukong berkomplot dengan para tiran/setelah hak azasi negara miskin ditekan/
demi kejayaan negara maju/bagaimana wajah kemanusiaaan?/. Masih banyak lagi sajak-sajak
Rendra yang mengungkapkan kritik-kritik seperti di atas. Kritik senada diungkapdkan Wiji
Thukul dalam ‘Nyanyaian Akar Rumput’; /jalan raya dilebarkan/kami terusir/ mendirikan
kampung/digusur/kami pindah-pindah/menempel di tembok-tembok/dicabut/terbuang/kami
rumput/butuh tanah/dengar!/ayo gabung kami/biar jadi mimpi buruk presiden/.
Kritik politik merupakan hal yang riskan bagi pengarang zaman orde baru. Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 berperan serta sebagai alat pengontrol karya sastra. Karya-karya
yang dianggap mengkritik pemerintah dicap sebagai karya subversif, yang akhirnya diberedel,
diberangus, dilarang terbit. Pengarangnya ditangkap, dipenjara ditempat yang terpencil. Saat
itulah justru mereka akan lebih produktif. Pramudya tetap menulis walau dalam pengasingan.
Kritik moral dan sosial juga menjadi wacana pengarang. Inilah yang dapat dan “diijinkan”
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untuk berkembang baik, karena memang secara pragmatis sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Hanya mungkin dicap sebagai karya yang jorok, picisan, bahkan dicap sebagai sastra porno.
Kalau memang demikian bagaimana pengakuan Pariyem? Dibalik ekspresi seksual yang blakblakan terdapat kejujuran ekspresi bahwa demikianlah adanya dalam masyarakat itu terjadi,
walaupun yang dimaksud adalah masyarakat ktif. Budaya nyelir (mempunyai isteri simpanan)
itu memang ada dalam masyarakat Jawa lingkungan priyayi. Jika sastra berbicara demikian
pun, jangan ada yang tersinggung, karena memang tidak menyinggung. Itu adalah kenyataan
yang hidup dalam masyarakat yang perlu direeksikan.
Biarlah sastra tetap hidup tanpa ada intervensi dari pihak-pihak tertentu, karena
mengintervensi seperti halnya memasung, menekan, memaksakan pengarang untuk menulis
secara tidak jujur, tetapi mengikuti keinginan politik pemerintah yang berkuasa. Seniman,
sastrawan adalah sosok yang harus diberi kebebasan untuk mengekspresikan segala ide, pikiran,
dan kreativitasnya. Akhirnya, karya sastra yang lahir adalah karya sastra ‘pesanan’.
Badan sensor merupakan alat pengontrol atau korektor sastra. Komitmen-komitmen yang
dikeluarkan oleh sekelompok pengarang juga akan membatasi kelompok pengarang lainya,
seperti kelompok-kelompok pengarng angkatan 45-an. Akhirnya terjadi pengotakan diri, antara
lain kelompok gelanggang yang humanitis, lekra yang komunis dan kelompok islam dan kristen
yang religius. Kelompok-kelompok tersebut saling membatasi diri.
Jauh sebelum sastra Indonesia modern lahir, pemerintah Belanda sudah mengontrol karya
sastra. Karya-karya yan mengekspresikan paham komunis tidak dapat dipublikasikan. Ada
kecurigaan mereka bahwa paham liberalis, kapitalis, imperialis mereka sebarluaskan akan
tergeser bahkan terkalahkan dengna paham komunis.
Dalam beberapa dekade atau angkatan atau periode tertentu, terdapat peraturan-peraturan
yang mengatur bahwa karya sastra boleh atau tidak terbit atau dipublikasikan kepada
masyarakat, sehingga, pengarang akan lebih berhati-hati dalam mengekspresikan idenya.
Kata ‘hati-hati’ menimbulkan persepsi bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya diangkat ke
permukaan sastra, padahal harus diakui bahwa ‘sesuatu’ itu ada dan hidup dalam masyarakat.
Alat-alat ukur, alat-alat kontrol inilah yang menjadi pagar berduri bagi pengarang.
Pada masa Balai Pustaka, Nota Rinkes yang notabenenya made in pemerintah kolonial
Belanda sempat pula menggelisahkan pengarang. Betapa tidak, karya-karya sastra banyak yang
tidak dapat diterbitkan. Karya-karya sastra yang terbit harus mendukung politik pemerintah
yang berkuasa (Kolonial Belanda), tidak boleh menyinggung agama dan tidak boleh melanggar
kesopanan dan kesusilaan. Akhirnya, banyak karya sastra yang mengangkat tema-tema yang
sama. Sastrawan dininabobokan dengan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, kawin paksa,
pertentangan hitam putih, kemenangan golongan tua, misalnya yang terungkap dalam Azab Dan
Sengsara dan Siti Nurbaya. Datuk Maringgih seorang pejuang yang melakukan perlawanan
terhadap pemerintah Kolonial Belanda malah dianggap sebagai pemberontak. Golongan
pendidikan justru mendukung pemerintah Kolonial Belanda, seperti Salah Asuhan. Raah
adalah sebuah simbol pendidikan tradisional yang tidak diminati oleh golongan pendidikan
produk Kolonial Belanda (Safei). Itulah kenyataan, bahwa pemerintah Kolonial Belanda telah
mengintervensi, mengontrol sastra. Akhirnya, karya-karya sastra yang tidak lolos, beredar
secara liar tanpa melalui badan penerbitan Balai Pustak antaralain Studen Hijau dan Rasa
394

Merdika karya Mas Marco Kartodikromo dan Hikayat Kadirun karya Semaun. Karya-karya
tersebut menggelisahkan pemerintah Kolonial Belanda karena dianggap sebagai karya yang
mengandung ide komunisme.
Pada masa Pujangga Baru, masih belum banyak terjadi perubahan dalam karya sastra.
Masa tersebut merupakan masa yang masyarakatnya sudah mulai sadar nasionalisme. Oleh
karena itu, sastra digunakan alat sebagai propaganda nasionalisme bagi pengarang. Misalnya,
karya-karya Moh. Yamin, Y. E. Tatengkeng, dan STA. Sastra dan sejarah menjadi hal yang sangat
dialektik. Selain itu, pragmatisme menjadi tolok ukur karya sastra, bahwa sastra harus dapat
mendidik masyarakat, sastra harus bermoral. Oleh karena itu, ketika Armijn pane melahirkan
Belenggu, spontan karya tersebut dinilai sebagai karya amoral, tidak sesuai dengan budaya
bangsa Indonesia. Ternyata, Belenggu pun mendapat sambutan Atheis, walaupun notabenenya
dianggap sebagai novel kritik agama.
Lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya, demikian peribahasa berkata. Nota Rinkes
telah mengikat kebebasan pengarang Indonesia, tetapi ada yang lebih menjerat. Keimin Bunka
Shidosho, badan sensor Jepang yang sangat ditakuti pengarang Indonesia. Tema-tema anti
Belanda dan antinasionalisme Indonesia menjadi keinginan Jepang. Cita-cita Keimin Bunka
Shidosho adalah ingin menghapus kebudayaan Barat, kesenian yang tidak sesuai dengan
budaya ketimuran dianggap sebagai musuh dan tidak dapat dipublikasikan. Seni untuk seni
tidak boleh mengabdi untuk siapapun. Akhirnya, Idrus menulis cerpen dengan menggunakan
simbol-simbol atau sandi-sandi yang tidak diketahui oleh pemerintah jepang, Corat Coret di
Bawah tanah (kumpulan cerpen) Kisah Sebuah Celana Pendek, Surabaya dan sebagainya.
Chairil Anwar dengan kesadaran nasionalismenya menulis puisi-puisi patriotik walaupun
dengan seting Belanda (Diponegoro) atau dengan konotasi-konotasi khusus sehingga Badan
Sensor tersebut dapat dikelabuhi. Walaupun demikian, ada beberapa puisi yang tidak dapat
lolos dan dibagi-bagikan kepada teman-temannya. Betapa Chairil telah terpasung kejujuran
ekspresinya oleh pemerintahan Jepang. Pada masa ini justru LEKRA hidup dengan subur.
Pengarang-pengarang berhaluan ‘komunis’ mendapat angin segar untuk mendapatkan idenya,
Pramudya Ananta Toer, Utui Tatang Sontani, Bakri Siregar, dan lain sebagainya. Pemikiran
komunis tampaknya tidak menggelisahkan Jepang.
Sastra selalu mengalami perubahan, sesuai dengan konteks sosial, budaya, bahasa,
bahkan politik. Sejak ORLA lengser, ORBA menjadi state power. Pemerintahan yang
berkuasa ikut turun tangan mengontrol karya sastra. Angkatan 66 tampaknya setuju dengan
pemerintahan ORBA dengan mengeluarkan manifes kebudayaan, yang merupakan sikap
sejumlah sastrawan, seniman, dan budayawan Indonesia yang tidak setuju dengan LEKRA
dan segala aktivitasnya. Angkatan tersebut lahir dengan latarbelakang protes sosial, yaitu
penyelewengan-penyelewengan yang membawa negara ke jurang kehancuran. Sastrapun
dikembalikan pada dasar pemerintahan PANCASILA. Berdasarkan itulah, sastra mengabdi
pada politik pemerintah yang berkuasa, seperti dikemukan dalam manifes kebudayaan, “Kami
para saeniman dan dan cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah manifes
kebudayaan yang menyatakan pendirian, cita-dita, dan politik kebudayaan nasional kami”,
dan pada alinea terakhir berbunyi “Pancasila adalah falsafah kami”. Bagi ORBA, Pancasila
merupakan alat yang sangat ampuh sebagai lter, termasuk karya sastra. Oleh krena itu, karya
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sastra yang tidak sesuai dengan falsafah tersebut tidak dapat diterbitkan, dibredel, diberangus,
pengarangnya ditangkap dan dipenjara. Golongan LEKRA pun lumpuh. Pencekalan terhadap
pementasan-pementasan sastra sering terjadi. Kekuatan ABRI turut serta sebagai alat untuk
membantu kekuasaan pemerintah yang menjaga stabilitas keamanan, baik keamanan sik
maupun kenyamanan bernegara. Karena itulah, maka karya sastra yang lahir pada angkatan
66 ini merupakan ciri-ciri; berkonsepsi Pancasila, bertemakan protes sosial, dan protes politik
terhadap ORLA atau ekspresi realitas yang terjadi pada pemerintahan transisi OLA ke ORBA.
Peristiwa pelarangan karya sastra LEKRA ditulis Tauk Ismail dalam puisi yang berjudul
Catatan Tahun 1965: di lapangan dibakari buku/mesin tikmu dibelenggu/piringan hitam
dipanggang/buku-buku dilarang/kita semua diperanjungkan/gaya rabies klongsongan/Hamka
diludahi Pram/masuk penjara Sukabumi/Jasin dicari diserapahi/terbenam daftar hitam/Usmar
dimaki lentera/takdir disumpahi LEKRA/ (Tirani dan Beteng, 1993: 52).
Pramudya adalah ‘potret muram” pengarang Indonesia. Sejak dicap sebagai pengarang
yang berhaluan kiri (marxis atau komunis), karya-karya Pramudya dilarang terbit. Padahal,
beberapa karyanya justru mendapat perhatian dan penghargaan Magsaysay dari Pilipina.
Bahkan, pernah menjadi kandidat Asia yang paling utama untuk mendapat dhadiah Nobel
(majalah Time). Potret itu akhirnya menjadi cermin bagi pengarang-pengarang selanjutnya.
Kehati-hatian dalam mengekspresikan segala pikiran menjadi paradigma.
Sejak inilah intervensi pemerintah terhadap sastra semakin kuat. Intervensi tersebut bukn
saja melanda dunia tulis sastra, tetapi juga pelisanan sastra. Berbagai pementasan sastra yang
tidak sesuai dengan Pancasila atau berani mengkritik pemerintah dicap sebagai provokator,
subversif. Puisi-puisi Rendra (Potret Pembangunan dalam Puisi, Orang Rangkas Bitung) pernah
mengalami penyensoran dan tidak boleh dibaca di depan umum. Puisi-puisi Wiji Thukul yang
sarat dengan suara rakyat kecil juga mendapat sorotan pemerintah, bahkan hilangnya penyair
tersebut sampai sekarang masih dipertanyakan. Dalam dunia pentas, drama Opera Kecoa dan
Suksesi karya Riantiarno pernah dilarang untuk dipentaskan, pada tahun 1990. Pementasan
Pak Kanjeng karya Emha Ainun Najib dilarang pentas di Jawa Timur. Inilah kenyataan bahwa
dunia pentaspun harus melalui proses perizinan yang cukup ketat. Kecenderungan itu muncul
karena kegelisahan pemerintah pusat maupun daerah, bahwa dengan melisankan sastra yang
sifatnya “kontrovesial” dengan pemerintah lebih membahayakan masyarakat umum. jauh
berbeda jika dibandingkan dengan masa-masa LEKRA, pembaca lebih memahami dengan
keterbacaan sastra dari pada pelisanan, karena ternyata, karya-karya Pramudya yang tidak
pernah dilisankanpun sempat dianggap sebagai karya yang meresahkan penerintah.
Bagaimana kenyataannya? Sastra masih tetap hidup, walaupun kadang-kadang harus
mengikuti arus untuk menyelamatkan diri dari sanksi atau ancaman pihak-pihak tertentu
yang berkuasa, sehingga, pengarang merasa diperkosa hak-hak kebebasan ekspresinya,
ditekan, hanya untuk memenuhi keinginan kekuasaan politik negara yang mempunyai alasan
demi keamanan dan stabilitas nasional. Bagaimana ini bisa terjadi? Sungguh amat kasihan?
Sastrawan menjadi sansgat mendertia, belajar berbohong, berlari dari kejujuran eksprrresi, dan
sebagainya. Walaupun sastra dan politik adalah dialektis tetapi sastra tak seharusnya tunduk
dengan penguasa politik, kerena sastra adalah kerja ekspresi, kerja suara hati nurani. Kerja
nurani, keyakinan yang mendasari gerak langkah merupakan ideologi. Ideologi merupakan
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seperangkat keyakinan pengarang yang melatarbelakangi lahirnya sebuah karya sastra. Ideologi
dan politik adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari sastra. Politik diartikan tindakan atau
kegiatan yang dioerguankan untuk mendapatkan kekuasaan dalam negara, masyarakat atau
lembaga (Damono, 1999: 59). Politik adalah dramatisasi realitas kehidupan yang sistematis
dan penguasa adalah kerja hidup, ideologi politik dan ilmu politik digabugkan dalam bentuk
dramatis sebuah mitos (Gramsci, 2001: 6). Akhirnya politik adalah sebuah objek bagi sastra
untuk disuarakan secara jujur, sebagai bentuk ekspresi, kejujuran, dan kontrol. Akhirnya
yang lahir adalah kritik-kritik politik, yaitu kritik terhadap kepindcangan-kepincangan politik
pemerintah.
Udara yang begitu longgar ditiupkan oleh pemerintah reformasi semua orang bisa bicara
bebas. Tetapi saking bebasnya, ada pihak-pihak kebablasan. Tetapi sastra tideak. Sastra masih
dalam kendali, karena kujujuran tetap terkendali, tidak emosional, tatpi rasional. Karena sastra
bukanlah provokator. Kenyataan mengatakan bahwa semakin karya sastra itu dilarang terbit,
pembaca akan bernafsu untuk memburu dan memilikinya, dan pengarang akan bernafsu untuk
mempublikasikan secara diam-diam. Seperti yang dilakukan oleh Chairil Anwar, puisi-puisi
yang tidak dapat lolos dari badan sensor Jepang dibagi-bagikan kepada temannya. Pramudya
semakin karyanya dilarang, orang akan semakin memburu dan diam-diam menyimpannya.
Akan tetapi, sejak era reformasi ini lahir, karya-karya Pramudya kembali diterbitkan dan
orang-orang ramai-ramai membelinya.
Melihat kekuatan-kekuatan badan sensor atau kekuasaan pemerintah terhadap sastra
tersebut muncul suatu pertanyaan, dapatkah sastra tetap eksis dengan kemerdekaan dan
kejujuran eksprsi tanpa ada intervensi kekuasaan? Hal itu tergantung pada para birokrat dan
penguasa politik. Sastra sebenarnya tidak perlu untuk dicurigai baik dilisankan maupun tidak,
karena dalam sastra terdapat nilai-nilai, kebijakan-kebijakan individu yang sangat universal
dan realistis. Sastra tidak hanya selalu menawarkan segi keburukan politis, sosial atau budaya
atau apa saja. Namun demikian, semua itu dikembalikan pada pembaca. Banyak pemimpinpemimpin yang bijak dan berhasil setelah ia memahami karya sastra. Lantas bagaimana supaya
massage sastra itu sampai pada penguasa? Mestinya sastra bukan hanya menu bagi sastrawan,
guru, dan lsof-lsof saja, tetapi para birokrat dan politikuspun harus menyantap sastra. Sastra
harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat yang menyeluruh, bukan segolongan saja. Sastra
harus bisa mengubah kesadaran masyarakat (society coscience), membuka wawasan baru (new
knowledge). Akhirnya, tulisan ini saya tutup dengan mengutip pendapat Sapardi Djoko Damono
“Jika masyarakat beranggapan bahwa keserasiaan dan ketentraman merupakan ciri idealnya,
maka sastra harus pula menghasilkan duniarekaan yang tidak mengunggulkan pembangkangan
dan pembelotan”.

C. PENUTUP
Itulah sastra, masyarakat dan budaya menwarkan suatu ekologi yang luas dan sastra selalu
berinteraksi dengan fenomena yang terjadi dalam budaya dan masyarakatnya. Biarlah sastra
bicara semua produk masyarakat. Biarlah satra bicara semua produk masyarakat dan budaya
karena sastra ingin kaya dan memperkaya dirinya dengan nilai, dengan estetika, dan dengan
sastra itu sendiri.
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ABSTRAK
Penceritaan sosok seorang wanita sejak awal kesusastraan Indonesia modern, sarat akan
banyaknya penindasan dan penderitaan. Pergeseran nilai-nilai kewanitaan yang terjadi dalam
penciptaan karya sastra memperlihatkan adanya hubungan pertentangan ‘betina’-‘perempuan’‘wanita’. Selain pergeseran paradigma nilai ‘wanita’, novel sebagai sistem tanda juga memberi makna
lebih dalam terhadap hal-hal tertentu, yang mungkin sebelumnya sebagai ketidakbermaknaan-atau
kesia-siaan. Latar budaya yang membentuk karakteristik penciptaan novel-novel masih sangat kental
dengan budaya primordialisme masyarakat (pria) sebagai pendukung kebudayaan itu. Semangat
feminisme dalam kerangka pemikiran perjuangan ‘kesetaraan gender’ senantiasa mengalami koreksi
dari para pengarang yang melahirkan karya sastra (novel) pada setiap periode perjalanan sastra.
Transformasi kedudukan ‘wanita’ ke dalam tataran-tataran yang berbeda-beda selalu mengalami
pergeseran-pergeseran sesuai dengan konteks zamannya.
Kata kunci: novel, wanita, gender.

A. Pemahaman Awal
1.

Konsep Betina-Perempuan-Wanita
Diskriminasi pada perempuan sudah dimulai sejak awal kesusastraan Indonesia
modern, Azab dan Sengsara dan Siti Nurbaya adalah dua novel awal yang sarat dengan
penindasan dan penderitaan karena tercipta oleh kondisi sosial zaman itu. Siti Nurbaya
dan Mariamin adalah dua sosok perempuan yang mewakili kondisi perempuan pada
zamannya di mana kekuasaan laki-laki nampak superioritasnya. Wanita-wanita dalam
novel sebelum perang dunia kedua digambarkan sebagai objek semata, penurut, lemah,
tak berdaya melawan kekuatan system budaya patriarchal. Mereka dikalahkan oleh
budaya diskriminatif, feodalis yang dikukuhkan oleh kaum pria. Tema-tema demikian
bisa dijumpai dalam beberapa novel: Di Bawah Lindungan Ka’abah, Sukreni Gadis Bali,
dan sebagainya.
Istilah betina-perempuan-wanita dalam sastra Indonesia merupakan konsep yang
bertentangan tetapi sekaligus berhubungan, sama halnya dengan konsep antara siang dan
malam.
Pengertian ‘betina’ berakar pada pengertian yang umum dalam bahasa Indonesia,
‘betina’ lebih dihubungkan dengan binatang, yaitu sebagai lawan dari kata ‘jantan’,
pertentangan berubah menjadi ‘perempuan’ sebagai lawan ‘laki-laki’ pada manusia
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(Junus, 1983: 21). Kata ‘betina’ bisa dimaknai sesuatu yang berhubungan dengan
dunia kebinatangan. Ia memiliki naluri kebinatangan. Dalam hubungan seks, ia lebih
mementingkan kepuasan seks, tak perlu diformalkan dan dilembagakan, tanpa ada
pernyataan cinta, seperti yang terjadi antara Hazil dan Fatimah pada Jalan Tak Ada Ujung
karya Mochtar Lubis.
Dalam novel Motinggo Boesje sengaja dibedakan antara ‘betina’ dan ‘perempuan’
dalam novel Perempuan Itu Bernama Barabah, diungkapkan sebagai berikut: “Baginya,
istrinya itu bukan betina saja.Tapi adalah perempuan”. Betina menurut Motinggo Boesje
lebih sebagai alat pemuas seks. Sedangkan perempuan adalah bagian dari suatu kehidupan
rumah tangga, dan merupakan kesatuan yang utuh dan padat.
Istilah ‘perempuan’ mengandung pengertian ‘pe(ng)rumahan’, sebagaimana dikatakan
oleh Elizabeth Janeway dalam bukunya Man’s World, Woman’s Place (1977: 17 dalam
Junus,1983: 22), demikian: “Perempuan jadinya hanya merupakan bagian dari suatu
kehidupan rumah, terpisah dari dunia luar rumah, sehingga ia juga merupakan wujud
dalam bentuk pemingitan. Perempuan lebih bertugas untuk melayani lelaki (= suaminya)
dan diresmikan menjadi miliknya melalui perkawinan”. Pada istilah ‘betina’ hal itu tak
bisa dijumpai.
Dalam istilah ‘perempuan’ memiliki konsekuensinya yaitu penglahiran anak, karena
perempuan juga bertugas untuk melahirkan keturunan, bahkan merupakan tugas utamanya.
Pengertian ‘wanita’ lebih banyak timbul untuk mempertentangkan terhadap pengertian
‘perempuan’, terutama penentangan terhadap aspek negatif yang melekat pada istilah
‘perempuan’. Ini lebih merupakan pengertian asas dari ‘wanita’. Situasi ini timbul karena
penggunaan istilah ‘wanita’ berhubungan dengan suatu gerakan pembebasan ‘perempuan’
hingga sungguh menjadi ‘wanita’.
Menurut Umar Junus, ‘wanita’ dapat diartikan sebagai berikut: “Wanita dengan rumah
tangga sebagai pemahaman yang tak perlu diperdebatkan, tetapi tugas wanita bukan
hanya untuk rumah tangga. Mereka juga berhak berada di luar rumah, pada pandangan
Tuti dalam Layar Terkembang, Sutan Takdir Alisjahbana. Perkawinan harus didasari dan
dilakukan dengan hak yang sama antara wanita dan pria, tidak ada yang lebih berkuasa,
saling mencintai, saling menghargai, wanita bukan hak milik lelaki, sebagaimana halnya
dengan ‘perempuan’ (Junus, 1983: 22-23).
Dari kutipan di atas bisa disimpulakna bahwa pengertian wanita berkaitan dengan
pengertian gerakan pembebabasan perempuan (feminisme) pada tahap awal, yaitu pada
suasana “freedom from”. Demikianlah konsep betina-perempuan-wanita, istilah itu dilihat
sebagai istilah yang berdiri sendiri, tidak dihubungkan dengan suatu perkembangan. Artinya
bahwa pengurutan istilah di atas tidak bermaksud memaknai perkembangan dari ‘betina’
ke ‘peremepuan’ dan selanjutnya ke ‘wanita’. Bagaimana konsep tersebut terlihat dalam
hubungan perkembangan karya sastra (novel) Indonesia.
2.

Hubungan Pertentangan Betina-Perempuan-Wanita
Berbicara mengenai perkembangan karya sastra Indonesia perlu diketahui peta
penciptaan karya sastra dari periode yang satu ke periode berikutnya demikian seterusnya.
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Bagaimana pergeseran nilai-nilai, kewanitaan, yang terjadi dalam penciptaan karya
sastra Indonesia dapat dilihat dalam pembahasan ini, hubungan pertentangan ‘betina’‘perempuan’-‘wanita’ dapat dijelaskan melalui skema di bawah ini :
BETINA

X

PEREMPUAN X WANITA

+ALAM

X

-ALAM

Berbicara tentang ‘betina’ artinya berbicara tentang alam karena di dalamnya
dianggap tidak aturan yang diatur oleh kekuatan pikiran manusia. Ia tidak dibudayakan.
Pengertian ini diperlukan untuk melihat adanya dua gerak lain, yaitu peng-alam-an dengan
penjauhan diri dari alam. Pada gerak yang kedua itu dapat dikutip pendapat dari Patricia
Sexton : “Lelaki telah menjadi ‘perempuan’ karena ia telah dijauhkan dari alam” (dalam
Junus,1983:24).
Membudayakan seseorang artinya telah menjinakkan sifat alamiahnya. Proses
penjauhan diri dari alam dapat dianggap sebagai proses pembudayaan yang menjinakkan
sifat alamiah seseorang, sehingga mungkin bisa kehilangan sifat alamiahnya. Pembicaraan
mengenai dunia ‘betina’-‘perempuan’-‘wanita’ tidak bisa dilepaskan dari dunia lain yaitu,
dunia ‘jantan’-‘lelaki’-‘pria’ karena secara kodrati keduanya adalah pasangan. Perubahan
pada dunia betina-perempuan-wanita pasti akan berpengaruh pada dunia jantan-lelaki-pria.

B. Pergeseran Nilai-nilai Kewanitaan dalam Novel-novel Indonesia dari Waktu ke
Waktu
Dari konsep-konsep pengertian dan hubungan pertentangan antara betina-perempuanwanita di atas, memberikan penjelasan tentang arah pergeseran nilai-nilai “kewanitaan” dalam
novel-novel Indonesia seperti diuraikan berikut ini.
Novel awal Indonesia lebih melukiskan usaha pembebasan diri dari keperempuanan, tak
mau hanya jadi perempuan yang hanya menjadi alat rumah tangga, dikawin oleh lelaki yang
tak mereka cintai. Siti Nurbaya tak ingin dimiliki oleh Datuk Maringgih, tetapi itulah yang
terjadi. Mereka mau menjadi wanita. Pada awalnya usaha ini belum berhasil (usaha melawan
keperempuanan), mereka menyerah dikawini orang yang tidak mereka cintai. Tetapi bukan
berarti hilangnya semangat pemberontakan mereka. Siti Nurbaya misalnya, kemudian mencoba
melepaskan diri dari Datuk Maringgih setelah unsur pengikatnya yaitu ayahnya meninggal
dunia.
Dalam novel Belenggu dan Atheis misalnya tokoh Yah dan Kartini tidak ingin menjadi
perempuan ketika mereka menolak menjadi ibu, tidak melahirkan anak dari suami mereka yang
tua. Berbeda dengan Rapiah dalam Salah Asuhan sampai melahirkan seorang anak karena ia
memang bersedia menjadi perempuan.
Itulah beberapa novel Indonesia awal atau novel-novel sebelum perang dunia II,
ceritanya usaha meninggalkan dunia ‘perempuan’ dan menggantikan dengan dunia ‘wanita’.
Kehancuran rumah tangga karena, (1) biasanya benturan dua kepentingan yang berbeda tanpa
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bisa dijembatani lagi. Istri yang dipaksakan menjadi ‘perempuan’ padahal dia mau menjadi
‘wanita’ atau suami menginginkan mendapatkan seorang ‘wanita’ tetapi yang didapati hanya
seorang ‘perempuan’.(2)Rumah tangga didirikan atas dasar cinta tetapi isteri masih seorang
‘perempuan’, atau suami masih memperlakukan isterinya sebagai seorang ‘perempuan’.
Keadaan (1)bisa dilihat pada novel-novel Siti Nurbaya, Azab dan Sengsara, Pertemuan,
Salah Asuhan, sedangkan keadaan (2) dapat dilihat pada novel-novel Karena Mentua, Salah
Pilih, Karena Anak Kandung. Bila dilihat pada Layar Terkembang perkawinan antara Yusuf
dengan Tuti itu perkawinan seorang ‘pria’ dengan seorang ‘wanita’ yang perjalanannya seolah
dilanjutkan oleh perkawinan Tini dan Tono dalam Belenggu. Tono mengawini Tini bukan
sebagai ‘perempuan’, tapi seorang ‘wanita’. Tono kecewa, sehingga lari pada seorang ‘betina’,
Yah.
Menurut Umar Junus ‘wanita’ merupakan metatesis dari ‘betina’ sehingga yang diperoleh
Tono bukan ‘perempuan’ yang suci tapi hanya seorang ‘betina’, Yah (1983:26).
Dari pandangan Umar Junus itu maka bisa disimpulkan dari Belenggu pergeseranpergeseran keadaan ‘betina’-‘perempuan’-‘wanita’ :
1.

Usaha pembebasan diri dari keperempuanan bisa menyebabkan seseorang menjadi ‘betina’,
bukannya ‘wanita’.

2.

Tono hanya punya dua pilihan : Tini yang ‘wanita’ atau Yah yang ‘betina’. Ia tak
menemukan ‘perempuan’ lagi.

3.

Keduanya (Tini dan Yah) tak mungkin menjadi perempuan lagi karena ‘perempuan’ telah
merupakan masa lampau mereka.

Dari simpulan itu telah terjadi pergeseran keadaan ‘betina’-‘perempuan’-‘wanita’ dari
skema di depan karena proses pengwanitaan mungkin berlanjut kepada pembetinaan. Seperti
telah dijelaskan di depan bahwa ‘wanita’ adalah kata yang merupakan metatesis dari ‘betina’,
karena memang ada hubungan yang berlanjut antara keduanya. Keduanya berhubungan dengan
kebebasan seseorang dari kungkungan rumah, yang berhubungan dengan ‘perempuan’, yang
sementara orang bahwa kata itu, ‘perempuan’, berhubungan dengan kata ‘mpu-empuan’(engku)
artinya sebutan isteri raja (ratu) (Poerwadarminta, 1976:273). Jadi ‘perempuan’ sebagai ratu
rumah tangga.
Dengan Belenggu, telah mulai kelihatan unsur kebetinaan dalam novel-novel Indonesia.
Peembaca telah dihadapkan pada tokoh yang tidak mungkin digolongkan sebagai perempuan
atau wanita, sebab meskipun ia mempunyai suatu unsur utama, tetapi telah tidak murni lagi.
Unsur lain telah mengubah atau mengintervensi unsur utamanya, yaitu unsur betina dan unsur
perempuan. Tini pada dasarnya wanita, tetapi ia terintervensi unsur betina. Sedangkan Yah
pada dasarnya betina, tetapi kecenderungannya mengarah ke perempuan. Tokoh-tokoh seperti
ini menimbulkan pemaknaan yang ambiguous.
Wujud kebetinaan Yah tidak secara eksplisit dilukiskan dalam hubungan seks dalam
Belenggu. Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan novel Tak Ada Esok ataupun
dalam novel Jalan Tak Ada Ujung, keduanya karya Mochtar Lubis. Dalam Jalan Tak Ada
Ujung, hubungan seks anatara Hazil dan Fatimah dilukiskan secara alamiah. Mulanya Fatimah
menyatakan masih takut, karena itu perbuatan dosa. Tetapi kemudian perasaan dosa itu
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hilang setelah merasakan kenikmatan hubungan perselingkuhan tersebut. Lebih jauh Fatimah
merasakan hubungannya dengan Hazil itu sebagai proses alam yang tidak perlu diberi nilai dosa.
Hal tersebut bisa terjadi demikian, karena Fatimah sudah terintervensi oleh unsur kebetinaan
dalam dirinya, yang berhubungan dengan alam. Inilah awal perkembangan yang memberikan
penekanan kepada unsur betina.
Kebetinaan ini bisa dijumpai pada novel lain, dengan pola yang berbeda pula seperti: pada
Keluarga Gerilya kebetinaan Amilah sebagai suatu “pilihan”- karena merupakan perjuangan
pembebasan dari kebinatangan penjajahan menuju kemanusiaan kemerdekaan – Kebetinaan
yang dipilih Amilah adalah ekses atau konsekuensi logis dari pengaruh budaya ‘barat’
modern, dalam tangsi tentara Belanda. Kehidupan yang tidak memberikan kepuasan batinnya,
diekspresikan melalui pencarian kejantanan yang alamiah pada seorang pemuda.
Pola yang lainnya adalah kebetinaan yang “terpaksa” karena menjalani hidup yang tragik.
Tokoh Marni dalam Hilanglah Si Anak Hilang dari Nasyah Jamin, rela dimiliki oleh Pak Kadir
yang kaya tetapi impoten sebagai wujud baktinya pada ibunya, tetapi ia menyerahkan dirinya
kepada Kuning untuk memenuhi hasrat biologisnya yang tidak mungkin didapatkan dari Pak
Kadir.
Maka sistematika hubungan (‘betina’-‘perempuan’-‘wanita’) dengan alam skemanya bisa
diubah sebagai berikut :
WANITA X BETINA
+ALAM

X
X

PEREMPUAN
-ALAM

Ada kecenderungan mengperempuankan kembali ‘wanita’ yang mungkin telah bergeser
ke ‘betina’, sehingga menjadi ‘perempuan’ kembali. Kecenderungan ini nampak pada penulispenulis novel tahun 70-an baik penulis wanita maupun pria. Misalnya penulis novel Bumisari,
Naniheroe (Jakarta, Gramedia, 1977). Naniheroe nampaknya cukup sadar akan dominannya
unsur kebetinaan dalam kehidupan (novel) awal di Indonesia, dalam pengantar novelnya
dikatakan sebagai berikut :
“Dikatakan bahwa kehidupan seks di luar perkawinan bukan noda lagi. Dan gadis jaman
sekarang sudah tidak suci lagi … maka Bumisari ingin menggambarkan kepada masyarakat
bahwa sebanyak-banyak gadis yang sudah tidak menghiraukan tata susila Timur, toh masih
lebih banyak gadis kita yang memegang teguh tata susila itu dan menjunjung tinggi kesuciannya
sebagai gadis”.

C. Perwujudan Simbol-simbol Kewanitaan Dalam Novel-novel Indonesia
Dari konsepsi “memperempuankan”, sebenarnya memberikan indikasi bahwa kodrat akan
tetap merupakan legitimasi atas gender. Di negara yang sudah sangat maju pun, di Barat, hingga
kini masih cukup sering diskursus ini dinyatakan bahwa perempuan selayaknya “berada” di
rumah. Bagi kaum ibu haruslah ingat akan kodratnya sebagai ibu. Laki-laki (suami) dengan
demikian sebaliknya, bahwa pada kodratnya ia harus “keluar” rumah sebagai agen protektif
(kepala keluarga).

403

Kata “berada” dan “keluar” tentunya memiliki makna serta konsekuensi tertentu, apalagi
disertai kata “rumah” sebagai simbol kerukunan keluarga. Karena perempuan/ibu selayaknya
“berada “ di rumah, maka praktis urusan di dalam rumah menjadi wewenang ibu. Dan ketika
laki-laki/suami “kembali” ke rumah , sudah menjadi haknya untuk menuntut pelayanan dari
sang istri. Mekanisme seperti ini bila berjalan dengan baik, maka jadilah keluarga itu sebagai
teladan.
Persoalan yang sebenarnya adalah pada pengertian mengenai simbol-simbol di atas
sebenarnya bukanlah sebuah kodrat, melainkan aturan-aturan kultural tertentu yang kemudian
dijadikan legitimasi untuk kepentingan tertentu (Tommy F. Awuy, 1995:93). Itu semua bukanlah
kodrat atau hukum alam, tetapi kehendak (penguasaan) laki-laki terhadap perempuan, untuk
dieksploitasi atas ‘anggapan’ inferioritasnya.
Dari perubahan yang terjadi pada novel-novel baru, seperti di atas, maka skema
pergeserannya terjadi sebagai berikut :
PEREMPUAN

WANITA

BETINA

PEREMPUAN

D. Upaya Pemberdayaan Wanita dalam Novel-novel Indonesia pada Konsep
Feminisme
Dalam novel Para Priyayi-nya Umar Kayam, Toeti Heraty menyoroti feminisme dari sisi
yang lain, yaitu tetap dalam semangat kultur Jawa. Berangkat dari sebuah pertanyaan “Mengapa
tetap kami pakai sebutan feminisme, dalam mengesahkan kode etik priyayi putri yang digelar
dalam novel ini?” Bukankah feminisme adalah suatu paradigma protes terhadap ketidakadilan
terhadap wanita? Feminisme yang antara lain memprotes terhadap demarkasi antara domestic
domain pada perempuan, dan public domain pada laki-laki. Perempuan hanya dapat melangkahi
geris perbatasan ini sebagai penggoda, pengabdi, dan akhirnya penderita. Dan laki-laki yang
tergoda dan jatuh hati, mereka tetap tidak bersalah, tetap priyayi, tetap ksatriya karena tergoda
adalah kodratnya. Bukankah citra priyayi putri dengan segala keagungan dan keluwesan ini
telah menjadi citra kadaluwarsa, sesuai perubahan zaman yang kita alami sejak zaman kolonial
berakhir, revolusi kemerdekaan, geger G 30 SPKI, dengan fenomena pemunculan Gerwani,
kemudian pada proses pembangunan zaman Orde Baru kita akrab dengan pengertian “peran
ganda” dan “mitra sejajar”? Itupun bila dianggap lebih berupa butir-butir teori yang gencar
diseminarkan dalam tahun 80-an (dalam Aprinus Salam (ed.), 1998: 315-317).
Gambaran atau citra wanita, Jawa, dalam novel Para Priyayi dipaparkan dengan halus
bahwa perempuan kembali lagi selalu pada pengalaman yang sangat mendasar: bahwa protes
selalu dimungkinkan, tapi tidak membahagiakan. Tokoh Sumini yang suaminya Harjono
bermain cinta dengan “zangeres kerontjong”. Bagaimana merebut kembali hati suami tanpa
meluruhkan harga diri? Dengan halus tetapi kejam dijatuhkan vonis; Sumini wataknya terlalu
keras, jadi dia memerlukan suatu pelajaran dalam hidup. Kemudian Marie yang dimanjakan
orang tua dan terbiasa dengan pergaulan bebas, ia kemudian hamil dan harus buru-buru
dinikahkan, yang ternyata menghadapi liku-liku lagi. Untung teratasi, tetapi pergaulan bebas
pun suatu protes dan ia terhukum pula, akhirnya didera oleh komplikasi untuk memperoleh
suami yang sebetulnya “tidak sederajat karena bukankah Maridjan anak desa, dan Marie putri
priyayi dengan pendidikan Europees”. Juga Retno Dumilah, berganti nama menjadi Gadis,
protes pula pada status priyayinya, bahkan dengan orientasi politik yang eksentrik kiri menjadi
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anggota Gerwani, dengan pergaulan bebas, tetapi justru sangat memikat pribadinya dengan
daya tarik yang tak lazim dan dinamis, akhirnya terhukum pula. Meninggal karena melahirkan
terlalu dini di penjara.
Feminisme ala Kayam menampilkan wanita yang diperkenankan berprotes dalam hidupnya,
tetapi menyalahi peraturan budaya priyayi putri, akan terhukum dengan sendirinya dan bila
survive belajar dari hukumnya. Kemudian para pria? Seperti biasa … menurut sebutan eyang
putri “lanang adalah ala-ala menang”, berperilaku dengan self condence yang meluruhkan
wanita. Menikmati baik kerja dan berbagai permainan hidup (Aprinus Salam (ed), 1998: 315,
316).
Konsep feminismenya Umar Kayam dalam novel Para Priyayi yang disoroti oleh Toeti
Heraty, masih belum bisa melepaskan tentang seharusnya perempuan “berada” dalam rumah
dan laki-laki harus “keluar” rumah, tetap menjadi simbol pelegitimasian hegemony-domain bagi
kaum pria. Itu adalah kerangka pikir yang telah dikondisikan oleh kulturnya, Jawa. Perjalanan
feminisme masih cukup panjang, demikian pernyataan Toeti Heraty.
Dari uraian di atas maka tidaklah mengherankan kalau kemudian muncul reaksi terhadap
keadaan itu. Hal semacam itu merendahkan derajat kaum perempuan yang hanya sebagai
alat pemuas seks belaka. Tampilnya penulis-penulis wanita yang mencoba meniadakan unsur
kebetinaan itu, yang telah mencitrakan wajah buruk pada wanita. Perubahan itu justru telah
menggeser sebuah cita-cita dari ‘perempuan’ menjadi ‘wanita’ berbalik, ‘wanita’ menjadi
‘perempuan’, mengembalikan pada situasi ketentraman rumah tangga.
Novel-novel di atas adalah novel awal Indonesia tahun 20-an dan tahun 30-an (dibahas
pada sub bab sebelumnya). Novel-novel periode 45 masih pencarian eksistensi wanita. Apabila
berpijak pada teori dan skema Umar Junus di depan pada penelitian ini, pergeseran kedudukan
kewanitaan menampakkan arah kesetaraan gender semakin transparan. Tetapi ada bahayanya
bahwa gerakan ‘pewanitaan’ ini akan berubah menjadi ‘pembetinaan’ kalau tidak diproteksi
secara baik pada tataran ‘take-off’. Hal ini sangat dimungkinkan karena sifat dari masyarakat
kita yang sangat terbuka terhadap pengaruh dari luar.
Jadi proses ‘pewanitaan’ ini tidak menjadi persoalan lagi. Ia berjalan dengan sendirinya
karena telah berada dalam suasana “freedom-to”. Seperti dalam Keluarga Gerilya,karya
Pramudya Ananta Tur, Amilah, ‘kebinatangan’ itu merupakan pilihan untuk membebaskan dari
‘kebinatangan’ penjajahan menuju ‘kemanusiaan’ kemerdekaan. Amilah mungkin merupakan
akibat dari kehidupan ‘modern’ yang tercermin dari kehidupan tangsi Belanda. Demikian juga
pada novel Mereka Yang Dilumpuhkan karya Pramudya, dan Dokter Haslinda karya Rivai
Malaut.
Periode 60-an banyak pengarang wanita yang muncul, antara lain Rukiah Kertapati
karya-karyanya: Kejatuhan Hati, Patah Tumbuh Hilang Berganti karya Zubaidah Subro dan
sebagainya. Wanita dalam periode ini hadir dalam stereotype ibu rumah tangga. Ternyata
periode ini wanita sendiri tidak tertarik mengemukakan nilai-nilai feminisme ke dalam karya
sastra.
Periode 70-an, N.H. Dini mulai tetarik mengemukakan semangat feminisme. Gambaran
wanita periode ini masih memprihatinkan karena mendudukkan wanita dalam kegelisahann dan
ketegangan di dalam rumah tangga, dalam Hati Yang Damai. Peran wanita yang mempunyai
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tanggung jawab terhadap masyarakat diungkapkan dalam Pada Sebuah Kapal, Keberangkatan,
Namaku Hiroko.
Periode 80-an novel-novel lokal, pengarang pria, tetapi tidak mengemukakan semangat
feminisme. Wanita hanya dihadirkan sebagai makhluk yang menyimpan kelembutan tetapi
sekaligus menyembunyikan kekerasan, Roro Mendut (dalam Roro Mendut karya Y.B.
Mangunwijaya); khusus tokoh Roro Mendut dalam novel Roro Mendut karya atau tepatnya
versi Y.B. Mangunwijaya, dalam konteks sejarah abad XVII Mataram (Sultan Agung), bahwa
nuansa kultur feodalis sangat kental mewarnai kisah itu. Konsep feodalisme adalah referensi
utama bagi masyarakat pada saat itu. Astrid S. Susantu menyatakan, bahwa “sistem feodalisme
adalah inhearent untuk masyarakat agraris (1977: 100). Apa sebenarnya yang terkandung
dalam konsep feodalismenya Astrid S. Susanto tersebut? Kisah Roro Mendut ini lahir pada
subkultur budaya Jawa di pusat pemerintahan, pusat kekuasaan, juga pusat budaya Jawa, yaitu
‘Kasultanan Mataram’. Kata “pusat” pada konsepsi ini mengaktualisasikan “inti budaya Jawa”.
Inti budaya Jawa adalah feodalis, maka sifat masyarakat agraris itu selalu “masih” bergantung
pada penguasa sebagai (diyakini) pemimpin “budaya” yang memiliki hak-hak istimewa atas
‘eksistensinya’ sebagai ‘priyayi’. Selama masyarakat masih, merasa berkewajiban, memberikan
prioritas pada pola-pola produksi lama, maka selama itupun sistem stratikasi feodal akan
bertahan (Astrid S. Susanto, 1977: 100). Lebih jauh dikuatkan oleh Clifford Geertz dalam
bukunya The Religion of Java dan didindonesiakan oleh Aswab Mahasin dibawah judul
Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa menegaskan, bahwa: Priyayi tetap menjadi
pemimpin budaya… “Ini adalah satu kelas (priyayi) yang etosnya berbeda dalam sekali dari
petani. Ia melihat hidup dalam pengertian hirarki dan kekuasaan dan bukan dalam pengertian
demokrasi komunal yang sederhana; dalam pengertian lagak pamer dan pembesaran diri dan
bukan pemenuhan kebutuhan hidup dan kewajiban komunal” (1981: 314, 15). Tokoh Roro
Mendut dengan demikian, didasarkan pada eco-culture-nya, berada dalam kelas sentono dalem
di dalam puri katumenggungan (Wiragunan) karena keberadaannya sebagai putri boyongan dari
kadipaten Pati. Artinya, bahwa kedudukan Roro Mendut dalam kosep feodalisme ini bersifat
“pasientif” tunduk pada mekanisme konseptualnya, sebagai pemimpin budaya (Wiraguna)
dimungkinkan menguasai dirinya. Hal ini sangat ditekankan dalam rangka memahami “inti
budaya Jawa”, yaitu menjaga harmoni (keselarasan) dan menghindari konik. Kemungkinan
ini bisa tercipta, andaikata “versiis” (Y.B.Mangunwijaya) tidak memaknai dengan konsep
nilai yang berbeda terhadap eksistensi tokoh ‘wanita’ Roro Mendut dalam novelnya. Justru
yang terjadi di dalam novel Roro Mendut versi Y.B. Mangunwijaya ini sangat tidak lazim,
dilihat dari kaca mata sejarah abad XVII yang feodalistis, dengan mebuka front konik antara
tokoh Roro Mendut, yang ‘sentono dalem’ dan terlebih ‘wanita’, dengan Sang Tumenggung
Wiraguna, yang ‘priyayi agung’ dan ‘penguasa’ sekaligus pemimpin budaya, ini merupakan
bentuk pemiuhan (distorting) historically-cultural.
Bertitik tolak dari pengedepanan konsep ‘wanita’ dari sikap pemaknaan versiis novel Roro
Mendut, secara implisit Y.B. Mangunwijaya telah menggeser, baik nilai-nilai historis maupun
nilai-nilai “wanita” dalam novel Indonesia tahun 1980-an. Terjadi suatu perubahan paradigma
terhadap nilai tokoh “wanita” pada novel tersebut yaitu: dari
PEREMPUAN

BETINA
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PEREMPUAN

WANITA

Selain pergeseran paradigma nilai ‘wanita’ dalam novel tersebut di atas, novel sebagai
sistem tanda juga memberi makna lebih dalam terhadap hal-hal tertentu yang, mungkin,
sebelumnya sebagai ketidakbermaknaan-atau kesia-siaan. Y.B. Mangunwijaya memberi makna
kematian bukan sebagai kesia-siaan, namun diberinya harga atau nilai yang agung sebagai
sisi lain dari makna kehidupan. Paling tidak nilai perenungan, kenangan, simpati bagi generasi
masa kini. Nilai virginitas bagi wanita tidak semata-mata dihargai dari wujud sik utuhnya
selaput dara tetapi lebih kepada keteguhan sikap ‘wanita’ itu sendiri sebagai ‘perempuan’
(periksa Djiwandhana, 1985: 294).
Srintil (dalam Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari), Sri Sumarah (dalam Sri
Sumarah karya Umar Kayam) dan sebagainya. Pengarang pria tetap mendudukkan wanita
sebagai objek dalam konteks budaya yang mapan. Semangat feminisme pada periode ini
kembali mengalami koreksi oleh pengarang pria, kecuali NH. Dini.
Dalam sastra Indonesia, ‘pewanitaan’ perempuan mengalami beberapa tahapan. Periode 20an tipe wanita yang disodorkan pengarang adalah tipe wanita yang menjalani kodrat tradisinya
(mother of the earth). Periode 30-an tipe wanita yang disodorkan pengarang adalah ‘wanita’
dalam ‘kebetinaan’; ini sampai periode 45 dengan menggunakan daya seksual (seducer), dalam
Belenggu. Tetapi dalam Layar Terkembang ‘wanita’ dalam kewanitaanya sangat ditonjolkan
oleh Sutan Takdir. Pada periode 60-an ‘wanita’ dikembalikan pada kedudukannya sebagai ibu
rumah tangga (kembali pada kodratnya, novel Indonesia awal). Periode 70-an ditampilkan
‘wanita’ pemikir yang berjuang atas hak dan kesetaraannya dengan pria (man of reason), seperti
dalam novel-novel NH. Dini. Periode 80-an, wanita ditampilkan dalam dua dimensi sekaligus,
‘subjek’ dan ‘objek’.
Ketika era industrialisasi di Barat merajalela, maka persoalan, gender, yang sebenarnya
sederhana ini menjadi sebuah kondisi yang cukup krusial, bermotifkan dominasi ekonomi.
Rumah menjadi “simbol’ kepasifan kodrat feminitas perempuan sebagai konsekuensi
dari munculnya pembagian tugas seksual-ekonomis yang meliputi hal-hal bahwa ia harus
menampilkan diri sebagai ibu rumah tangga yang baik, melahirkan bayi yang sehat, merawat
tubuhnya supaya tetap memiliki daya tarik seksual yang tinggi. Memang ironis, ketika kekuasaan
patriarki merepresi, sadar atau tidak, karena perempuan kerjanya di rumah saja, maka praktis
ia tidak memiliki kekuatan diri secara ekonomis. Segala hal yang berbau kehartaan hingga
pewarisan ditentukan oleh suami.
Pada konteks ini perlu diketahui, bahwa kekuasaan patriarki meleburkan persoalan esensi
dan eksistensi. Hal yang esensial tidak mungkin ditukar antara perempuan dengan laki-laki:
bahwa perempuan bisa hamil dan melahirkan, maka siapa pun tidak bisa meniadakannya.
Berbeda dengan eksistensial, kalau laki-laki layak mengikuti olah raga sepak bola, dan
perempuan tidak, ini bukanlah esensial atau berhubungan dengan kodrat, sebab mungkin bisa
saja suatu ketika contoh ini membalikkan kenyataan. Ideologi gender yang mengkultuskan
kelemahlembutan kodrat perempuan kini sedang digerogoti oleh kondisi kaburnya batasan
peran.
Pada dasarnya terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai kewanitaan dalam novelnovel Indonesia tersebut tidak terlepas dari perkembangan yang “dialektis” dalam kesusasteraan
Indonesia modern, seperti dinyatakan oleh Rahcmat Djoko Pradopo (1995: 57-66) bahwa
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perubahan-perubahan yang terjadi itu merupakan resons terhadap karya sastra sebelumnya.
Perubahan-perubahan yang disebut sebagai “perkembangan yang dialektis” itu, dapat
berupa dialektika kedaerahan-nasional-internasional-kedaerahan. Artinya bahwa secara sadar
para sastrawan itu merespons terhadap kenvensi-konvensi sastra yang sedang dipakai saat itu.
Respons tersebut berupa penyimpangan terhadap sebagian konvensi lama dan sebagian berupa
penerusan konvensi lama. Setiap sastrawan dan angkatan sastra mengubah atau menyimpangi
konvensi yang telah ada, sambil memakai konvensi itu dan menentangnya.
Dalam prosa, bentuk hikayat disimpangi dengan bentuk roman (novel). Dalam isi,
dikemukakan pikiran-pikiran baru akibat pengaruh pendidikan Barat dan pergaulan dengan
bangsa Barat, seperti penentangan terhadap adat yang dianggap kolot (dalam perjodohan) atau
masalah emansipasi. Hal ini juga mengakibatkan perubahan sikap dan pandangan para sastrawan
terhadap nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, termasuk masalah nilai-nilai kewanitaan,
baik yang positif maupun yang negatif.
Selanjutnya disebutkan, bahwa masuknya unsur-unsur kedaerahan, setelah berakhirnya
masa Balai Pustaka dan Pujangga Baru, mengubah konstelasi ataupun peta kesastraan Indonesia
yang kembali pada sifat-sifat primordialisme. Terutama pada periode 1970-1990, secara sadar
unsur-unsur kedaerahan ini ditonjolkan dalam novel-novel Indonesia seperti: Sri Sumarah dan
Bawuk (Umar Kayam, 1975), Warisan (Chairul Harun, 1979), Bako (Darma Moenir, 1983),
Upacara (Korie Layun Rampan, 1978), Arjuna Mencari Cinta (Yudhistira A.N.M., 1977).
Pada tahun 1970-an ini juga ditandai dengan munculnya arus baru dalam penciptaan
novel-novel, yang disebut “arus kesadaran baru”, bercirikan universalitas-internasional.
Novel-novel Iwan Simatupang: Merahnya Merah (1968), Ziarah (1969). Kering (1972), dan
Koong (1975). Nilai-nilai kewanitaan pada periode ini tidak dekemukakan secara intens dalam
kerangka perjuangan hak-hak mereka. Namun demikian konsep universalitas manusia sangat
ditonjolkan, dengan mengambil model-model manusia “merdeka”, gelandangan, yang sangat
terbuka dan menyadari eksistensinya sebagai manusia apakah perempuan atau laki-laki, itu
tidak menjadi soal. Manusia universal adalah manusia yang mampu menyadari eksistensinya,
bukan dalam sekat-sekat biologis-individual ataupun Sosiologis-kultural.
Sebagai sebuah latar penciptaan karya sastra (novel) konteks sosio-kultural sangat
berpengaruh terhadap proses kreatif para sastrawan. Terlebih, budaya primordialisme yang
menempatkan dan atau mengukuhkan keengganan kelompok “gender” laki-laki untuk
memberikan ruang gerak dan posisi yang proporsional pada kelompok “gender” perempuan;
pastilah menganggap “perempuan” baru sampai pada menerima “kebebasan dari” dan bukan
“kebebasan untuk” ….
Dari uraian di atas, menunjukkan betapa gamangnya dan “ringkihnya” konsistensi yang
harus diperjuangkan terhadap hak-hak perempuan baik secara esensial maupun eksistensial
mereka. Perempuan diciptakan berbeda dengan laki-laki. Keberadaan mereka harus saling
melengkapi. Kodrat perbedaan itu harus diterima dan dipelihara sebagai kenyataan hidup
terbaik…. Gerakan emansipasi yang bertujuan untuk memperjuangkan persamaanderajat antara
perempuan dan laki-laki telah terjadi, maka dengan sendirinya mempunyai konsekuensi yang
bersifat “psikososiologik” (pribadi dan kemasyarakatan). Karena kesadaran hak dan kewajiban
yang bertambah, maka pola struktur kepribadian perempuan pun berubah. Ia lebih percaya
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pada diri sendiri, tidak terlalu bergantung, lebih realistik, dan memperlihatkan peran dirinya
sebagai pribadi (individu), demikianlah Sujarwa (2001: 99, 00).
Perubahan pola struktur kepribadian perempuan dalam era emansipasi ini pasti memiliki
dampak, baik positif maupun negatif sebagai sebuah konsekuensi terjadinya perubahan nilainilai dalam masyarakatnya. Maka, permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas dapat
dilihat simpulannya pada bab V berikut.

E. Simpulan
Berdasarkan uraian di atas bahwa peta penciptaan sastra (novel) Indonesia, terutama
sikap para pengarang untuk mendudukkan ‘wanita’ pada eksistensinya baik sebagai pribadi,
sebagai bagian dari masyarakatnya, dan sebagai ‘perempuan’ dalam kodratnya yang hakiki,
menempatkannya pada konteks zamannya . Latar budaya yang membentuk karakteristik
penciptaan novel-novel Indonesia masih sangat kental dengan budaya primordialisme
masyarakat (pria) sebagai pendukung kebudayaan itu. Semangat feminisme dalam kerangka
pemikiran perjuangan ‘kesetaraan gender’ senantiasa mengalami koreksi dari para pengarang
yang melahirkan karya sastra (novel) pada setiap periode perjalanan sastra Indonesia.
Transformasi kedudukan ‘wanita’ ke dalam tataran-tataran yang berbeda-beda selalu mengalami
pergeseran-pergeseran sesuai dengan konteks zamannya.
1.

Pada novel-novel awal pertumbuhan tampak pada hubungan pertentangan pada kedudukan
“wanita” antara “betina” “+alam” yang dipertentangkan dengan {“perempuan x wanita”}
“–alam”.

2.

Pada perkembangan selanjutnya terjadi perubahan paradigma nilai-nilai kewanitaan adalah
“wanita x betina” “+alam” dipertentangkan dengan “perempuan” “+alam”.

3.

Perubahan paradigma tersebut ternyata mengubah pandangan para novelis untuk
mengembalikan “wanita x betina” kepada kodrati “perempuan” seperti pada awal
pertumbuhan sastra Indonesia.

4.

Perwujudan simbol sebaiknya perempuan “berada” dalam rumah, sedangkan laki-laki
seharusnya “keluar” dari rumah, merupakan simbol pelegitimasian hegemony-domain
pria terhadap wanita. Konsepsi ini dilatarbelakangi oleh kultur patriarki yang primordial,
tidak mampu (mau) menyikapi esensi perempuan dan sekaligus eksistensi perempuan
secara utuh dan objektif.

Apapun yang terjadi dalam perkembangan penciptaan sastra Indonesia, yang jelas
bahwa perjuangan untuk mewujudkan cita-cita ‘wanita’ untuk memperoleh hak-haknya serta
martabatnya sebagai wanita merupakan sebuah usaha yang sangat positif, yang telah dilakukan
oleh para sastrawan Indonesia.
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ABSTRACT
The Java language is a language area that is still preserved and the rights essential for the
Java language is such that mandated the Central Java Governor Decree No. 895-5/28/2005.
Such conditions are phenomenal decline considering the use of the Java language. The younger
generation speak of difculties feel manners. This is due to the inuence of the era of globalization
and looked at the Java language as the language of the person not the intellect and less prestigious.
Most people believe that the application of unggah-ungguh primarily on Java language variety
of manners reect the manners and the character in Javanese culture. The concept of courtesy is
part of character education of Javanese culture in particular and culture in General and Indonesia
can be used as a lter against a foreign culture that is not relevant.
ABSTRAK
Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang sampai saat ini masih terpelihara dan yang amat
penting bagi terpeliharanya bahasa Jawa adalah seperti yang diamanatkanSK Gubernur Jawa Tengah
Nomor 895-5/ 01/ 2005.
Kondisi yang semacam ini sangat fenomenal mengingat terjadi penurunan penggunaan bahasa
Jawa. Generasi muda merasa kesulitan berbahasa Jawa ragam krama. Hal ini dikarenakan pengaruh
era globalisasi dan memandang bahasa Jawa sebagai bahasa orang tidak intelek dan kurang bergengsi.
Sebagian besar orang percaya bahwa penerapan unggah-ungguh utamanya pada bahasa Jawa
ragam krama mencerminkan sopan santun sekaligus merupakan karakter dalam budaya Jawa. Konsep
sopan santun inilah bagian dari pendidikan karakter budaya Jawa khususnya dan budaya Indonesia
umumnya sekaligus dapat digunakan sebagai lter terhadap budaya asing yang tak relevan.

A. Pendahuluan
Derasnya arus globalisasi di segala sektor kehidupan dianggap sebagai pemicu menurunnya
pemakaian bahasa Jawa di masyarakat. Kalangan generasi muda tidak bisa berbahasa Jawa
krama lagi, padahal sebagian besar orang percaya bahwa pemakaian tingkat tutur/ unggahungguhmencerminkan sopan santun. Penurunan pemakain bahasa daerah juga dipicu dengan
adanya anggapan negatif masyarakat terhadap bahasa daerah. Louise Baird ( 2002: 24)
menyebutkan sejumlah anggapan negatif masyarakat terhadap bahasa daerah seperti: 1) Bahasa
daerah adalah sesuatu yang kuna, berasal dari masa lampau, 2). Bahasa daerah tidak berguna
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di luar daerahnya, 3) Bahasa daerah merupakan bahasa orang miskin dan tidak berpendidikan,
4) Bahasa daerah menghalangi proses belajar dan menjadi orrang pintar, 5) Bahasa daerah
menghalangi kemajuan, 6) Bahasa daerah menghalangi keterbelakangan, bahasa daerah tidak
bergengsi.
Sekarang sulit dijumpai orang atau generasi muda berbudi luhur, bertutur kata lemah
lembut dan berunggah-ungguh dengan baik. Fenomena yang terlihat, kebanyakan orang
sesuatu yang praktis, ekonomis, dinamis dan demokratis. Berbahasa Jawa dengan menerapkan
unggah-ungguh merupakan tindakan yang kurang demokratis menurut kebanyakan masyarakat
penutur Jawa.Pemahaman seperti itu terhadap penggunaan bahasa Jawa adalah perkembangan
negatif bahasa Jawa. Hal itu sebagai akibat alpanya para penutur termasuk para pemegang
kekuasaan/stakeholder terhadap pemeliharaan bahasa Jawa. Misalnya status pengajaran bahasa
Jawa di pendidikan formal hanya sebagai muatan lokal, tak menentukan kelulusan. Akibatnya
pengajaran bahasa Jawa hanya dipandang sebelah mata. Para siswa termasuk orang tua murid
lebih mengedepankan mata pelajaran untuk UAN. Hal ini ikut andil dalam perubahan perilaku
orang Jawa yang telah kehilangan jati diri/ karakter yang sesungguhnya. Untuk itu perlu
kiranya perhatian, pemahaman, pembinaan dan penggalakan terhadap bahasa Jawa. Salah satu
bentuknya adalah penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 895-5/01/2005
tentang pengajaran Bahasa Jawa diajarkan sejak SD sampai SMU/SMK. Surat Edaran Walikota
Surakarta Nomor 060/421/2011 dan Bupati-Bupati Kepala Daerah di kabupaten-kabupaten
se – Eks Karesidenan Surakarta yang menginstruksikan agar digunakan bahasa Jawa secara
aktif dalam komunikasi inter dan antar personal maupun forum-forum resmi, seperti rapat dan
kedinasan lainnya.

B. Pendidikan Bahasa Jawa
Pendidikan bahasa Jawa adalah pendidikan yang diarahkan kepada terjadinya transfer
nilai-nilai budaya di dalam kehidupan berbudaya Jawa. Bahasa Jawa merupakan bagian integral
kebudayaan bangsa Indonesia, dan karenanya pembinaan dan pengembangannya tetap dalam
bingkai keindonesiaan. Artinya pembinaan dan pengembangan bahasa Jawa harus dilakukan
seiring dengan pembinaan dan pengembangan bahasa nasional. Bahasa Jawa tumbuh sebagai
identitas diri/ karakter dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung di
dalamnya dan bahasa Indonesia tumbuh sebagai perekat bangsa. Selain itu, bahasa Jawa tidak
dapat dilepaskan dari kebudayaan Jawa karena bahasa Jawa merupakan bingkai budaya Jawa
sekaligus sebagai hasil budaya Jawa.
Bahasa Jawa sebagai bahasa daerah memiliki 3(tiga) fungsi utama yaitu: Fungsi
Kebudayaan, Komunikasi, dan Pendidikan.Fungsi kebudayaan diarahkan untuk tujuan
pelestarian kebudayaan. Fungsi komunikasi diarahkan untuk tujuan alat perhubungan di dalam
keluarga dan masyarakat Jawa. Adapun fungsi pendidikan diarahkan untuk 2(dua) hal, yaitu
kultural dan edukatif. Tujuan edukatif diarahkan agar supaya seseorang dapat menggunakan
bahasa Jawa secara baik dan benar, dan untuk pemerolehan nilai-nilai budaya untuk keperluan
pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Tujuan kultural diharapkan agar melalui
pendidikan dapat digali dan ditanamkan kembali nilai-nilai budaya Jawa sebagai upaya untuk
membangun identitas dan menanamkan lter dalam menyeleksi pengaruh budaya luar. Untuk
menghadapi situasi yang serba merepotkan dan membingungkan ini diperlukan penerapan
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fungsi bahasa Jawa sebagai sarana pendidikan. Pendidikan yang terkandung dalam bahasa
Jawa adalah pendidikan budi pekertidanpendidikan karakter.

C. Unggah-Ungguh Bahasa Jawa
Unggah-ungguh bahasa Jawa adalah adat sopan santun, etika, tatasusila, tatakrama
berbahasa Jawa (Adisumarto: 1991: 16). Unggah-ungguh berbahasa Jawa tidak hanya terbatas
pada bentuk tuturan tetapi juga menyangkut pada tindak tanduknya, yang dapat dikatakan
sebagai patrap dan pocapan. Unggah-ungguh bahasa Jawa tidak hanya menyangkut bentuk
bahasanya tetapi juga mengingat pada tindak tanduknya atau patrapnya, seperti yang dikatakan
Poerwadarminta (1939: 38) bahwa unggah ungguh: tata pranataning basa miturut lungguhing
tata krama, dan tata krama: unggah-ungguhing ginem tuwin tindak tanduk. Dari pengertian
di atas dapat dikatakan bahwa unggah-ungguh ini dapat dilihat bahwa unggah-ungguh bahasa
Jawa merupakan pedoman atau aturan tentang perilaku berbahasayang harus mengingat
pada pemilihan bentuk bahasa dan dibarengi dengan tindak tandukyang sesuai. Hal inilah
mungkin yang menjadikan generasi muda merasa kurang sreg menerapkan unggah-ungguh
bahasa Jawa yang secara normatif terdiri atas tingkatan-tingkatan atau undha-usuk belasan
macam jumlahnya. Tetapi tidak semua generasi muda merasa kurang senang dengan penerapan
bahasa Jawa ini terbukti banyak siswa SMA yang menginginkan adanya pelajaran bahasa
Jawa terutama belajar bahasa Jawa krama supaya dapat berbahasa Jawa krama dengan baik,
mendapatkan pekerjaan, tidak dimarahi eyang dan sebagainya (Suharti dkk, 2004:14) Dengan
demikian dapat dikatakan ternyata generasi muda sekarang tidak hanya menginginkan sesuatu
yang berasal lingkunganya tetapi juga masih menginginkan sesuatu yang dimiliki sejak zaman
leluhurnya dan dapat digunakan sebagai sarana mengarungi kehidupan ini dengan baik yakni
kehidupan budaya lokal, terutama yang berkaitan dengan sopan santun.
Unggah-ungguh bahasa Jawa berdasarkan perkembangannya yang pada dasarnya
menyangkut penggunaan bahasa berbudaya Jawa dibedakan menjadi 3(tiga), yakni ngoko,
madya dan krama ( Poedjasoedarma, 1979: 7). Selanjutnya Sudaryanto membedakan menjadi
dua ngoko dan krama, yang masing-masing tingkat dibedakan dibedakan menjadi dua lagi
yakni ngoko lugu-ngoko alus dankrama lugu-krama alus. Penyederhanaan ini yang tadinya
14(empat belas) menjadi 2(dua) yakni ngoko dan krama merupakan sugesti bagi generasi muda
dan masyarakat pengguna bahasa Jawa pada umumnya untuk berani berbahasa Jawa krama
kepada sesama masyarakat pada umumnya.
Penerapan unggah-ungguhberbahasa Jawa sebagai bentuk perwujudan sopan santun
di masyarakat Jawa yang terdiri dari pocapan dan patrap tersebut adalah suatu tata cara
atau aturan yang secara turun temurun dan berkembang dalam suatu budaya masyarakat,
yang bermanfaat dalam pergaulan dengan orang lain agar terjalin hubungan yang akrab,
pengertian,saling menghormati menurut adat yang telah ditentukan. Tata Kramaatau unggahungguhbanyak masyarakat yang menginginkan, oleh karena itu orang tua diwajibkan untuk
mengajarkannya. Ada pendapat bahwa baik buruknya tingkah laku anak merupakan cerminan
tingkah laku orang tuanya sendiri. Pada cakupan yang lebih luas tentunya masyarakatlah yang
memiliki kepentingan. Kalau orang tua, masyarakat berhasil menjalankan perannya untuk
menjadi cerminan perilaku sopan santun generasi penerusnya, keinginan pendidikan Ki Hajar
Dewantoro dengan ungkapan ing ngarsa sung tuladha (di depan memberi tuntunan) dapat
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terwujud. Pendidikan di sini dimaksudkan sebagai menuntun segala kodrat yang ada pada
anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan
kebahagiaan yang setinggi-tingginya.Kodrat manusia dari lahir sampai akhir hayatnya dibedakan
menjadi 4 ( empat ) tingkatan, yakni masa muda,masa dewasa, masa tua/merenung, dan masa
mengesampingkan keduniaan. Masing-masing tingkatan memiliki tugas dan kewajiban yang
mesti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tugas dan kewajiban masa muda merupakan bekal
untuk memasuki masa dewasa, dan masa dewasa untuk bekal memasuki masa tua dan masa
tua untuk memasuki masa meninggalkan keduniaan. Pengertian pendidikan untuk menuntun
anak menuju kepada pencapaian keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dan kodrat
manusia yang terdiri dari empat tingkatan tersebut merupakan perjalanan yang sangat panjang.
Pencapaian keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya tersebut merupakan perjalanan
panjang yang dapat disejajarkan dengan pencapaian menjadi makhluk individual, makhluk sosial
dan makhluk moral, yang pada dasarnya sebagai manusia tidak dapat memilih salah satu atau
salah dua ataupun memilih yang menguntungkan. Sebagai manusia kita tidak dapat bertindak
berdasarkan kemauan kita sendiri, kita hidup di masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan anggota masyarakat lainnya. Di sinilah pentingnya unggah-ungguhatau sopan
santunditerapkan dengan baik.
Penerapan unggah-ungguhdalam budaya Jawa bersifat vertikal, yang muda harus
menggunakan ragam kramauntuk menghormati orang tuaatau yang lebih tuaatau yang
dituakan. Tetapi yang tua tidak boleh sewenang-wenang terhadap yang lebih muda, yang
disebut dengan keseimbangan (Suharti, 1998:34). Konsep keseimbangan itu meliputi duduga,
prayoga,watara dan reringa. Duduga adalah tingkah laku yang mempertimbangkan masakmasak sebelum melangkah. Prayoga, mempertimbangkan baik buruknya. Watara, dipikir
masak-masak sebelum memutuskan dan reringa adalah hati-hati sebelum yakin betul keputusan
itu. Keempat konsep sopan santun tersebut akan membentuk sifat yang baik untuk memiliki
orang dalam mengarungi kehidupan ini yakni rereh (sabar mengekang diri), ririh (tidak tergesagesa), dan ngati-ati (berhati-hati). Dengan demikian sebelum seseorang bertindak sebetulnya
sudah melalui proses pemikiran atau menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar
tidak terjadi salah faham.

D. Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter adalah pendidikan yang diarahkan pada karakter, jati diri atau identitas.
Pendidikan ini dapat dilaksanakan lewat bahasa Jawa ragam krama dengan menerapkan
unggah-ungguh sesuai situasi dan konteks. Pendidikan karakter lewat penerapan unggahungguh dalam berahasa Jawa ragam krama adalah realisasi sopan santun. Konsep sopan santun
tentang keseimbangan merupakan sarana untuk membiasakan pengguna bahasa Jawa agar
selalu menerapkan tepa slira, saling menghormati yang berkondisikan pada deduga, prayoga,
watara dan reringa.
Suatu saat ada seorang siswa bermaksud menemui ibuwali kelas di kantor, namun si wali
kelas tersebut sedang ngendikan dengan Bapak kepala sekolah. Sebagai generasi muda Jawa
semestinya menunggu pembicaraan tersebut selesai. Kalaupun mau menyela pembicaraan,
barang kali ungkapan yang tepat misalnya: permisi, menawi kepareng badhe matur; nuwun
pangapunten badhenyela. Kemudian ketika mengucapkan kata permisi, sikap yang tepat
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barang kali tangan ngapurancang, badan agak membungkuk, suara dekung dan wajah
tidak mbesengut. Sebaliknya kurang tepat/ trep kalau tangan mentheng kelek, banda tangan,
ndangak, intonasi suara tinggi.
Sebagai wali kelas maupun kepala sekolah seyogyanya segera mengakhiri pembicaraan,
kalau dipandang siswa tersebut perlu segera direspons. Kalaupun masih ada hal yang perlu
dibicarakan, kurang bijaksana bila siswa tersebut dibiarkan berdiri dan menunggu terlalu lama.
Seyogyanya katakan“lungguha kana sik ya le” atau “ yen wis rampung engko ibu nyang
kelas” ataupun perkataan lain yang tidak menyakitkan perasaan siswa. Dengan ilustrasi ini
barangkali ketika seorang menggunakan bahasa Jawa perlu adanya keseimbangan. Artinya
yang muda menghormati yang tua, dianggap tua atau dituakan. Sebaliknya yang tua merangkul,
ngemong yang muda, sehingga akan tercipta suasana yang nyaman seperti yang diharapkan.

E. Penutup
Bila direnungkan dengan baik, sesungguhnya unggah-ungguh utamanya dan penerapan
pada bahasa Jawa ragam kramadapat dijadikan saranauntuk pendidikan karakter, identitas dan
jati diri bangsa. Hal ini dimasudkan untuk menangkal pengaruh derasnya global yang tidak
sesuai dengan budaya Jawa maupun budaya Indonesia pada umumnya.
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ABSTRAK
Iklan sebagai media komunikasi memiliki fungsi sosial untuk membantu menyampaikan pesan
suatu produk kepada calon konsumen. Penyampaian pesan suatu produk ini dapat berbeda satu
dengan yang lain, tergantung dari tujuan yang telah ditetapkan oleh produsen. Salah satu pesan yang
dapat disampaikan melalui iklan adalah untuk memperkenalkan produk kepada calon konsumen.
Dalam memperkenalkan produk kepada calon konsumen dibutuhkan struktur bahasa iklan yang
berbeda dengan bahasa pada umumnya. Karakter bahasa iklan adalah sederhana, singkat, padat,
efektif dan tersusun dalam pola struktur kalimat aktif. Karakter bahasa iklan saja tidak cukup dimiliki
bagi produsen yang akan memperkenalkan produk ke luar negeri. Hal lain yang perlu diperhatikan
adalah bentuk terjemahan yang efektif agar pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui produk
yang diiklankan dapat diterima oleh calon konsumen dengan baik. Hal semacam ini tentu saja
tidak sederhana, mengingat calon konsumen manca negeri memiliki budaya yang berbeda dengan
budaya produsen. Perbedaan sistem bahasa dan budaya antara pihak produsen dan calon konsumen
membuat penerjemah teks iklan harus memiliki strategi khusus yang dapat diterapkan, sehingga
tidak hanya pesan yang tersampaikan, tetapi juga tetap mengindahkan unsur estetika yang menjadi
faktor penting bagi iklan. Strategi yang bisa diterapkan oleh penerjemah dalam kasus semacam ini
adalah: 1) penerjemahan dengan menggunakan kata yang lebih umum, 2) menggunakan kata yang
lebih netral, 3)menggunakan pengganti kebudayaan, 4) menggunakan kata serapan yang disertai
dengan penjelasan, 5) penjelasan dengan parafrase.
Kata kunci : iklan, terjemahan, budaya
.ABSTRACT
Advertisement as a media of communication has a social function to convey the message of a
product to comsumers. The way how to convey the message can be different one to others, it depends
on the purposes determined by the producers. One of the purposes is to introduce the products to the
consumers. In making the advertisements, it needs a good language structure of advertisements. The
characteristics of the language used in advertisement are simple, short, effective and efcient. On
the other hand, it needs a good,effective translation for the products sent to boards. It is not simple
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because between the producers and the consumers have different culture that must be transferred
well.The difference of culture and language structure requires certain strategy of translation to
translate the sentences. In this research, the strategies can be applied here are: 1) a translation
use common terms, 2) using more neutral words, 3) using the substitution of culture, 4) using some
borrowing words with the meaning, explaining the paraphrase.
Keywords : advertisement, translation, culture

A. Pendahuluan
Dengan memanfaatkan sumber kekayaan alam yang ada, Kabupaten Sukoharjo mempunyai
banyak produk lokal yang diunggulkan sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD) nyang sangat
berpotensi untuk diekspor ke manca negara. Produk-produk tersebut misalnya mebel dari bahan
kayu lokal, ukir-ukiran, alat musik gitar, shuttlecock, gamelan, genteng, beberapa makanan
tradisional dan lain-lain, yang kesemuanya harus memiliki kriteria yang telah ditetapkan sebagai
PUD oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Beberapa kriteria tersebut diantaranya
adalah 1) memiliki kandungan lokal yang cukup menonjol dan inovatif baik di sektor pertanian,
industri kecil dan jasa, 2) memiliki ciri khas daerah karena melibatkan masyarakat banyak, stabil
dan berkelanjutan, dll. Untuk itulah, para pengusaha ataupun pengrajin dari berbagai sektor
industri tersebut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo berupaya dapat
lebih meningkatkan pemasaran produk-produk lokal tersebut, khususnya ke manca negara.
Agar produk-produk lokal yang menjadi PUD dan berpotensi untuk diekspor tersebut
dapat diterima masyarakat pengguna (konsumen) dengan baik, maka dibutuhkan suatu strategi
pemasaran guna memperkenalkan produk tersebut. Salah satu strategi yang biasa ditempuh
oleh para produsen adalah dengan melalui media iklan. Iklan juga mempunyai fungsi untuk
mengingatkan konsumen dari suatu produk yang pernah diperkenalkan sebelumnya. Di beberapa
media komunikasi, iklan dianggap cukup efektif untuk bisa menarik perhatian calon konsumen.
Untuk itulah, iklan yang biasanya disertakan dalam promosi produk tersebut harus benar-benar
dapat mewakili citra produk yang ditawarkan.
Iklan media cetak (booklet) yang selama ini ada untuk mempromosikan PUD Kab.
Sukoharjo, telah dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
Kabupaten Sukoharjo, sebagai instansi yang menaungi bidang perdagangan ekspor-impor.
Booklet dipandang kurang efektif karena konstruksi kalimat yang digunakan berbelitbelit sehingga tidak mampu menyampaikan pesan secara keseluruhan. Ketidak mampuan
menyampaikan keunikan atau bahkan menjelaskan suatu produk lokal yang bisa jadi tidak
dimiliki oleh daerah lain, membawa resiko yang sangat fatal bagi keberlangsungan produk
tersebut. Oleh karenanya, suatu iklan harus terlihat menarik sari segi visual (gambar) dan
kalimat-kalimat yang menjadi penjelasan dari produk tersebut dapat dipahami oleh konsumen.
Untuk menghasilkan 2 efek tersebut maka diperlukan iklan yang efektif, khususnya menyangkut
konstruksi kalimat yang digunakan dan kalimat terjemahan yang dihasilkan, sehingga iklan
tersebut menjadi lebih berarti dan mewakili citra produk yang diiklankan.
Dengan iklan yang efektif, calon konsumen dapat menerima pesan yang disampaikan
pihak produsen dengan baik sehingga mengurangi resiko kesalahpahaman yang diakibatkan
karena adanya beda bahasa dan beda budaya tersebut.
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Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupten Sukoharjo yang memiliki potensi untuk
diekspor ke manca negara, misalnya mebel dari bahan kayu lokal, ukir-ukiran, alat musik
gitar, shuttlecock, gamelan, genteng, beberapa makanan tradisional dan lain-lain. PUD tersebut
harus memiliki kriteria yang telah ditetapkan sebagai PUD oleh pemerintah daerah Kabupaten
Sukoharjo. Beberapa kriteria tersebut diantaranya adalah 1) memiliki kandungan lokal yang
cukup menonjol dan inovatif baik di sektor pertanian, industri kecil dan jasa, 2) memiliki ciri
khas daerah karena melibatkan masyarakat banyak, stabil dan berkelanjutan, dll. Untuk itulah,
para pengusaha ataupun pengrajin dari berbagai sektor industri tersebut bekerjasama dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo berupaya dapat lebih meningkatkan pemasaran
produk-produk lokal tersebut, khususnya ke manca negara.
Iklan cetak (booklet) yang selama ini ada untuk mempromosikan PUD Kab. Sukoharjo,
telah dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten
Sukoharjo, sebagai instansi yang menaungi bidang perdagangan ekspor-impor. Booklet dinilai
tidak efektif karena konstruksi kalimat yang berbelit-belit sehingga tidak mampu menyampaikan
pesan secara keseluruhan. Ketidak mampuan menyampaikan keunikan atau bahkan menjelaskan
suatu produk lokal yang bisa jadi tidak dimiliki oleh daerah lain, membawa resiko yang sangat
fatal bagi keberlangsungan produk tersebut. Oleh karenanya, suatu iklan harus terlihat menarik
sari segi visual (gambar) dan kalimat-kalimat yang menjadi penjelasan dari produk tersebut
dapat dipahami oleh konsumen. Untuk menghasilkan 2 efek tersebut maka model iklan yang
telah ada selama ini seyogyanya dikembangkan menjadi model iklan yang efektif, khususnya
menyangkut konstruksi kalimat yang digunakan dan kalimat terjemahan yang dihasilkan,
sehingga iklan tersebut menjadi lebih berarti dan mewakili citra produk yang diiklankan.
Dengan iklan yang efektif, calon konsumen dapat menerima pesan yang disampaikan
pihak produsen dengan baik sehingga mengurangi resiko kesalahpahaman yang diakibatkan
karena adanya beda bahasa dan beda budaya tersebut.

B. Metode Penelitian
Studi yang dimaksudkan untuk mengidentikasi translasi teks iklan dari Bahasa Indonesia
ke dalam Bahasa Inggris yang terdapat di dalam booklet PUD Kab. Sukoharjo ini merupakan
penelitian deskriptif kualitatif yaitu studi yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan
mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di
lapangan studinya (Sutopo, 2002:111). Informasi yang digali mengenai satu kasus yang sudah
ditentukan sehingga disebut studi kasus tunggal terpancang (Sutopo, 2002:112). Penelitian ini
mengambil lokasi di Kabupaten Sukoharjo. Yang menjadi sumber data adalah 1) Teks iklan
(booklet) Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sukoharjo berbahasa Indonesia dan Inggris yang
dikeluarkan oleh Disperindag Pemda Kabupaten Sukoharjo, dan 2) Informan atau narasumber
terdiri dari pejabat Disperindag Pemda Kabupaten Sukoharjo, pakar bahasa Indonesia, pakar
penerjemah yang dipilih secara purposive. Data penelitian ini adalah seluruh frasa dan kalimat
yang membentuk teks iklan, yang terdiri dari 41 frasa (23 diantaranya direduksi karena data
tersebut sama dengan data yang diperoleh sebelumnya) dan 51 kalimat, serta hasil wawancara
dari para responden tersebut di atas. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode
interaktif maupun noninteraktif sebagai berikut: Content analysis, adalah pengumpulan informasi
atau data penelitian melalui pencatatan dokumen dan arsip dan wawancara mendalam (in-depth
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interview), yaitu dengan cara tanya jawab sepihak kepada narasumber untuk memastikan datadata yang dianggap berpotensi menjadi masalah. Karena sumber data tidak mewakili populasi
tapi mewakili informasi, maka penelitian ini mengutamakan teknik sampling purposive atau
criterion based selection (Goetz & Compte, 1984; Sutopo, 2002:56). Peneliti mengumpulkan
informasi mulai dari informan yang dianggap paling berkompeten dengan masalah yang diteliti
dan kemudian dilanjutkan pada informan-informan lain. Jumlah sampel tidak dibatasi tapi
lebih ditentukan oleh tingkat kecukupan informasi mengenai masalah yang diteliti. Validitas
informasi mengenai permasalahan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode triangulasi
yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data
itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Loand &
Loand, 1984; Moleong, 1991 : 178). Dalam penelitian ini validitas atau pemantapan dan
kebenaran informasi dicapai dengan menggunakan dua teknik triangulasi yaitu triangulasi
sumber dan triangulasi metode. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan secara induktif
dimana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data
tersebut atau disebut sebagai grounded theory (Mulyana, 2001:157). Teknik analisis secara
induktif dengan menggunakan metode analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1984:23):

Gambar 2 : Analisis data model interaktif.
Dengan model interaktif tersebut proses analisis data terdiri dari tiga komponen utama
yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan/verikasi yang merupakan proses siklus
dan bersifat interaktif (Sutopo, 2002:93).

C. Hasil dan Pembahasan
Data Hasil Penelitian
Struktur terjemahan teks iklan Produk Unggulan Disperindag Kabupaten Sukoharjo dari
Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris dapat dilihat dari konteks wacana yang melingkupi
dan strategi penerjemahan yang digunakan.
Konteks wacana yang dimaksud adalah bahwa teks – teks yang diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris merupakan teks deskriptif untuk iklan Produk Unggulan Kabupaten Sukoharjo.
Dikarenakan wacana yang terbentuk adalah wacana iklan, maka penerjemah harus dapat
memilih pilihan kata yang tepat untuk jenis iklan komersial informatif tahap pengenalan.
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Dari analisis strategi penerjemahan yang dilakukan, dapat diketahui jenis strategi
penerjemahan yang telah diterapkan adalah strategi penerjemahan strategi struktural dan
strategi semantis. Untuk strategi struktural, diperoleh 49 data (53,2%) menggunakan strategi
penambahan. Data-data tersebut diantaranya:
1.

No. Data: 2/Stra.Struk/1
B.Su: Kabupaten Sukoharjo Wilayah Bisnis dan Investasi
B.Sa: Sukoharjo Regency Region of Busisness and Investment

Terjemahan di atas menggunakan strategi penambahan ‘of’ untuk menyesuaikan struktur
frasa Bahasa Inggris yang biasanya berstrukturkan M-D (menjelaskan-dijelaskan) menjadi
D-M (dijelaskan-menjelaskan) secara tepat.
2.

No. Data: 5/Stra.Struk/1.c
B.Su: Peta Potensi Kabupaten Sukoharjo
B.Sa: The potensial map of Sukoharjo regency

Terdapat penambahan unsur article ’the’ pada terjemahan di atas karena menyesuaikan
struktur bahasa Inggris yang lebih umum menggunakan article sebelum penyebutan benda.
Data-data lain yang berhubungan dengan strategi penambahan diantaranya terdapat pada
data nomor: 4/Stra.Struk/1.b, 7/Stra.Struk/1.e, 15/Stra.Struk/1.m, 22/Stra.Struk/1.t, 23/Stra.
Struk/1.u, 28/Stra.Struk/4, 32/Stra.Struk/5, 35/Stra.Struk/6, 39/Stra.Struk/8, 42/Stra.Struk/9,
43/Stra.Struk/13.
Selanjutnya, data yang menggunakan strategi pengurangan sebanyak 8 atau (8,7%). Datadata tersebut adalah:
3. No. Data: 12/Stra.Struk/1.j
B.Su: Kain Batik
B.Sa: Batik
4. No. Data: 16/Stra.Struk/1.n
B.Su: Kerajinan Shuttlecocks
B.Sa: Shuttlecocks
Terjemahan kedua frasa di atas menggunakan strategi pengurangan, yaitu pada data
nomor 16/Sra.Struk/1.j terdapat pengurangan kata ’kain’. Sementara data selanjutnya terdapat
pengurangan kata ’kerajinan’.
Strategi transposisi dijumpai di 13 data (14,1%) dari keseluruhan data yang dianalisis.
Contoh strategi transposisi terdapat pada data-data berikut ini:
5. No.Data: 6/Stra.Struk/1.d
B.Su: Industri Tekstil
B.Sa: Textille industry
6. No.Data: 43/Stra.Struk/9
B.Su: 35% produksinya sudah dipasarkan di mancanegara melalui pihak ketiga.
B.Sa: ....... and 35% of the products have been sold to other countries through the third
person.
Data-data lain yang menunjukkan strategi transposisi terdapat pada data-data nomor: 8/
Stra.Struk/1.f, 11/Stra.Struk/1.j, 14/Stra.Struk/1.l, 17/Stra.Struk/1.0, 19/Stra.Struk/1.q, 21/
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Stra.Struk/1.s, 47/Stra.Struk/11, 56/Stra.Struk/15, 58/Stra.Struk/16, 66/Star.Struk/19, 72/Stra.
Struk/21.
Data lain yang diperoleh menunjukkan adanya 22 data (24%) yang menggunakan gabungan
2 strategi struktural di atas, yaitu strategi penambahan dan transposisi, serta strategi penambahan
dan pengurangan. Untuk data-data yang mengandung strategi penambahan dan transposisi
diantaranya adalah:
7. No. Data: 1/Stra.Struk/C
B.Su: Produk Unggulan Kabupaten Sukoharjo
B.Sa: The Superior Products of Sukoharjo
Penerjemah menempuh strategi penambahan dan transposisi karena dalam menerjemahkan
frasa tersebut ke dalam B.Sa penerjemah harus menambahkan kata ‘the’ dan ‘of’. Selain itu,
penerjemah menyusun struktur frasa tersebut dengan struktur yang lebih berterima di dalam
B.Sa.
8.

No.Data: 24/Stra.Struk/2
B.Su:
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo lahir pada tanggal 15 Juli 1946 terdiri dari 12
wilayah Kecamatan, 17 Kelurahan, 150 Desa, 2.026 dukuh, 1438 RW dan 4428
RT dengan luas 46.666.66 Km2.
B.Sa:
The government of sukoharjo regency established on 15 July 1946. consist of 12
Sub-District, 17 District, 150 Village, 2.026 sub village, 1.438 administrative
units the next to lowest level and 4.428 administrative units of loess level and
46.666.66 square meter of width.

Terjemahan kalimat di atas menggunakan strategi penambahan dan transposisi untuk
masuknya unsur artikel dan preposisi, serta penerjemah harus menyesuaikan sruktur kalimat
trsebut ke dalam B.Sa yang lebih berterima.
Data lain terkait strategi penambahan dan transposisi diantaranya data nomor: 25/Stra.
Struk/2, 27/Stra.Struk/.4, 29/Stra.Struk.2, 33/Stra.Struk./6, 34/Stra.Struk/6, 35/Stra.Struk./6,
36/Stra.Struk/6, 39/Stra.Struk/8, 41/Stra.Struk/9, 44/Stra.Struk/10.
Strategi struktural yang diterapkan penerjemah dalam menerjemahkan teks iklan Produk
Unggulan Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 5
Strategi Struktural dalam Teks Iklan
Produk Unggulan Daerah Kab. Sukoharjo
No
1
2
3
4

Jenis Strategi
Strategi Penambahan
Strategi Pengurangan
Strategi transposisi
Strategi Penambahan dan transposisi
Jumlah

Frekuensi
49
8
13
22
92

Prosentase (%)
53,2
8,7
14,1
24
100

Mengingat teks iklan Produk Unggulan Daerah ini banyak menyinggung tentang budaya
(meliputi, makanan, pakaian, sistem sosial, dll), maka strategi yang digunakan lebih banyak
berhubungan dengan masalah pungutan. Hal ini merupakan penyesuaian antara unsur bahasa
sumber dan bahasa sasaran.

421

Dari hasil analisis didapatkan sejumlah 25 data (27,2%) yang menggunakan strategi
pungutan ini. Sebagai contoh misalnya:
9. No.Data: 2/Stra.Sem/UC
B.Su: Kabupaten Sukoharjo Wilayah Bisnis dan Investasi
B.Sa: Sukoharjo Regency of Business and Investment
Pada terjemahan frasa di atas terdapat strategi pungutan untuk istilah ‘bisnis’ dalam B.Su
menjadi ‘business’ dalam B.Sa. Demikian juga untuk istilah ‘investasi’ dalam B.Sa menjadi
‘investment’.
10. No.Data: 14/Stra.Sem.1.l
B.Su: Kerajinan Gamelan
B.Sa: Gamelan Craft
Pada frasa ini, istilah ‘gamelan’ dipertahankan sebagaimana adanya untuk menunjukkan
unsur lokalitas budaya yang berbeda antara B.Su dan B.Sa.
Beberapa data lain yang dianalisis menggunakan strategi pungutan ini adalah data nomor:
6/Stra.Sem.1.d, 8/Stra.Sem/1.f, 11/Stra.Sem/1.i, 12/Stra.Sem/1.j, 13/Stra.Sem/1.k, 16/Stra.
Sem/1.n, 18/Stra.Sem/1.p, 37/Stra.Sem/7, dll.
Strategi semantik berikutnya adalah strategi padanan budaya. Dalam kasus ini, penerjemah
berusaha mencari padanan yang paling dekat dalam B.Sa. Hanya ada 1 data yang ditemukan
terkait dengan padanan budaya ini, karena masing-masing tidak ada padanannya yang pas.
Data tersebut misalnya:
11. No. Data: 24/Stra.Sem/2
B.Su:
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo lahir pada tanggal 15 Juli 1946 terdiri dari 12
wilayah Kecamatan, 17 Kelurahan, 150 Desa, 2.026 dukuh, 1438 RW dan 4428
RT dengan luas 46.666.66 Km2.
B.Sa:
The government of sukoharjo regency established on 15 July 1946. consist of 12
Sub-District, 17 District, 150 Village, 2.026 sub village, 1.438 administrative
units the next to lowest level and 4.428 administrative units of loess level and
46.666.66 square meter of width.
Pada terjemahan di atas, sistem sosial kemasyarakatan Indonesia berupa RT, RW ditransfer
ke sistem barat dengan menggunakan sub village, sub district dan juga istilah administrative
units the next to lowest level,dan administrative units of loess level.
Untuk strategi penghapusan, ditemukan 25 butir data (34,25%) yang menggunakan strategi
ini. Sebagai contoh misalnya:
12. No. Data: 30/Stra.Sem/5
B.Su: Jumlah pengrajin sekitar 622 unit dengan menyerap tenaga kerja 38.731 orang.
B.Sa: There are about 622 units and absorb 38.731 workers.
Pada terjemahan di atas, terdapat penghapusan kata jumlah pengrajin dan satuan orang.
Selanjutnya untuk data yang lain diantaranya adalah data nomor: 12/Stra.Sem/1.j, 16/Stra.
Sem/1.n, 17/Stra.Sem/1.o
Dengan demikian, keseluruhan penggunaan strategi semantik dalam booklet Produk
Unggulan Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dalam distribusi tabel berikut ini :
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Tabel 6
Strategi Semantis dalam Teks Iklan
Produk Unggulan Daerah Kab. Sukoharjo
No
1
2
3
4

Jenis Strategi
Strategi Pungutan
Strategi Padanan Budaya
Strategi Penghapusan
Modulasi
Jumlah

Frekuensi

Prosentase

25
1
25
41
92

27,2
1.1
27,2
44,5
100

C. Pembahasan
Menurut Suryawinata, terdapat 2 strategi penerjemahan yang dapat diterapkan oleh
penerjemah. Strategi tersebut adalah strategi struktural, yaitu strategi penerjemahan yang melihat
pada aspek struktur kebahasaan dan strategi semantis, yaitu strategi penerjemahan yang melihat
pada aspek makna. Strategi struktural meliputi strategi a) penambahan, b) pengurangan, c)
transposisi, sementara strategi semantis diantaranya meliputi strategi a) pungutan, b) padanan
budaya, c) penambahan, d) penghapusan, e) perluasan, dan f) modulasi (2003: 67-76)
Dari hasil analisis data, strategi penambahan yang dilakukan penerjemah memang
merupakan strategi yang harus ditempuh karena struktur bahasa sasaran memang menghendaki
hal semacam itu. Penambahan preposisi ‘of’ mutlak dilakukan oleh penerjemah karena dalam
Bahasa Inggris (sebagai B.Sa) dibutuhkan ‘of’ untuk membentuk strukur (D-M) sebagaimana
struktur dalam Bahasa Indonesia. Demikian juga untuk artikel ‘the’, penambahan akhiran “s”
membentuk plural, dll.
Sebaliknya, strategi pengurangan merupakan pengurangan elemen struktural di dalam
B.Sa. Kasus semacam ini biasanya dijumpai dalam struktur Bahasa Inggris ke dalam bahasa
Indonesia.
Sementara itu, strategi transposisi adalah strategi yang dilakukan oleh penerjemah karena
suatu keharusan atau karena pilihan. Dikatakan keharusan, apabila penerjemah memang
harus melakukan strategi tersebut karena menyesuaikan struktur B.Su dan B.Sa. Misalnya
penerjemahan frasa bahasa Indonesia yang memiliki unsur inti di depan dan unsur penjelas di
belakang, sedangkan kalau frasa tersebut diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi unsur
intinya di belakang dan unsur penjelasnya di depan. Di sisi lain, strategi ini dikatakan pilihan
bagi penerjemah apabila dilakukan karena pertimbangan gaya bahasa.
Untuk strategi semantis, strategi pungutan paling banyak dijumpai dalam penerjemahan teks
iklan PUD Kab. Sukoharjo. Strategi pungutan ini dapat meliputi transliterasi (mempertahankan
istilah B.Su) dan naturalisasi (istilah B.Su mengalami penyesuaian ejaam atau tulisan ke dalam
B.Sa). Selain itu, strategi penerjemahan padanan budaya yang ditemukan pada data penelitian
jelas menunjukkan bukti bahwa teks iklan tersebut melibatkan dua bahasa yang berbeda. Hal
ini sangat mungkin terjadi mengingat penerjemahan merupakan komunikasi lintas budaya,
dalam hal ini adalah budaya B.Su dan B.Sa.
Strategi penambahan pada strategi semantis dilakukan karena penerjemah ingin
memperjelas makna yang ada dalam B.Su ke dalam B.Sa. Pada kasus penerjemahan teks iklan
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PUD Kab.Sukoharjo strategi ini dilakukan untuk memperjelas makna terkait dengan budaya
yang berbeda. Sementara strategi penghapusan dilakukan dengan pertimbangan bagian yang
tidak diterjemahkan ke dalam B.Sa tidak begitu penting bagi keseluruhan teks B.Sa.
Terjemahan teks iklan PUD Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan kedua strategi tersebut,
namun demikian perlu dipertimbangkan jenis strategi yang lain utamanya untuk menerjemahkan
istilah-istilah khusus yang sulit atau bahkan tidak mungkin dicari padanannya dalam B.Sa.
Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan penerjemah untuk mengatasi masalah perbedaan
budaya tersebut, yaitu:
Strategi penerjemahan untuk kata/ungkapan yang tidak dikenal dalam bahasa penerima
meliputi:
a. Penerjemahan dengan menggunakan kata yang lebih umum
Merupakan strategi yang paling umum dipakai oleh penerjemah untuk mencari padanan
dari berbagai macam kata yang tidak memiliki padanan langsung).
b. Penerjemahan dengan menggunakan kata yang lebih neutral
Strategi ini digunakan untuk mengurangi kesan negatif yang ditimbulkan oleh kata dalam
B.Su, yang dikarenakan oleh makna yang dimiliki oleh kata dalam B.Su tersebut.
c. Penerjemahan dengan menggunakan pengganti kebudayaan
Strategi penerjemahan ini dilakukan dengan mengganti konsep kebudayaan B.Su dengan
konsep kebudayaan B.Sa yang setidaknya memiliki makna yang menyerupai
d. Penerjemahan dengan menggunakan kata serapan yang disertai dengan penjelasan
Strategi penerjemahn ini digunakan untuk menerjemahkan kata yang berhubungan dengan
kebudayaan, konsep modern, dan kata yang tidak jelas maknanya.
e. Penjelasan dengan parafrase.
Strategi penerjemahan ini digunakan ketika konsep yang diungkapkan dalam bahasa
sumber memiliki makna leksikal dalam bahasa penerima, tapi memiliki bentuk yang
berbeda, dengan frekwensi kemunculan kata tersebut lebih sering dalam bahasa sumber.
(Mona Baker dalam Said, 2003:7)
Strategi penerjemahan istilah khusus tersebut perlu dipertimbangkan, mengingat teks iklan
memiliki fungsi utama menyampaikan pesan produksi yang diiklankan. Apabila produk yang
diiklankan tersebut memiliki istilah khusus yang sulit dicari padanannya, maka penerjemah
harus menggunakan strategi tersebut di atas untuk membantu calon konsumen memahami
pesan yang disampaikan. Tentu saja dalam menerapkan strategi penerjemahan istilah khusus
ini, penerjemah tetap harus mempertimbangkan space yang tersedia, unsur estetika yang lain
(seperti warna dan visual yang dimunculkan) sehingga tidak mengurangi hakekat dari teks
iklan bahwa untuk menarik calon konsumen dapat dilakukan dari 2 aspek, bahasa dan visual.

D. Kesimpulan
Menerjemahkan teks iklan berbeda dengan menerjemahkan teks-teks yang lain. Sesuai
dengan fungasi dari iklan tersebut, penerjemah harus menyesuaikan fungsi apa yang terdapat
dalam teks iklan tersebut untuk kemudian disesuaikan dengan diksi dan gaya penyampaian
teks iklan tersebut.
Menerjemahkan teks iklan PUD Kab. Sukoharjo berbeda dengan menerjemahkan teks
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iklan yang lain, karena dalam teks iklan PUD Kab.Sukoharjo dijumpai beberapa istilah yang
mengandung muatan budaya B.Su yang sulit dicari padanannya dalam B.Sa. Oleh karena
itu, penerjemah tidak hanya menggunakan strategi penerjemahan struktural dan semantis,
namun juga harus menggunakan strategi penerjemahan untuk istilah khusus yang sulit dicari
padanannya dalam B.Sa. Strategi tersebut adalah:
a.

Penerjemahan dengan menggunakan kata yang lebih umum

b.

Penerjemahan dengan menggunakan kata yang lebih neutral

c.

Penerjemahan dengan menggunakan pengganti kebudayaan

d.

Penerjemahan dengan menggunakan kata serapan yang disertai dengan penjelasan

e.

Penjelasan dengan parafrase.

Dalam melakukan strategi penerjemahan tersebut, hendaknya penerjemah juga masih
mempertimbangkan unsur lain yang harus diperhatikan dalam teks iklan, yaitu space, warna
dan visual untuk mendukung isi teks pesan yang disampaikam. Dengan perpaduan yang selaras
antara tiga unsur tersebut, penerjemahan, warna, dan visual, diharapkan teks terjemahan
tersebut dapat menyampaikan pesan yang dimaksud kepada pihak konsumen dengan efektif.
Penyampaian pesan yang efektif diharpkan dapat berdampak kepada feedback positif yang
diharapkan produsen.
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PAKET PARIWISATA BUDAYA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
MELESTARIKAN TARI GAYA MANGKUNEGARAN
DI ERA GLOBALISASI
Oleh: Sawitri, S.Sn., M.Hum.
Prodi pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
FKIP Univet Bantara Sukoharjo
ABSTRAK
Pariwisata budaya adalah suatu pariwisata yang memberikan kontak pribadi secara langsung
dengan masyarakat lokal dan kepada individu yang memiliki pengetahuan atau kemampuan khusus
tentang suatu objek budaya. Tujuannya untuk memahami makna suatu budaya dibandingkan sekedar
mendiskripsikan atau melihat daftar fakta yang ada mengenai suatu budaya. Paket pariwisata
(package tour inclusive tour) diartikan sebagai suatu perjalanan wisata dengan satu atau lebih tujuan
kunjungan yang disusun dari berbagai fasilitas perjalanan tertentu dalam suatu acara perjalanan
yang tetap, serta dijual dengan harga tunggal yang menyangkut seluruh komponen dan perjalanan
wisata, sedangkan paket wisata yang hanya mengunjungi objek/abtraksi wisata hanya berbentuk
transportasi tour dapat dipilih Scat-in coach/sic yang tersedia di hotel-hotel. Upaya pelestariaan
cara dan sarana untuk menjaga dan mengupayakan kelangsungan suatu budaya disini Tari Gaya
Mangkunagaran untuk tetap lestari keberadaannya sehingga dapat diwariskan ke generasi penerus.
Tari di Pura Mangkunagaran, Tari Gambyong Retno Kusumo,Srimpi Muncar, Tari Bandabaya, Tari
Bandawala, Kelana Topeng, Bedhaya Bedhah Mediun, dll. Keberadaan tari di era globalisasi untuk
dapat bersaing dengan selaras berkembangnya teknologi dan pasar bebas supaya dapat bertahan
yang sesuai dengan berkembangnya zaman.
Kata Kunci:Pariwisata budaya, Paket wisata, Tari Gaya Pura Mangkunagaran, Globalisasi

A. PENDAHULUAN
Seni tari tradisi klasik sebagai bentuk karya seni warisan budaya telah mengalami proses
perjalanan yang panjang sudah barang tentu dalam perjalanannya mengalami perkembangan dan
perubahan yang disesuaikan dengan keadaan zaman di mana tari ini ada di era dan zaman,seperti
di era globalisasi yang sedang dialami sekarang ini. Tari yang mengalami dampak globalisasi
salah satunya tari yang berada di Pura Mangkunegaran yang disebut Tari Gaya Mangkunegaran.
Di lihat dari rentang waktu bahwa Pura Mangkunegaran berdiri pada tanggal 16 Maret
1757 Masehi sebagai daerah Kadipaten pecahan Keraton Surakarta. Letak bangunan antara
Keraton Surakarta dengan Pura Mangkunegaran berdekatan +_berjarak 5 km.Berdirinya Pura
Mangkunegaran karena desakan keras dari Raden Mas Said melalui peperangan yang sangat
panjang dan melelahkan (tahun 1741-1757). Dengan usaha Raden melalui peperangan,akhirnya
Raden Mas Said diberi daerah sendiri yang akhirnya dinobatkan sebagai adipati bergelar
pangeran Adipati Mangkunagara atau Mangkunagara I (Ricklefs 1978:52; Radjiman 1984 : 22),
Raden Mas Said adalah putra sulung Kanjeng Gusti Pangeran Arya Pangeran Surya Kusuma
atau Pangeran Arya Surya Kusuma atau Pangeran Sambernyawa, yang kemudian menjadi
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Adipati bergelar Pangeran Adipati Mangkunegara I (Reksa Pustaka Mangkunagara 1970 : 12).
Hasil kebudayaan apalagi yang berhubungan dengan karya selalu berkembang menyesuaikan
ruang dan waktu, Tari Gaya Mangkunegaran melewati waktu sebelum kemerdekaan hingga
kini memasuki era moders, dimana perkembangan dinamika, kehidupan berbudaya mengalami
perubahan yang begitu drastis memberi dampak terhadap segi-segi kehidupan yang senantiasa
harus tunduk pada perubahan nilai-nilai kehidupan zaman.
Hal ini yang menjadi pemikiran oleh pihak Pura sendiri dan masyarakat umum yang
digunakan untuk berbagai kepentingan. Sehingga tari klasik di Pura Mangkunegaran dapat
berubah pada segi fungsi,makna bahkan dapat berubah bentuk dikarenakan menyesuaikan
pada kebutuhan yang diinginkan dari yang punya kepentingan. Perubahan diatas tidak luput
dari perubahan zaman yang dialami Indonesia, bahkan dunia yang memasuki era globalisasi
budaya dan modernitas.Keluarga Pura Mangkunegaran memiliki pemikiran supaya tari gaya
mangkunegaran masih bisa dinikmati generasi penerus dan juga para wisatawan mancanegara
dapat melihat dan akhirnya tertarik untuk datang ke Pura Mangkunegaran.
Pelestarian dirasa tidak hanya perlu tetapi sangat penting dikarenakan masyarakat jawa
sendiri tidak mengetahui tari apa dan jenis tari di Pura Mangkunegaran ada istilah tak kenal
maka tidak sayang, Hal ini terjadi dengan tari yang ada di Pura Mangkunegaran banyak tidak
tahu padahal tari di Pura Mangkunegaran memiliki segi estetika, dengan pola gerak, tata busana,
tata rias tidak hanya unik melainkan religius pada segi makna. Pola gerak yang ada pada tari
merupakan sebuah sinopsis cerita yang sakral dibalik pembuatan tari. Pelestarian memerlukan
kebijakan yang terencana, Komfrehensip dan terintegrasi dari pihak Pura Mangkunegaran
dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah pusat maupun daerah untuk melindungi hasil
kebudayaan tang berupa tari tradisi klasik tidak terancam punah. Dari paparan diatas tulisan
ini akan difokuskan pada Upaya Pelestarian Tari Gaya Mangkunegaran dengan Paket Wisata
Budaya untuk melindungi terkontaminasinya budaya kita oleh globalisasi dapat diminimalisir
terjadinya dampak globalisasi di bidang budaya sehingga dapat mempengaruhi kelestarian dan
kelangsungan hidup Tari Gaya Mangkunegaran yang notabene budaya yang Adiluhung.

B. KONSEP WISATA
Sejarah pariwisata telah berusia berad-abad. Elemen ‘produk pariwisata’ dan kondisi ‘target
pasar’ yang berubah dengan cepat dalam beberapa dekade terakhir mau tidak mau juga menuntut
pemenuhan akan kebutuhan metode bisnis pariwisata yang lebih responsip.Hal itu telah
membawa pada pengapdopsian dan penerapan konsep-konsep pemasaran pariwisata(tourism
marketing). Mungkin setiap orang telah mengenal dan mengalami prinsip-prinsip ‘pemasaran’
dalam derajat dan bidang tertentu. Hal ini menyebabkan setiap orang juga mempunyai ide yang
berbeda jika dihadapkan pada konsep pemasaran pariwisata.
Masyarakat moders terlibat dan dipengaruhi oleh pemasaran dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam perjalanan setiap hari selalu ada promosi suatu produk,iklan airlines, hotel, bank, dan
sebagainya. Pemasaran jauh lebih luas dari kegiatan promosi produk. Kegiatan promosi salah
satu aspek dari pemasaran. (I gede Pitana, Surya Diarta, 2009, 152).
Studi literatur mengenai sejarah pemasaran yang dilakukan oleh Gilbert dan Bailey (1990,
dalam Cooper, et al.., 1999: 345) menyimpulkan bahwa sejarah perkembangan pemasaran dan
praktik bisnis moders mengalami tiga tahapan berikut:
428

1.

Era produksi
Era ini ditandai dengan sebuah kepercayaan bahwa jika suatu produk yang kita
produksi dihargai cukup murah maka konsumen akan membelinya. Oleh karenanya
yang terpenting adalah menyuplai produk ke pasar dengan penekanan pada penurunan
biaya secara konsisten. Fokus dari manajemen, yaitu peningkatan esiensi produk yang
menekankan inward and product-oriented daripada penekanan pada outward and marketoriented. Tujuan utama manajemen adalah menghasilkan standarisasi produk yang dapat
ditawarkan dengan harga serendah mungkin ke pasaran.

2.

Era penjualan
Era ini merupakan phase evolusi di mana perusahaan berusaha menjual produk yang
telah mereka formulasi di era sebelumnya. Hal ini mendorong usaha atau cara menjual
produk yang efektif. Karena kompetisi semakin meningkat, perusahaan menyadari mereka
tidak akan bisa bertahan tanpa mengetahui secara baik beragam segmentasi pasar dan
meningkatkan teknik penjualannya. Oleh karenanya perusahaan berusaha mempengaruhi
permintaan agar suplai prodduk yang mereka tawarkan terserap melalui teknik-teknik
penjualan tertentu.

3.

Era pemasaran
Era ini ditandai dengan liso terbalik dari era sebelumnya, di mana produsen baru
mulai menyediakan produk yang mungkin mereka jual dan terserap pasar dibandingkan
dengan berusaha menjual apa yang telah mereka produksi atau formulasi. Produsen
mengadopsi prinsip consumered apppoach dan berkonsentrasi peningkatan bauran
pemasaran. Era ini merupakan era pengakuan bahwa meeting customer needs dan providing
consumer satisfaction merupakan hal yang paling mendasar dalam perencanaan kesuksesan
kedepan.
Pengertian pemasaran (marketing) dapat diurakaikan sebagai berikut:
“A social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need
and want through creating and exchanging products and value with others” (Kotler, 1996,
dalam Cooper et al.., 1999: 346).
“The management process responsible for identifying, anticipating, and satisfying
customers’ reguirements protably” (British Charatered Insitute of marketing dalam
Cooper, et al.., 1999: 346).
Pada kedua pengertian diatas terdapat persamaan mendasar, yaitu keduanya
menekankan bahwa pemasaran merupakan’proses manajerial’ . Beberapa pendekatan
menggunakan konsep ‘dimana proses manajerial tersebut harus dibangun dan dengan
saluran pemasaran apa’ untuk bisa menghubungkan organisasi (perusahaan pariwisata
dengan pasarnya. Denisi dari British Chartered instute of Marketing mensyaratkan bahwa
bahwa manajemen bertanggung jawab terhadap penilaian permintaan konsumen melalui
identikasi dan antisipasi keinginan dan kebutuhan konsumen. Hal ini berarti pentingnya
penelitian dan analisis pasar sebagai salah satu bagian dari proses ini. Namun yang
terpenting dari kedua denisi tersebut adalah adanya spirit yang meletakkan kebutuhan
konsumen sebagai pangkal dari semua usaha organisasi pemasaran.
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Pemaparan di atas dengan jelas menyiratkan bahwa pwmasaran (marketing) dan
penjualan (selling) tidaklah sama. Penjualan terfokus pada kebutuhan penjual untuk
mengubah produknya menjadi uang, sedangkan pemasaran terfokus pada pemenuhan
kepuasan pembeli/konsumen atas produk yang dihasilkan. Penjualan dan pemasaran lebih
bersifat antonim daripada sinonim.
“Selling focuses on the need of the seller; Selling is preoccupied with the seller’s need
to convent his product into cash; marketing with the idea of satisfying the needs of the
customer by means of produch and the whole cluster of thing associated with creating,
delivering and nally consuming it”(Levit, 1960 dalam Coopet, et al.., 1999: 347).
Konsep penjualan terfokus dan menggunakan penjualan dan promosi untuk mencapai
keuntungan melalui pencapaian target volume penjualan. Salah satu kelemahan konsep
penjualan adalah tidak tercakupnya tujuan untuk memuaskan konsumen dan tujuan yang
dicapai cenderung jangka pendek daripada difokuskan pada tujuan jangka panjang , yaitu
kesuksesan perusahaan.Konsep pemasaran, sebaliknya, terfokus pada usaha pemenuhan
kebutuhan konsumen dan mendayagunakan pemasaran secara integrative untuk mencapai
keuntungan perusahaan melalui kepuasan konsumen. Perbandingan konsep penjualan dan
pemasaran.
Konsep
1. Penjualan
2. Pemasaran

Fokus

Sarana

Penjualan/produk

Tujuan

Promosi

Keuntungan melalui
volume penjualan
Kebutuhan konsumen Pemasaran integratif Keuntungan melalui
kepuasan konsumen
Tabel 1. Perbandingan konsep penjualan dan pemasaran

C. PEMASARAN PARIWISATA
Pemasaran, sebagai produk pelayanan khusus, mencakup beberapa hak spesik yang
harus dipahami dengan baik jika suatu usaha pariwisata mau memaksimimalisasi potensinya
untuk sukses. Harus dipahami bahwa jika kita membahas soal produk pariwisata maka kita
juga membahas produk yang berhubungan erat dengan hospitality dan leisure .Hal ini juga
berarti penyediaan layanan produk umumnya yang bisa kita temui di pasaran. Pemahaman akan
kompleksitas sifat layanan produk pariwisata merupakan prasyarat esensial untuk mencapai
pemasaran yang berhasil.
Sebagai salah satu produk layanan atau jasa, pariwisata mempunyai beberapa dimensi
yang sangat berbeda dengan dimensi produk umum yang kita temui di pasaran sehari-hari,
yaitu sebagai berikut:
1.

Intangibility
Produk jasa/layanan berarti produk yang di tawarkan tidak berbentuk seperti barang
nyata yang bisa kita temui dalam pengertian produk yang bisa dilihat dan di pajang di
pasar, toko, atau tempat penjualan lainnya. Konsekwensinya, produk yang intangible
ini tidak bisa dievaluasi atau didemontrasikan sebelum dipakai atau di beli. Sebaliknya,
mobil, komputer, atau pakaian dapat dicoba sebelum dibeli. Umumnya produk pariwisata
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cenderung pada jaminan keamanan dan ketepatan waktu oleh perusahaan penerbangan
dan transportasi, kenyamanan dan layanan yang baik oleh penyedia fasilitas akomodasi,
dan seterusnya. Hanya tiket dan voucher hotel tersebut.Oleh karenanya pemasar produk
pariwisata akan menghadapi tantangan yang besar karena tempat dan waktu selalu berubah
dan mempengaruhi kualitas produk.
Salah satu solusi untuk membantu pemasar produk jasa pariwisata adalah dengan
membuat brosur, video, dan berbagai sarana informasi mengenai jenis produk pariwisata
yang ditawarkan guna meningkatkan tangibility produk tersebut. Pemasaran wisata harus
mampu menyediakan branding yang jelas dan terkelola dengan baik atas produk pariwisata
umumnya ada dalam benak calon konsumen.
2.

Perishability
Produk jasa/layanan pariwisata tidak sepeti barang-barang pabrik, tidak dapat disimpan
untuk dijual di kemudian hari. Contohnya, tempat tidur hotel atau kursi di pesawat terbang
yang tidak terjual dalam suatu periode tertentu yang sudah lewat tidak bisa diapa-apakan
lagi. Hal seperti ini menyebabkan industri pariwisata memiliki resiko yang cukup tinggi.
Pemasar dalam industri pariwisata harus mengkombinasikan beragam kebijakan harga dan
promosi dalam dalam masa sepi (of seasion) usaha sinkronisasi yang lebih baik antara
penawaran dengan permintaan pasar.
Sebaliknya, sering terjadi pada saat peak seasion, industri pariwisata kesulitan
memenuhi permintaan pasar dan mengenakan harga yang jauh lebih tinggi atau
menggunakan sistem antri sebagai mekanisme kontrol. Namun untuk disaat sepi diperlukan
kreativitas pemasaran yang lebih baik. Untuk mengantisipasi sifat produk yang perishability
ini diperlukan usaha pemasar untuk membuat pemasaran produk dan pengelola permintaan
pasar yang smooth dengan melakukan bauran mix pemasaran (marketing mix). Perlu juga
menggunakan sistem reservasi terkomputerisasi untuk meramalkan dan menyusun strategi
pemasaran pemasaran jika permintaan ada di bawah rata-rata.

3.

Inseparability
Produk jasa/pelayanan seperti pariwisata biasanya merupakan produk yang dibentuk
dari berbagai produk pendukung yang terpisah-pisah. Misalnya, mulai dari tour dan
travel, airlines,hotel, restoran, dan sebagainya. Hal yang demikian mengandung resiko
sebab tiap produk pendukung digerakkan oleh organisasi yang berbeda. Variasi muncul
karena sifat produk pariwisata yang terpisah-pisah. Proses konsumsi dan produksi yang
berlangsung simultan dan terpisah menyebabkan sulitnya memastikan tingkat kepuasan
konsumen secara keseluruhan. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat
program penjaminan mutu mengingat sifat produk jasa pariwisata menyangkut hubungan
interpersonal di mana perfomance karyawan atau penyedia layanan secara langsung
berhubungan dan menentukan tingkat kepuasan dan pengalaman konsumen. Penjaminan
mutu menjadi sangat penting sebagai dasar perencanaan keunggulan kompetitif dengan
pesaing dan pengontrol standar pelayanan dari karyawan saat melayani konsumen.
Untuk menekan masalah yang timbul akibat sifat produk yang terpisah-pisah ini dengan
melakukan pelatihan yang intensif kepada semua karyawan perusahaan karena perusahaan
tidak akan berkembang dan maju tampa punya karyawan yang memiliki loyalitas, dedikasi,
dan pintar. (I Gde Pitana, Surya Diarta, 1999 : 154-157).
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D. BAURAN PEMASARAN
Setiap orang yang memutuskan membeli produk pariwisata dipengaruhi oleh promosi
penyedia produk, menilai produk yang ditawarkan, mempertimbangkan apakah akan membeli
produk pada tingkat yang ditawarkan, dan akhirnya berkir tentang seberapa mudah produk
tersebut didapat dan di beli.Setiap aspek diatas secara hati-hati direncanakan oleh pemasar
pariwisata dalam rangka meyakinkan wisatawan potensial untuk membeli produk. Setiap
aspek merupakan elemen dasar dari bauran pemasaran pariwisata.
Pengertian bauran pemasaran pariwisata menurut McCarty (1978 dalam Cooper, et al..,
1999: 392), bauran pemasaran merupakan keputusan yang dibuat dalam hubungannya dengan
4P, yaitu product, price, promotion, dan place (distribution). Menurut Kotler dan Amstrong
(1996, ibid), bauran pemasaran merupakan salah satu konsep kunci dalam teori pemasaran
moders. Bauran pemasaran didenisikan sebagai the set of marketing tools that work together to
affect the marketplace. Bauran pemasaran dapat divisualisasikan sebagaimana terlihat sebagai
berikut:

Target pasar merupakan fokus dari semua kegiatan bauran pemasaran. Segmentasi dan
target pasar merupakan pusat dari aktivitas efektif dan esien sebab kedua hal tersebut
merupakan indikator dalam strategi bauran pemasaran yang mampu memenuhi kebutuhan
konsumen di bidang pariwisata.

E. PAKET PARIWISATA
Pengertian paket pariwisata (package tour inclusive tour) diartikan sebagai suatu perjalanan
wisata dengan satu atau lebih tujuan kunjungan yang disusun dari berbagai fasilitas perjalanan
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tertentu dalam suatu acara perjalanan yang tetap, serta dijual dengan harga tunggal yang
menyangkut seluruh komponen dan perjalanan wisata. Sebelum memahami paket wisata, harus
di pastikan terlebih dahulu apakah rangkaian komponen- komponen wisata tersebut terdapat
acara mengunjungi objek/atraksi wisata. Bila hanya paket perjalanan (transportasi tour) dapat
dipilih sendiri (biasanya memilih Scat- in coach/ sic) yang tersedia di hotel-hotel.(I.Gde Pitana,
1999: 75).

F. PENGERTIAN UPAYA
Upaya adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang
menggunakan alat atau media supaya tujuan yang diiginkan tercapai dengan maksimal baik
dari pemerintah, pihak swasta atau masyarakat umum. Sedangkan upaya pelestarian budaya
yang berwujud tari Gaya Mangkunegaran adalah upaya yang dilakukan pihak terkait baik
pemerintah pusat, daerah ataupun pihak di dalam Pura Mangkunegaran untuk tetap menjaga
dan melestarikan kelangsungan dan eksistensi tari gaya Pura Mangkunegaran supaya tetap
terjaga dan lestari untuk warisan ke generasi penerus untuk dapat mengerti, mencintai, dan
melestarikannya. (I.Gde Pitana, 1999: 106)

G. PARIWISATA BUDAYA
Pariwisata budaya adalah suatu pariwisata yang memberikan kesempatan kontak pribadi
secara langsung dengan masyarakat lokal dan kepada individu yang memiliki pengetahuan
atau kemampuan khusus tentang suatu objek budaya. Tujuannya adalah memahami makna
suatu budaya dibandingkan dengan sekedar mendeskripsikan atau melihat daftar fakta yang
ada mengenai suatu budaya.(I.Gde Pitana, Pitana, 1999: 74)

H. PENGERTIAN GLOBALISASI
Globalisasi merupakan merupakan suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam
berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas – batas yang mengikat
secara nyata, sehingga sulit untuk di saring atau dikontrol.
Adapun konsep globalisasi menurut pendapat para ahli adalah:
a.

Malcon waters
Globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geogras pada
keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang.

b.

Emanuel Ritcher
Globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan menyatukan masyarakat yang
sebelumnya terpencar-pencar terisolasi sehingga saling ketergantungan dari persoalan
dunia.

c.

Thomas L. Friedman
Globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas,
sedangkan dimensi teknologi informasi yang telah menyatukan dunia.

d.

Princenton N. Lyman
Globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan
hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan.
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I.

DAMPAK GLOBALISASI
Globalisasi telah menimbulkan dampak yang begitu besar dalam dimensi kehidupan
manusia, karena globalisasi merupakan proses internalisasi seluruh tatanan masyarakat modern.
Sehingga terjadi dampak positip: kemajuan teknologi dan informasi mempermudah manusia
berinteraksi dengan manusia lainnya, sedangkan dampak negatif : banyak nilai dan budaya
masyarakat yang mengalami perubahan dengan cara meniru dan menerapkan secara selektif,
salah satu contoh dengan hadirnya modernisasi di segala bidang kehidupan, terjadi perubahan
kehidupan masyarakat desa yang terjadinya syarat dengan nilai-nilai gotong royong menjadi
bersifat individual selain itu juga timbulnya sifat ingin serba mudah dan gampang (instant)
pada diri seseorang, pada sebagian masyarakat, juga sudah banyak yang mengikuti nilai-nilai
budaya luar yang dapat terjadi dehumanisasi. Tenaga manusia nantinya tidak dihargai karena
lebih banyak menggunakan tenaga mesin yang berteknologi tinggi daripada tenaga manual
manusia.(Robertson, 1992: 117-118).

J.

PAKET PARIWISATA BUDAYA UNTUK MELESTARIKAN TARI GAYA
MANGKUNEGARAN DI ERA GLOBALISASI
Kebudayaan yang berhubungan dengan karya tidak terlepas dari tangan manusia yang
mempunyai kemampuan dalam berkarya berkreatitas untuk menciptakan karya tari yang
memiliki nilai artistik, estetika, makna dan memiliki simbol-simbol di dalam gerak tari, tata
busana, tata rias bahkan iringan tari yang mengiringi, tari di Pura Mangkunegaran dan terkenal
dengan Gaya tari Pura Mangkunegaran tidak terlepas tangan dingin Seniman dan Koreografer,
tidak sembarang orang yang menciptakan. Tari Gaya Mangkunegaran yang menciptakan adalah
KGPAA Mangkunegara IV, KGPPAA Mangkunegara VII, KGPAA Mangkunegara VIII, Beliu
tidak hanya bisa menciptakan tari tetapi juga mengerti makna losos sampai simbolis karya
yang diciptakan. Kreatitas dan kemampuan tidak perlu diragukan lagi karena banyak karya
tari yang mengagumkan dan dianggab karya tari bersifat Adiluhung.
Tari yang berada di Pura Mangkunegaran meliputi tari putri, tari keprajuritan, dan tari
srimpi, tari bedhaya dll. Beberapa tari itu adalah Gambyong Retno kusumo, Tari Bandabaya,
Tari Wira Pratama, tari Bedhaya Bedhah Mediun, Srimpi Muncar, Tari Wirun, Tari Bandawala,
ada juga Tari Manterplace Mangkunegaran. Semua tari tersebut merupakan warisan budaya
yang sangat perlu dipelihara, dijaga bahkan harus dilestarikan. Semua tidak dapat terwujud
tampa usaha dari semua pihak dan kalangan yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah
bahkan pihak Pura Mangkunegaran serta masyarakat umum, Seniman, Pemerhati Budaya, dan
semua pihak yang memiliki kepedulian dengan pelestarian budaya yang berhubungan dengan
tari tradisional klasik.
Keberadaan tari Tradisional klasik yang notabene warisan budaya kehidupannya
sangat memprehatinkan banyak masyarakat yang tidak mengerti, mengetahui apalagi
merasa handarbeni dengan tari yang ada di Pura Mangkunegaran. Menumbuhkan minat ke
masyarakat untuk melestarikan budaya bangsa sendiri dibandingkan budaya luar tidak semudah
membalikkan telapak tangan begitu banyak hambatan dan rintangan baik faktor dari dalam
maupun luar, sehingga mempengaruhi kepedulian terhadap hasil budaya sendiri. Dampak era
globalisasi yang negatif membuat pemikiran masyarakat lebih mementingkan hal-hal yang
cenderung pada budaya profan, praktis berkir secara kebarat-baratan bahkan sampai gaya
hidup, cara berpakaian, berbicara lebih lagi cara berperilaku.
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Pemikiran untuk melestarikan tari di Pura Mangkunegaran dilakukan berbagai upaya
contoh: Dengan latihan tari yang diadakan di Langen Praja di Joglo Pura Mangkunagaran pada
hari Senen Sore, Rabu Pagi dan Sabtu sore, untuk jam latihan dilakukan Senen sore dan Sabtu
sore jam 16.30-1800 dan Rabu pagi jam 10.00-12.00. Peserta latihan terdiri dari masyarakat
umum, siswa SD, SMP, SMKI, Mahasiswa ISI Surakarta, ISI Yogyakarta, dan Wisatawan Asing.
Selain upaya diatas ada lagi memperkenalkan dan mempertontonkan pada masyarakat umum
dan para wisatawan mancanegara dengan memperdayakan tari dalam upacara perkawinan
di dalam Pura Mangkunagaran dan di luar Pura Mangkunagaran, tari Gaya Mangkunegaran
diikutkan Festifal ke paris pada tahun 1989 dengan materi tari Bedhaya Bedhah Mediun
dan Wireng Bandabaya, sedangkan tahun 2005 ke Maroko dengan mengirimkan peserta
festifal dengan tari Bandabaya, Kelana Topeng, Srimpi Muncar, Gambyong Retno Kusuma,
dan Sendratari Panji Sekartaji semua dilakukan dari berbagai pihak untuk usaha pelestarian
Tari Gaya Mangkunegaran, di era globalisasi yang begitu terasa menggerus bangsa kita dan
berdampak pada semua bidang yaitu ekonomi, sosial, politik bahkan bidang budaya.
Pelestarian Tari di Pura Mangkunagaran walaupun menghilangkan pada segi makna,
fungsi dan sedikit merubah bentuk serta perubahan pada rias dan busana karena mengikuti
zaman untuk cenderung ke profan dan hiburan. Terkadang pengurangan waktu pementasan
untuk mengikuti pasar pariwisata yang cenderung ke bentuk hiburan dan tontonan. Semua ini
dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak salah satunya Biro Pariwisata untuk memopulerkan
Tari Gaya Mangkunagaran ke dalam dan ke luar negara kita, yang di paket dalam sebuah paket
pariwisata budaya, dengan memadukan tari, kuliner, wisata alam, wisata sejarah dan wisata
minat khusus. Di bawah ini ada paket wisata budaya sebagai berikut:
1. Wisata Alam

: Sungai Bengawan Solo
: Taman Satwa Taru Jurug
: Taman Balai Kambang

2. Wisata Sejarah : Masjid Al Wustho -Mangkunegaran
: Keraton Kasunanan Sura: karta
: Masjid Agung
Pura Mangkunegaran
3. Wisata Budaya :
:
:
:

4. Wisata Kuliner :
:
:

Nasi Liwet Solo
Bubur Samin
Serabi Notosuman

5. Wisata Belanja :
:

Galabo Surakarta
Pasar Klewer

6. Wisata Minat
Khusus

UNS Surakarta
ISI Surakarta

:
:

Tari Gambyong
Malam Selikuran
Sekaten Surakarta
Keris Surakarta

Pariwisata Budaya juga memberikan paket wisata yang cukup langka dan eksklusif
yaitu paket Private Mangkunagara Royal Dinner dan Paket Sight Seeing/ menikmati Istana
Mangkunagaran di malam hari, di bawah ini paket wisata yang diupayakan Pura Mangkunagaran:
1.

Melihat koleksi musium keluarga Istana Mangkunagaran.

2.

Makan malam dengan salah satu keluarga Istana Mangkunagaran di ruang makan keluarga
Istana.
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3.

Menikmati sajian tari Klasik Gaya Mangkunagaran di Pendopo Agung Mangkunagaran.

Upaya dengan cara dan sarana yang mengikuti teori pariwisata, dengan mengutamakan
keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan tidak lupa keramahan serta biaya yang terjangkau
oleh wisatawan domestik khususnya dan wisatawan mancanegara pada umumnya. Pelayanan
maksimal membuat wisatawan ingin kembali ke Surakarta dan menikmati lagi semua paket
wisata baik tari, kuliner, wisata sejarah, belanja bahkan yang punya minat khusus. Hal ini
membuat pemasukan di bidang Pariwisata Keraton dapat meningkat sehingga Keraton memiliki
pemasukan di bidang Pariwisata Budaya. Tetapi dengan banyaknya wisatawan pihak Pura
Mangkunagaran harus dapat menjaga kebersihan, pemeliharaan bangunan dan tidak lupa
peningkatan layanan ditingkatkan supaya kelangsungan Pura Mangkunagaran dan Tari Gaya
Mangkunagaran selalu dapat memenuhi kebutuhan pasar di era globalisasi dan modertitas
budaya yang dialami bangsa Indonesia bahkan sudah masyarakat Surakarta secara khusus
yang terkena imbas sehingga ikut terkontaminasi masuknya budaya barat ke negara kita, harus
berhati-hati dan memlter budaya yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran kita, mencintai
dan nguri-uri budaya jawa tidak ketinggalan zaman selain itu budaya luar belum tentu sesuai
dengan kepribadian bangsa kita yang menjunjung tinggi nilai – nilai luhur budaya daerah.
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Biodata Pemakalah
1.

Nama Lengkap

:

Sawitri, S.Sn.,M.Hum

2.

Tempat,tgl lahir

:

Sukoharjo, 30 Mei 1977

3.

Jenis Kelamin

:

Perempuan

4.

Bidang Keahlian :

Seni Tradisi, Kreasi, Kontemporer, dan
Budaya jawa dan moders

5.

Asal Perguruan Tinggi :

S1 STSI Surakarta, Sekarang ISI Surakarta (Seni Tari)

:

S2 UNS Surakarta Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Kajian Budaya

6.

Alamat Lembaga

:

Jl.Letjend Sujono Humardani No.1 Kampus Jombor Sukoharjo
57521

7.

Status

:

Sudah Kawin

8.

Alamat Rumah

:

Jatimalang,Rt 02/13, Palur Mojolaban Sukoharjo,57554
No.Hp 082135480597
E-mail: putri_sawitri@yahoo.com
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LEGENDA KYAI AGENG DANALAYA DAN FUNGSINYA BAGI
MASYARAKAT KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI:
TINJAUAN RESEPSI SASTRA
Oleh
Agus Sri Antana, S.Pd., M.Pd.
SD Negeri Pengkol 01 Nguter Sukoharjo
agussriantana@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan asal-usul Legenda Kyai Ageng Danalaya
terhadap masyarakat di Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya. (2) mendiskripsikan struktur cerita
Legenda Kyai Ageng Danalaya (3) mendiskripsikan implikasi cerita Legenda Kyai Ageng Danalaya.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah Legenda
Kyai Ageng Danalaya resepsi masyarakat serta fungsi bagi masyarakat sekitar.Hasil penelitian
berdasarkan analisis struktural, yaitu tema cerita adalah untuk mencapai cita-cita yang tinggi harus
diraih dengan bekerja keras. Hasil penelitian berdasarkan analisis resepsi sastra adalah nilai edukatif
yang meliputi (1) pendidikan moral, (2) pendadikan adat, (3) pendidikan agama, (4) pendidikan
sejarah atau historis, selain itu juga mempunyai fungsi (a) sebagai sistem proyeksi, yakni sebagai
alat pencermin angan-angan suatu kolektif (b) sebagi alat pengesahan pranata-pranata dan lembagalembaga kebudayaan (c) sebagai alat pendidik anak (d) sebagai alat pemaksa dan pengawas agar
norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya. Tokoh: Kyai Ageng Danalaya,
Ki Ageng Sokoboyo, Nyi Danasari/Nyi Sokoboyo. Latar tempat yaitu Kerajaan Majapahit, Hutan
jati Sokoboyo, Hutan jati Danalaya, Desa Watusomo. Latar waktu dialami kurang lebih tahun 1456
pada saat Girisawardana memimpin Kerajaan Ponorogo.Implikasi terhadap pembelajaran cerita ini
dapat disampaikan kepada siswa pada saat kegiatan belajar mengajar, kepada guru saat kegiatan
KKG atau MGMP sastra indonesia, guru harus selalu kreatif dan inovatif, harus ada evaluasi kepada
siswa agar dapat dikontrol dan dapat dinilai efektitasnya.
Kata Kunci: struktur, resepsi dan fungsi cerita
ABSTRACT
This studyaimsto(1)describethe originsof thelegend of Kyai Ageng Danalaya Wonogiri
communityand surrounding areas.(2)describethe structure ofthe story Kyai Ageng Danalaya
Legend (3) describethe implications ofthe storyLegend of Kyai Ageng Danalaya. This study
usesdescriptivekualitatif. Objectof this studyis thelegend of Kyai Ageng Danalaya, publicreception
sand functions for the surrounding community.The studyis based onstructural analysis, which
isthe theme ofthe storyis to achievehighgoalsshould be achievedby workinghard. The studyis
based onthe analysisof literary receptionis educational valuethat includes (1) moraleducation,
(2) peoples education, (3) religious education, (4) educationalhistory, or historical, but it alsohas
the function of(a) as aprojectionsystem, namelyas a tool reectiona collective delusion (b) as
avalidation tool and theinstitutions of cultural institutions (c) as achildeducator(d) as ameans
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of coercionandoversighttothe norms ofsocietywillalwaysstick toits collectivemembers. Leader:
Kyai Ageng Danalaya, KiAgengSokoboyo, Nyi Danasari/Nyi Sokoboyo. Background wherethe
kingdom of Majapahit, Sokoboyo teak forests, teakforests Danalaya, Watusomo Village. Setting time
oessexperiencedin1456whenthe Kingdom of Ponorogo Girisawardanalead. Implications for the
learning of this story can be presented to students during learning activities, the teachers at KKG
activities or MGMP Indonesian literature, teachers should always be creative and innovative, there
should be an evaluation to the students that can be controlled and can be assessed its effectiveness.
Keywords: structure, receptions andfunctionsstory

A. PENDAHULUAN
Cerita rakyat merupakan tradisi leluhur untuk menyampaikan pesan moral yang sangat
tinggi nilainya, tahun demi tahun semakin tidak berkumandang di telinga karena tidak
dikisahkan lagi oleh orang tua saat meninabobokkan anaknya, begitu pula guru-guru sebelum
mengakhiri pelajaran. Cerita rakyat tiap-tiap daerah perlu digali dan dikaji karena melalui cerita
rakyat orang dapat mengetahui sejarah, pandangan hidup, adat-istiadat, tata-krama, politik,
budaya, cita-cita pahlawan, serta kehidupan masa yang lalu agar nantinya digunakan sebagai
pedoman kehidupan masa kini yang telah menyimpang dari rel budaya dan tatakrama.
Ketidak pedulian generasi muda di Kabupaten Wonogiri terhadap cerita rakyat berkaitan
dengan kurangnya pengetahuan mereka tentang peran dan cerita dalam masyarakat. Alasan
lain adalah karena belum adanya cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri yang terkumpul dalam
bentuk tertulis dan terdokumentasi secara lengkap. Untuk mengantisipasi cerita rakyat yang
masih tersebar di masyarakat, cerita rakyat perlu diinventarisasi, diteliti, serta dibukukan agar
dapat digunakan sebagai salah satu sumber acuan sastra. Hal inilah yang melatar belakangi
penelitian terhadap cerita Legenda Kyai Ageng Danalaya di Kecamatan Slogohimo Kabupaten
Wonogiri.
Perlunya penelitian yang lebih mendalam terhadap cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri
dilandasi pertimbangan bahwa di Kabupaten Wonogiri terdapat cukup banyak cerita rakyat.
Cerita-cerita rakyat tersebut tentu memiliki bentuk dan jenis, isi, struktur, dan nilai yang
bervariasi. Melalui pendiskripsian unsur-unsur yang ada dalam cerita rakyat dapat digali dan
ditemukan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Masalahnya adalah: 1)
Bagaimana asal-usul Legenda Kyai Ageng Danalaya di Kecamatan Slogohimo, Kabupaten
Wonogiri? 2) Bagaimana implikasi cerita legenda tersebut terhadap anak didik kelas VI
Sekolah Dasar? Adapun tujuannya adalah 1) Mendiskripsikan Asal-usul legenda Kyai Ageng
Danalaya terhadap Masyarakat di Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya, 2) Mendiskripsikan
Implikasi cerita Legenda Kyai Ageng Danalaya terhadap siswa kelas VI SD Negeri Pengkol
01.

B. LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN
1.

Foklor dan Cerita Rakyat
Danandjaja (1997:5) mengemukakan bahwa ciri utama folklore adalah (1) Penyebaran
dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata
dari mulut ke mulut (dengan suatu contoh disertai dengan gerak isyarat, dan alat pembantu
pengingat) dari satu genersi ke generasi berikutnya. (2) Foklor bersifat tradisional, yakni
disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standart. Disebarkan di antara
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kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit dua generasi). (3) Foklor ada
(exist) dalam versi-versi bahkan varian–varian yang berbeda. Hal ini diakibatkan oleh cara
penyebarannya dari mulut ke mulut (lisan), biasanya bukan melalui cetakan atau rekaman
sehingga oleh proses lupa dari manusia atau proses interpolasi. Faktor yang mudah dapat
mengalami perubahan. Walaupun perbedaan hanya terletak pada bagian luarnya saja,
sedangkan bentuk dasarnya dapat tetap bertahan (4) Foklor bersifat anonim, yaitu nama
penciptanya sudah tidak di ketahui lagi. (5) Foklor bentuknya berumus atau berpola, (6)
Foklor mempunyi kegunaan dalam kehidupan bersama suatu kolektif, (7) Foklor bersifat
pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum, (8)
Foklor menjadi milik bersama dari kolektif tertentu, hal ini sudah tentu diakibatkan oleh
penciptanya yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif
yang bersangkutan merasa memikirkannya, (9) Foklor pada umumnya bersifat polos dan
lugu sehingga sering kelihatan kasar dan terlalu spontan.
2.

Bentuk-bentukCerita Rakyat
Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1982, 1-2), jenis cerita rakyat
ada tiga yaitu sebagai berikut.
(1) Mite/mitos
Mite adalah cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap sakral oleh pemilik
ceritanya. Mite mengandung tokoh dewa atau setengah dewa, terjadinya di dunia lain
dan terjadi jauh di masa purba. Lebih lanjut Danandjaja (1997: 50)
(2) Legenda
a. Legenda keagamaan
b. Legenda alam goib
c. Legenda Perseorangan
d. Legenda Setempat
(3) Dongeng
a. Fabel
c. DongengAnak
b. Anekdot
d. Dongengberumus
Fungsi cerita rakyat tersebut adalah (1) (Projective System), (2) sebagai alat pengesahan
pranata-pranata dan lembaga–lembaga kebudayaan, (3) (pedagogical device), (4) sebagai
alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat

3.

Penelitian yang Relevan
Agung Murdianto (2009) melakukan penelitian untuk tesisnya berjudul ”Cerita rakyat
di Kabupaten Karanganyar Fungsi dan Nilai Pendidikan bagi Masyarakat Pemiliknya
(Tinjauan Resepsi Sastra. Dewi Rukmini (2009) melakukan penelitian dengan judul
”Cerita Rakyat Kabupaten Sragen (Suatu Kajian Struktural dan Nilai Edukatif.

C. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di lokasi Legenda Kyai Ageng Danalaya di Dusun Watusomo,
Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Waktu penelitian dimulai bulan Januari 2012
sampai bulan April 2012. Pendekatan dan Jenis Penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif
merupakan penelitian yang menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci,
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lengkap, dan mendalam mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi (Sutopo,
200:139). Objek penelitian ini adalah Legenda Kyai Ageng Danalaya dan Fungsinya bagi
Masyarakat Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Objek penelitian yang akan dianalisis
dalam penelitian ini adalah struktur cerita rakyat Legenda Kyai Ageng Danalaya dan fungsinya
bagi masyarakat Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri yang hanya dibatasi pada tema,
penokohan, latar, dan seting.
Data penelitian ini adalah data yang berwujud pendapat dan cerita lisan (informan) dan
tertulis (buku). Cerita Legenda Kyai Ageng Danalaya dan fungsinya bagi masyarakat Kecamatan
Slogohimo, Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi dua yaitu lisan dan tertulis, deskripsi lisan
berupa cerita dari informan (juru kunci, tokoh masyarakat, tokoh agama, Dinas Pariwisata,
masyarakat sekitar, pengunjung, dan lain-lain). Adapun deskripsi tulis yang berupa cerita
didapat dari sumber tertulis (buku) yang sudah dibuat oleh pihak-pihak tertentu.
Sumber Data penelitian meliputi dokumen, narasumber (informant), peristiwa atau
aktivitas, dan tempat atau lokasi, serta benda, gambar dan rekaman.
Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara mendalam (indepthinterviewing), Focus Group Discussion ( FGD), Observasi berperan. Teknik pemeriksaan
validitas data ini menggunakan Trianggulasi, meliputi trianggulasi metode, trianggulasi teori,
dan cheking data (pemeriksaan) oleh informan (informan review).
Skema analisis interaktif

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.

Keadaan Geogras dan Latar Sosial Budaya
Danalaya termasuk wilayah Kelurahan Watusomo Kecamatan Slogohimo, Kabupaten
Wonogiri, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Tukimin, terdapat
4 dusun di dalamnya serta terdiri dari 2.582 jiwa yang menempati lahan kurang lebih
2.213.170 ha. (Sumber: Statistik Desa Watusomo; 2011).
Berdasarkan hasil dari wawancara di lapangan dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten
Wonogiri banyak terdapat cerita lisan atau cerita rakyat yang mempunyai usia cukup
lama, salah satunya Legenda Kyai Ageng Danalaya. Cerita rakyat tersebut masih ada
meskipun frekuensi penyebaran dan penceritanya mengalami kemunduran.
Tema yang terkandung dalam Legenda Kyai Ageng Danalaya adalah untuk mencapai
cita-cita yang tinggi harus diraih dengan sabar dan kerja keras. Penelitian ini menggunakan
441

analisis alur seperti di atas, tetapi tidak semua bagian alur itu digunakan. Peneliti hanya
menggunakan bagian alur yang sekiranya cocok atau sesuai dengan cerita yang diteliti.
Yang akan digunakan dalam penelitian Legenda Ki Ageng Danalaya ini adalah (1) salah
satu anggota keluarga meninggalakan rumah, (2) pahlawan meninggalkan rumah, (3)
pahlawan diperintah untuk pergi (diutus), (4) pahlawan diberi tanda, (5) rintangan awal
dapat diatasi, (6) pahlawan pulangi, (7) pahlawan dikejar, (8) tugas yang berat diberikan/
dibebankan kepada pahlawan, (9) pahlawan diselamatkan, (10) pahlawan menaiki tahta
menjadi seorang raja/pemimpin.
2.

Fungsi Cerita Rakyat Legenda Kyai Ageng Danalaya bagi Masyarakat
(1) Fungsi sebagai Alat Pencermin Angan-angan Suatu Kolektif.
(2) Fungsi sebagai Alat Pengesahan Pranata-Pranata dan Lembaga-Lembaga Budaya
(3) Fungsi sebagai Alat Pendidik Anak
(4) Fungsi sebagai Pemaksa dan Pengawas agar Norma-Norma Masyarakat akan Selalu
di patuhi oleh Anggota Kolektifnya.

E. PENUTUP
Simpulan
(1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa asal-usul cerita “Legenda Kyai Ageng Danalaya”
yang berada di Kelurahan Watusomo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri
berasal dari keinginan Danakusuma menjadikan daerah Watusomo sebagai hutan jati
untuk kemakmuran rakyatnya. Danakusuma mencari bibit jati ke tempat kakaknya di
Sukoboyo yang lebihdahulumemilikihutanjati yang sangatlebat dan bermutu. Sesampainya
di Sukoboyo, Danakusuma meminta bibit kepada kakaknya, tetapi ditolak. Sukoboyo
marah-marah kepada Danakusuma.
(2) Struktur cerita “Legenda KyaiAgengDanalaya” adalah sebagai berikut.
Tokoh yang ditampilkan dalam cerita ”Legenda Kyai Ageng Danalaya” adalah Danakusuma
atau Ki Danalaya yang berusaha mewujutkan cita-citanya menjadikan desa Watusomo
daerah hutan jati yang bermutu tokoh Protagonis. Ki Sokoboyo sebagai tokoh antagonis
diceritakan memiliki hutan pertama sebelum hutan Danalaya. Istri Ki Sukoboyo membantu
memberikan bibit pada buluh bambu Ki Danalaya sebagai tokoh triagonis.
Latar Cerita
Latar tempat
(a) Kerajaan Majapahit
Kerajaan Majapahit merupakan asal mula Ki Ageng Danalaya, Ki Sokoboyo dan
Nyi Sukoboyo. Karena bergejolak ketiga Sentono Dalem pergi sampai di Danalaya
dan Sokoboyo.
(b) Hutan Sokoboyo
Sokoboyo merupakan dimana Danasari dan Pangeran Meeleng membangun
padepakon dan menanam pohon jati yang pertama.
(c) Hutan jati Danalaya
Hutan jati Danalaya merupakan tempat dimana jati cempurung tumbuh dan di besarkan
oleh Kyai Ageng Danalaya.
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(d) Desa Watusomo
Desa Watusomo merupakan desa yang pertama Ki Ageng Danalaya singgah dan
berbaur dengan masyarakat.
Latar waktu
Latar waktu adalah masa cerita ”Legenda Kyai Ageng Danalaya ”terjadi kejadian tersebut
dialami pada kurang lebih ada tahun 1456, pada saat Girisawardana memimpin Kerajaan
Ponorogo.
Latar sosial
Cerita ”Legenda Kyai Ageng Danalaya” mempunyai latar belakang sosial kehidupan yang
bahagia dengan tingkat ekonomi menengah ke atas karena hidup di kalangan Kerajaan
Majapahit.
Implikasi
Pertama, karena terbukti dalam legenda Kyai Ageng Danalaya terkandung nilai pendidikan
(edukatif), Kedua, perlu dilakukan diskusi melalui forum KKG atau MGMP sastra Indonesia
Kabupaten Wonogiri, untuk memperoleh masukan mengenai kehidupan cerita rakyat di
Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya. Hal tersebut dilatarbelakangi hasil pengamatan bahwa
hampir di setiap daerah di Kabupaten Wonogiri terdapat cerita rakyat.Ketiga. guru Bahasa
dan Sastra harus selalu kreatif dan inovatif, dapat menugasi para siswanya, mengumpulkan
cerita–cerita rakyat yang ada dan berkembang di sekitar tempat tinggalnya masing–masing.
Keempat, karena cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri berpotensi untuk dijadikan bahan
pembinaan dan pengembangan pengajaran apresiasi sastra Indonesia di sekolah-sekolah, harus
ada upaya untuk memasukkan cerita rakyat tersebut sebagai materi dalam pembelajaran
bahasa Indonesia di sekolah dasar dan madrasah Ibdtidaiyah khususnya di Kabupaten Wonogiri.
Kelima, upaya penggalian dan pelestarian cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri harus dilakukan.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan beberapa saran kepada
beberapa pihak sebagai berikut.
1.

Saran untuk Guru dan Sekolah di Kabupaten Wonogiri
a. Untuk memperoleh masukan dan informasi mengenai keberadaan cerita rakyat di
berbagai daerah, sebaiknya diadakan kegiatan diskusi atau serasehan antarguru
bahasa dan sastra Indonesia secara berkala mengenai cerita–cerita rakyat yang ada
di Kabupaten Wonogiri.
b. Untuk menunjang kemampuan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan
menulis), guru bahasa dan sastra Indonesia perlu memberikan tugas kepada siswa
untuk

2.

Saran untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri
Sebagai pengemban kebijakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri perlu
menjembatani dan mengupayakan cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri menjadi materi
muatan lokal di sekolah–sekolah, khususnya sekolah dasar, sebagai bahan pembinaan
dan pengembangan pengajaran apresiasi sastra Indonesia dan daerah di sekolah.
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3.

4.

Saran Untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri
Perlu diadakan upaya pengenalan serta sosialisasi cerita rakyat khususnya Legenda
Kyai Ageng Danalaya di Kabupaten Wonogiri kepada masyarakat luas baik dari dalam
maupun luar Kabupaten Wonogiri secara profesional dan atraktif.
Saran untuk Peneliti Lain
a. Kabupaten Wonogiri sebenarnya memiliki cerita rakyat yang jumlahnya cukup banyak,
salah satunya Legenda Kyai Ageng Danalaya. Oleh karena itu, penelitian lanjutan
terhadap cerita rakyat yang ada agar ditingkatkan.
b. Pelunya dilakukan penelitian cerita rakyat lainnya dengan pendekatan, jenis kajian,
dan analisis yang berbeda dan lebih mendalam.
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ABSTRAK
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini semua informasi
dideskripsikan secara teliti dan analitis. Objek penelitian ini adalah Legenda Astana Mangadeg dan
fungsinya bagi masyarakat serta resepsi masyarakat. Data penelitian ini berupa cerita lisan, pendapat
yang diperoleh melalui nara sumber. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer
dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari informan, juru kunci, pengunjung,
tokoh agama, dan penduduk sekitar objek. Sumber data skunder adalah Ringkasan Sejarah Pangeran
Sambernyowo yang diterbitkan Yayasan Mangadeg Surakarta (2003), Buku Petunjuk Singkat
Obyek Wisata Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa-Tengah yang diterbitkan oleh pemerintah
propinsi Jawa-Tengah (1994/1995). Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi,
dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini berdasarkan analisis struktural, dengan tema cerita adalah kisah perjuangan
seorang pahlawan yang gagah berani dalam melawan Belanda yang telah menjajah bangsa Indonesia.
Alur cerita berdasarkan konsep Vladimir Propp. (1) Penjahat mencoba memperdaya mangsanya
dengan tujuan untuk merampas apa yang dimiliki mangsa. (2) Mangsa terpedaya dengan tipu
muslihat penjahat. (3) Penjahat membuat susah atau cidera terhadap seseorang di dalam sebuah
keluarga. (4) Pahlawan meninggalkan rumah. (5) Pahlawan membalas apa yang telah dilakukan
penjahat terhadapnya. (6) Pahlawan dan penjahat terlibat pertarungan. (7) Tugas dapat terselesaikan.
(8) Penjahat dibunuh (9) Pahlawan pulang. (10) Pahlawan diberi sebuah kedudukan. (11) Pahlawan
menaiki tahta (menjadi raja). Tokoh cerita adalah Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa,
Patih Danurejo, Raden Sutawijaya III (R.Ng. Rangga Panambang), Patih Kudanawarsa. Latar tempat
yaitu Keraton Kartasura, Desa Nglaroh Kabupaten Wonogiri, di Desa Majarata Wanasemang, Hutan
Sitakepyak sebelah selatan kota Rembang, kota Ponorogo lama, Benteng Kompeni Yogyakarta,
Kaduang, Matesih, Wiroko, Hariboyo, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Kedu, Kaduang,
Laroh, Wiroko, dan semua kawasan Bumi Mataram. Latar waktu terjadi kurang lebih tahun 1725
sampai tahun 1795 M.
Hasil penelitian berdasarkan tinjauan resepsi dibedakan menjadi dua tanggapan, yaitu tanggapan
pasif dan tanggapan aktif. Tanggapan aktif dalam penelitian legenda astana Mangadeg adalah
bahwa masyarakat masih mempercayai jikalau berdoa ditempat keramat seperti Astana Mangadeg
apaun yang dimohon akan terkabulkan. Tanggapan pasif dalam penelitian ini adalah masyarakat
tidak mempercayai bahwa makam yang menjadi bagian dari Legenda Astana Mangadeg dapat
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mengabulkan setiap permohonan. Tanggapan yang berbeda ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan,
usia, tingkat keimanan seseorang. Hasil penelitian berdasarkan fungsi Legenda Astana Mangadeg
bagi masyarakat, yaitu (1) sebagai proyeksi atau sebagai alat pencerminan angan-angan kolektif,
(2) sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan, (3) sebagai alat
pendidikan anak, (4) sebagai alat pemaksa agar norma-norma masyarakat selalu dipatuhi anggota
kolektifnya.
Kata Kunci: legenda, struktur, resepsi sastra, dan fungsi sastra.
ABSTRACT
The research is descriptive qualitative. In this study all the information carefully and
analytically describe. The research object is Legend Astana Mangadeg and reception functions
for the community and society. The data of this study in the form of oral stories, opinion obtained
through informants. Sources of data in this study are the primary data source and secondary data
source. Sources of primary data obtained from informants, caretaker, visitors, religious leaders, and
residents of surrounding objects. Secondary data source is Historical Overview The Foundation of
Prince Sambernyowo published Mangadeg Surakarta (2003), Handbook Brief Objects of Historical
and Archeological Tourism Central Java, published by the Central Java provincial government
(1994/1995). Data collection techniques are technical interviews, observation, and documentation.
The results are based on structural analysis , with the theme of the story of of the struggle of
a brave hero in the ght against the Dutch who colonized the Indonesian. The story line is based
on the concept of Vladimir Propp (1) Criminals try to deceive their prey in order to seize what is
possessed prey (2) Prey deceived by cunning criminals (3) Criminals can make it difcult or injury
to a person in a family of (4) Heroes of leaving home (5) Heroes reply to what has been done against
criminals (6) Heroes and villains involved in the ght (7) Tasks can be resolved (8) criminals killed
(9) Heroes return (10) Heroes was given a position (11) Heroes climbed the throne (the king).
The character are Prince Raden Mas Said or Sambernyawa, Patih Danurejo, Raden Sutawijaya
III (R.Ng.Rangga Panambang), Patih Kudanawarso. Background where the palace Kartasura,
Wonogiri Nglaroh village, in the village of Majarata Wanasemang, south of the town of Forest
Sitakepyak Apex, the old town of Ponorogo, Fortress Company Yogyakarta, Kaduang, Matesih,
Wiroko, Hariboyo, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Kedu, Kaduang, Laroh, Wiroko, and
all of Earth Mataram. Setting time of approximately 1725 to 1795 AD
The results based on a review receptions divided into two responses, they are active responses
and passive responses. Passive responses in research Mangadeg cemetery legend is that people
who still believe in such a sacred place to pray if Mangadeg apaun the requested Astana will be
fullled. Active response in this study is that people do not believe that is a part of the Astana
Legend Mangadeg to grant every request. These different responses are inuenced by the level of
education, age, level of one's faith. The results based on the function of Legend Astana Mangadeg
for society, namely (1) as a projection or as a reection of collective delusion , (2) as a means of
authentication institutions and cultural institutions, (3) as a means of education, (4) as a means of
coercive societal norms have always adhered to its collective members.
Keywords : legend, structure, literary reception, and function of literaterature
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A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang
Dalam masyarakat Jawa umumnya hanya ada istilah cerita rakyat. Artinya, ragam
cerita prosa yang berkembang di masyarakat. Cerita ini telah mengakar di hati masyarakat.
Dalam cerita itu, memang ada yang berbau dongeng, sehingga biasa disebut dongeng.
Pemahaman mereka atas dongeng pun kemudian menyempit, hanya terbatas pada cerita
yang bertokohkan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda keramat lain. Cerita yang
tokohnya dominan manusia mereka pahami sebagai cerita rakyat. (Endraswara, 2005:163)
Pengetahuan dan penelitian foklor di Indonesia memang sangat penting. Bermacammacam suku dan budaya di Indonesia menyebabkan Indonesia kaya akan foklor, sedangkan
masih banyak lagi yang perlu didokumentasikan sesuai dengan tuntunan ilmu yang semakin
berkembang, tetapi sekarang perkembangan foklor tidak sepesat waktu itu, kemungkinan
hal ini yang terjadi karena pengaruh perkembangan teknologi atau juga longgarnya ikatan
adat dan ketidakpedulian masyarakat dan generasi masa kini.
Cerita rakyat adalah bagian dari hasil kebudayaan masyarakat pendukung suatu
kebudayaan. Masyarakat atau kolektif mewariskan cerita rakyat secara turun-temurun,
secara tradisional, ada yang secara lisan, sehingga cerita tersebut dapat menjadi versi-versi
cerita yang berbeda menurut pembacanya (Danandjaja, 1997:4).
Banyak cerita rakyat yang dapat dibaca untuk mendapatkan hiburan dan kesenangan,
tetapi hanya sedikit yang mampu memberikan nilai-nilai pendidikan sebagai bekal
pengalaman kehidupan bagi pembacanya. Bangsa Indonesia perlu memulai untuk
pembukuan cerita rakyat berdasarkan pandangan mereka sendiri, baik dari segi isi cerita
atau nilai-nilai yang ada di dalamnya. Perlu digarisbawahi bahwa cerita rakyat erat
hubungannya dengan pencerita atau pawang cerita. Hampir di setiap daerah pawang cerita
itu hilang atau sedikit sekali jumlahnya. Hal ini dikarenakan para pawang meninggal
dunia atau sebagian masyarakat tidak memiliki perhatian lebih terhadap cerita rakyat
yang dimiliknya. Penceritaan dianggap sebagai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab
penelitian dan pada kenyataannya para pencerita belum sempat mendokumentasikan ceritacerita itu menjadi buku. Yang pada gilirannya buku-buku itu bisa dibaca atau diwariskan
pada generasi penerusnya.
kebudayaan-kebudayaan yang tidak sesuai dengan kebudayaan dasar yang dimiliki.
Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang juga mempunyai banyak
cerita rakyat. Astana Mangadeg atau lebih terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyowo
merupakan salah satunya. Cerita mengenai Pangeran Sambernyowo sudah banyak didengar
dan ditulis baik isi maupun alur ceritanya. Pangeran Sambernyowo merupakan cerita
rakyat yang mengandung unsur kepahlawanan.

2.

Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian hanya akan
membahas mengenai asal-usul, struktur cerita, fungsi dan resepsi masyarakat pada salah
satu objek wisata di wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu Legenda Astana Mangadeg
atau Legenda Pangeran Sambernyowo.
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3.

Rumusan Masalah
a. Bagaimanakah asal-usul keberadaan Legenda Astana Mangadeg di wilayah Kabupaten
Karanganyar
b. Bagaimanakan resepsi masyarakat tentang legenda Astana Mangadeg di Matesih
Kabupaten Karanganyar.

4.

Tujuan Penelitian
a. Mendeskripsikan asal-usul keberadaan Legenda Astana Mangadeg di wilayah
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar,
b. mendeskripsikan resepsi masyarakat tentang legenda Astana Mangadeg di wilayah
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

5.

Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoretis
b. Manfaat Praktis

KAJIAN PUSTAKA LANDASAN TEORI DAN
KERANGKA BERPIKIR
A. Kajian Pustaka
Dewi Rukmini (2009) dengan penelitian yang berjudul “Cerita Rakyat Kabupaten
Sragen Suatu Kajian Struktural dan Nilai Edukatif” memfokuskan pada tiga tujuan yaitu
mendeskripsikan jenis-jenis cerita rakyat, nilai edukatif yang terkandung dalam cerita rakyat
dan struktur cerita rakyat di Kabupaten Sragen
Agung Murdiyanto (2009) dengan penelitian “Cerita rakyat di Kabupaten Karanganyar
Fungsi dan Nilai Pendidikan bagi Masyarakat Pemiliknya” mendiskripsikan bentuk dan isi
cerita, stuktur cerita, resepsi masyrakat, fungsi cerita rakyat dan nilai-nilai pendidikan yang
melatarbelakangi kepercayaan masyarakat terhadap cerita rakyat yang berada di kabupaten
karanganyar.
Penelitian Agung Murdiyanto membahas lima cerita rakyat di Kabupaten Karanganyar
antara lain: cerita rakyat Joko Songo di Kecamatan Matesih, cerita rakyat Rangga Panambang
di Dawam, Kecamatan Tasikmadu, cerita rakyat Jabal Kanil di Kecamatan Tawangmangu, dan
cerita rakyat Sambernyowo di Kecamatan Matesih.
Penelitian ini mempunyai persamaan objek kajian dengan penelitian Agung Muryanto
yaitu cerita rakyat mengenai Sambernyowo, tetapi dalam penelitian ini akan dikaji yang lebih
terfokus hanya pada satu obyek yaitu Legenda Astana Mangadeg yang di situ dimakamkan
Pangeran Sambernyowo.

B. Kajian Teori
1.

Hakikat Cerita Rakyat
a.

Hakikat cerita rakyat
Cerita rakyat adalah salah satu hasil kebudayaan daerah dan merupakan unsur
kebudayaan nasional yang perlu dipelihara dan dibina karena banyak mengandung
nilai-nilai pendidikan yang berharga (Depdikbud, 1982:1)
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b.

2.

Macam-macam cerita rakyat
1) Mite
2) Legenda
3) Dongeng.

Pendekatan Resepsi Sastra
Selanjutnya, Endraswara (2005:118) mengemukakan bahwa resepsi berarti menerima
atau penikmatan karya sastra oleh pembaca. Resepsi merupakan aliran yang meneliti
teks sastra dengan bertitik tolak kepada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan
terhadap teks itu.

3.

Fungsi Cerita Rakyat
Menurut Dananjaja, (1997:19) menyatakan fungsi cerita rakyat ada empat, yaitu (a) Sebagai
sistem proyeksi, yakni sebagai alat pencerminan angan-angan suatu kolektif; (b) Sebagai
alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan; (c) Sebagai alat
pendidikan anak; (d) Sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat
akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya.

4.

Pendekatan Struktural
Pendekatan apapun yang digunakan harus diawali dengan analisis struktural. Dengan kata
lain analisis struktural merupakan jembatan yang mengantarkan seorang peneliti pada
inti pembahasan. Analisis struktural dapat dikatakan juga sebagai tahap dalam penelitian
sastra yang sukar dihindari, sebab analisis struktural bisa memungkinkan pengertian yang
optimal (Teeuw, 1984:61)

C. METODOLOGI PENELITIAN
1.

Tempat dan Waktu Penelitian
a. Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Astana Mangadeg, di Dusun Ngadirejo, Desa Girilayu,
Kecamatan Matesih, Kabupaten Karangnyar.
b. Waktu Penelitian
Penelitian direncanakan selama enam bulan yaitu antara bulan Januari 2012 hingga
bulan Juni 2012.

2.

Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian dasar yang lebih memfokuskan pada deskripsi
proses tentang mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi.
b. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini terletak di Dusun Ngadirejo, Desa Girilayu, Kecamatan Matesih,
Kabupaten Karanganyar.

3.

Data dan Sumber Data
a. Data
Data penelitian ini adalah data yang berwujud pendapat dan cerita lisan dari hasil
wawancara secara langsung dari nara sumber, peristiwa dan tindakan (aktivitas) juga
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hasil observasi, yang selanjutnya ditranskripsikan ke dalam cerita secara tertulis. Di
samping data tersebut juga mengambil data dari sumber data tertulis yang berupa
buku yang sudah dibuat oleh pihak-pihak tertentu, atau referensi lain dari internet.
b.

Sumber Data
Peratama, dokumen.
Kedua, Narasumber (informant).
Ketiga, peristiwa atau aktivitas
Keempat, tempat atau lokasi.
Kelima, benda, gambar dan rekaman.
Sumber data primernya yaitu cerita rakyat tentang legenda Astana Mangadeg

4.

Teknik Pengumpulan Data
1. Interaktif
a. Perekaman, Wawancara, dan Pencatatan
b. Focus Group Discussion (FGD)
c. Observasi berperan
2. Non interaktif
a. Analisis dokumen dan arsip
b. Alat perekam

5.

Teknik Validasi Data
Trianggulasi data/sumber

Bagan Triagulasi Sumber/ Data
6.

Model Analisis Data
Analisis Data Model Interaktif

Gambar 3.1 Analisis data model interaktif Milles & Huberman
(dalam Nugrahani, 2010 :162)
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D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.

Kondisi Geogras dan Latar Sosial Budaya
Astana Mangadeg berada di desa Ngadirejo, termasuk wilayah Kelurahan Girilayu,
Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, yang dipimpin oleh Kepala Desa yang
bernama Daryono, terdiri atas lima dusun dan berpenduduk 4.064 jiwa yang menempati
lahan kurang lebih 311 hektar. (Sumber: Data Monogra Desa Girilayu:2012).

2.

Asal-usul Legenda Astana Mangadeg
Asal-usul keberadaan Astana Mangadeg, menurut legenda yang hidup di tengahtengah masyarakat ternyata dilatarbelakangi oleh sebuah kisah perjuangan Pangeran
Sambernyowo yang sukses memimpin rakyat bertempur melawan penjajah Kompeni.
Astana Mangadeg (ngadeg: ′berdiri′) adalah kompleks pemakaman untuk penguasa
awal Mangkunagara dan kerabat dekat (dhalem) Praja Mangkunegaran. Di kompleks ini
dimakamkan Mangkunagara I, Mangkunagara II, dan Mangkunagara III; masing-masing
dengan mausoleum tersendiri. Selain itu, di dalam kompleks ini juga dimakamkan sejumlah
kerabat dekat dan para pembantu perjuangan dalam peperangan melawan Kesultanan
Mataram dan VOC hingga berakhir dengan disepakatinya Perjanjian Salatiga pada tahun
1758.

3.

Analisis Struktural Legenda Astana Mangadeg
a. Tema

b.

Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia,
sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat.
Alur
Penelitian ini menggunakan analisis alur Vladimir Propp, akan tetapi tidak semua
bagian alur itu digunakan. Peneliti hanya menggunakan bagian alur yang cocok atau
sesuai dengan cerita yang diteliti. Yang akan digunakan dalam penelitian Legenda
Astana Mangadeg ini adalah (1) Penjahat mencoba memperdaya mangsanya dengan
tujuan untuk merampas apa yang dimiliki mangsa (2) Mangsa terpedaya dengan tipu
muslihat penjahat (3) Penjahat membuat susah atau cidera terhadap seseorang di
dalam sebuah keluarga (4) Pahlawan meninggalkan rumah; (5) Pahlawan membalas
apa yang telah dilakukan penjahat terhadapnya; (6) Pahlawan dan penjahat terlibat
pertarungan; (7) Tugas dapat terselesaikan; (8) Penjahat dibunuh; (9) Pahlawan pulang;
(10) Pahlawan diberi sebuah kedudukan; (11) Pahlawan menaiki tahta (menjadi raja).

4.

Nilai Pendidikan (Edukatif) dalam Legenda Astana Mangadeg
a. Pendidikan Moral
b. Nilai Pendidikan Adat
c. Nilai Pendidikan Agama
d. Nilai Pendidikan Sejarah atau Historis

5.

Fungsi Legenda Astana Mangadeg bagi Masyarakat
1. Fungsi sebagai Alat Pencerminan Angan-angan Suatu Kolektif
2. Fungsi sebagai Alat Pengesahan Pranata-pranata dan Lembaga-lembaga Budaya
3. Fungsi sebagai Alat Pendidikan Anak
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4.

Fungsi Sebagai Alat Pemaksa agar Norma-norma Masyarakat Selalu Dipatuhi Anggota
Kolektifnya

E. PENUTUP
1.

Simpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa asal-usul Legenda Astana Mangadeg yang berada di
Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Pangeran Sambernyowo adalah
putra keturunan Mataram Islam pangeran Aryo Mangkunagoro yang dibuang ke Caylon
karena tnah dari patih Danurejo. Pangeran Sambernyowo waktu kecil bernama Raden
Mas Said. Kepergiannya dari dari Kartasura sampai ke bukit Mangadeg dikarenakan
keselamatannya terancam oleh musuh yang sebenarnya masih lingkungan keluarga yang
ditumpangi oleh penjajah Kompeni. Beliau dan juga kedua adiknya disertai wadya bala
yang mendukungnya melarikan diri ke tempat-tempat yang lebih aman. Sampai akhirnya
tiba di Bukit Mangadeg karena perintah dua orang gurunya yaitu Kyai Adisana dan Kyai
Adirasa. Beliau hingga sampai ditempat tersebut demi berjuang untuk memperoleh
kebebasan yang sejati tidak diperintah oleh penjajah yang sangat menyengsarakan
rakyatnya.

2.

Saran
a.

b.

Saran untuk Sekolah dan Guru
1)

Dengan memperhatikan esensi dan kandungan nilai yang ada, Legenda Astana
Mangadeg sebaiknya dijadikan materi ajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia
di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

2)

Untuk menanamkan apresiasi dan rasa cinta terhadap budaya sendiri sebaiknya
diadakan lomba bercerita atau sekitar siswa.

3)

Untuk menunjang kemampuan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan
menulis). Guru Bahasa dan Sastra Indonesia perlu memberikan tugas kepada
siswa untuk mengumpulkan cerita rakyat yang ada di sekitar siswa sebagai
langkah pengenalan dan peningkatan apresiasi sastra siswa terhadap budaya
sendiri.

Saran untuk Peneliti Lain
Cerita rakyat yang ada di sekitar kita jumlahnya cukup banyak dan variatif, salah
satunya Legenda Astana Mangadeg. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian
lanjutan secara menyeluruh dan mendalam sehingga terkumpul cerita rakyat lebih
banyak yang selanjutnya dapat diklasikasikan secara lebih baik.

3.

Implikasi
Pertama, Legenda Astana Mangadeg memiliki beberapa kandungan nilai pendidikan,
sehingga legenda tersebut penting untuk disampaikan kepada para siswa melalui proses
pembelajaran di sekolah.
Kedua, perlu dilakukan diskusi melalui forum KKG, untuk memperoleh masukan
mengenai kehidupan cerita rakyat. Hal tersebut dilatarbelakangi hasil pengamatan bahwa
hampir di setiap daerah terdapat cerita rakyat.
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Ketiga, adanya suatu pertimbangan bahwa cerita rakyat dapat dijadikan bahan pembinaan
dan pengembangan pengajaran apresiasi sastra Indonesia dan daerah di sekolah, maka Legenda
Astana Mangadeg dapat dijadikan sebagai materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di
Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah
Keempat, sebagai langkah akhir dari program tersebut juga dipersiapkan sejumlah
perangkat evaluasi.
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REVITALISASI UNGKAPAN BIJAK DALAM BAHASA JAWA
SEBAGAI SARANA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
Oleh
Diyono, S.Pd., M.Pd.
Guru SMA Muhammadiyah 3 Watukelir Sukoharjo
dyon08@yahoo.co.id
ABSTRAK
Kenyataan menunjukkan bahwa arus globalisasi telah membawa dampak positif dan negatif
terhadap perilaku bangsa. Hal ini disebabkan oleh persaingan di tingkat global dalam berbagai
aspek kehidupan yang membawa kehidupan yang lebih baik di satu sisi dan efek negatif di sisi
lain, terutama bagi mereka yang rentan terhadap pengaruh negatif yang membuat mereka mudah
kehilangan jati dirinya. Bahasa jawa dengan segala budaya yang terkandung di dalamnya banyak
mengandung nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai luhur yang dapat berkontribusi dalam kerangka
membangun karakter bangsa. Ungkapan bijak dalam bahasa Jawa dapat membentuk manusia
Indonesia yang lebih berbudaya dan bermartabat. Ungkapan bijak dalam bahasa Jawa, memiliki
potensi yang dapat direvitalisasikan (diberdayakan) dalam kerangka membangun karakter bangsa.
Kata kunci: bahasa jawa, ungkapan bijak, karakter bangsa
ABSTRACT
The fact is that globalization has brought both positive and negative impacts on the behavior
of the nation. This is caused by competition at the global level in many aspects of life that bring a
better life on the one hand and the negative effects on the other hand, especially for those who are
susceptible to the negative inuences that make them easily lost their identity. Java language with
all its inherent culture contains many values of local wisdom, the noble values that can contribute
in terms of building nation character. Adage in the Java language, can be formed the Indonesian
people the more cultured and dignied. Adage in the Java language, has the potential to be revitalized
(empowered) in terms of building nation character.
Keywords: Java language, adage, nation character

A. Pendahuluan
Era globalisasi telah membuka pintu lebar-lebar bagi proses saling berhubungan yang
mendunia antarindividu, bangsa dan negara, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Proses
saling berhubungan ini dipermudah oleh alat bantu dengan berbagai alat komunikasi dan
transportasi yang berteknologi canggih, dibarengi kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi
serta nilai-nilai sosial-budaya yang saling mempengaruhi.
Era globalisasi (Kemendiknas, 2011: 2), bercirikan saling keterbukaan dan ketergantungan
antarnegara ditambah dengan arus informasi yang sangat cepat, menjadikan kompetisi disegala
bidang kehidupan antarnegara semakin ketat pula. Bagi Indonesia globalisasi ini tidak
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hanya memiliki dimensi domestik akan tetapi juga memiliki dimensi global. Dari sisi dimensi
domestik globalisasi ini memberi peluang positif terutama untuk mengadopsi dan menerapkan
inovasi yang datang dari luar, di samping dapat mendidik masyarakat untuk memiliki pola pikir
kosmopolitan dan pola tindak kompetitif, suka bekerja keras, mau belajar untuk meningkatkan
keterampilan dan prestasi kerja.
Dari sisi globalisasi, kita hidup di dalam dunia yang terbuka, dunia yang tanpa batas
yang ditandai semakin meningkatnya kerjasama regional, sehingga sangat diperlukan manusiamanusia yang berkualitas tinggi. Kehidupan global merupakan tantangan sekaligus membuka
peluang-peluang baru bagi pembangunan ekonomi dan bagi pembangunan SDM Indonesia
yang berkualitas tinggi. Peristiwa-peristiwa pertemuan antarbudaya ini (Fuad Hasan, 1989:32),
mungkin kita sudah agak terpaku atau terpukau oleh pembaganan tentang kecenderungan
untuk membagankan budaya kemanusiaan dalam ringkasan "Timur - Barat". Bahkan dikotomi
"Timur - Barat" itu, Barat hampir identik artinya dengan superioritas, sedangkan manifestasi
budaya Timur cenderung dijadikan objek yang dipelajari. Kekangan oleh bagan demikian
itu membuat kita seringkali terperangkap dalam cara pandang yang stereotip dan citra yang
karikatural tentang manifestasi budaya tertentu. Hal-hal baru yang datang dari luar, khususnya
Barat, sering dipandang yang terbaik dan diikuti. Padahal semua itu belum tentu sesuai dengan
budaya sendiri, yang mungkin lebih unggul daripada yang datang dari luar.
Mungkin di sinilah letak permasalahan yang digumuli oleh suatu masyarakat atau bangsa
sebagai satuan budaya yang secara kebetulan atau berencana menjalani proses perubahan.
Keterlibatan dalam proses perubahan itu niscaya merentang masyarakat atau bangsa itu antara
kekuatan yang saling bertolak-belakang, di satu hak kecenderungan untuk mempertahankan
budaya sendiri, termasuk budaya lokal, sebagai pemilik yang mantap, di lain hak keinginan
untuk berkembang dan memiliki sesuatu yang baru. Dua daya yang dapat disebut konservasi
dan progresi itu ada kalanya menyentuh hal-hal yang sangat mendasar, sampai-sampai
mengakibatkan perubahan persepsi tentang nilai-nilai serta perubahan perilaku dan budaya.
Berbagai tindak amoral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di negeri ini, seperti;
tindak anarkis, kejahatan, merajalelanya praktik korupsi, dan pelanggaran etika lainnya
mempertegas dugaan bahwa bangsa ini telah kehilangan jati dirinya. Bangsa Indonesia yang
terkenal ramah, santun dengan semangat gotong royong kini telah mulai luntur. Nilai-nilai
kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh nenek moyang mulai
ditinggalkan. Hal ini diduga merupakan dampak dari ketidaksiapan masyarakat Indonesia
memasuki era global dengan segala perubahan dan perkembangan peradaban yang semakin
kompetitif.
Bangsa Indonesia bangsa yang multikultural, mempunyai aneka ragam kearifan lokal.
Kearifan lokal merupakan kebijaksanaan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan
masyarakat tertentu. Kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemui dalam nyanyian,
pepatah, sasanti, ungkapan bijak, semboyan, kesusasteraan yang hidup dalam perilaku seharihari di dalam masyarakat.
Ungkapan bijak dalam bahasa Jawa merupakan kearifan lokal yang memiliki kandungan
nilai-nilai luhur yang dapat menjadi benteng dari pengaruh budaya asing yang negatif yang dapat
mempengaruhi karakter bangsa. Tetapi ironisnya, ungkapan-ungkapan bijak dalam bahasa Jawa
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itu mulai dilupakan dan ditinggalkan, bahkan tidak dikenali lagi oleh generasi muda sekarang.
Masalahnya adalah, bagaimana merevitalisasikan, ngaktualisasikan dan menanamkan ungkapan
bijak dalam bahasa Jawa itu untuk membangun karakter bangsa khususnya generasi muda.
Makalah ini dimaksudkan sebagai alternatif jawaban masalah tersebut untuk merevitalisasikan,
mengaktualisasikan dan menanamkan ungkapan bijak dalam bahasa Jawa dalam rangka
membangun karakter bangsa khususnya generasi muda. Caranya adalah, menafsiri ungkapan
bijak dalam bahasa Jawa kemudian hasilnya dijadikan sebagai bahan pembelajaran bahasa
Jawa di sekolah.
B. Pendidikan Karakter Bangsa
Karakter (Suyanto, 2011), adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas
tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa
dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan
siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.
Dengan demikian, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti
yang membedakan seseorang dari yang lain. Karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik
yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan ke dalam perilaku.
Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek
pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Dengan demikian,
pendidikan karakter, tidak hanya diketahui atau dipahami saja, tetapi harus dihayati di dalam
hati, dan diamalkan dalam perbuatan nyata.
Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan
Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang
berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila;
keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila;
bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran
terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya
kemandirian bangsa (Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa,
2010:20).
Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter, sesungguhnya hal yang
dimaksud itu sudah tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional --UUSPN).
Karakter seseorang dalam proses perkembangan dan pembentukannya dipengaruhi oleh
dua faktor, yaitu faktor lingkungan (nurture) dan faktor bawaan (nature). Tinjauan teoretis
perilaku berkarakter secara psikologis merupakan perwujudan dari potensi Intellegence
Quotient (IQ), Emotional Quentient (EQ), Spritual Quotient (SQ) dan Adverse Quotient
(AQ) yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan seseorang yang berkarakter menurut
pandangan agama pada dirinya terkandung potensi-potensi, yaitu: sidiq (jujur), amanah
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(dapat dipercaya), fathonah (cerdas), dan tablig (menyampaikan, komunikatif, santun).
Berkarakter menurut teori pendidikan apabila seseorang memiliki potensi kognitif, afektif,
dan psikomotor yang teraktualisasi dalam kehidupannya. Adapun menurut teori sosial,
seseorang yang berkarakter mempunyai logika dan rasa dalam menjalin hubungan intra
personal, dan hubungan interpersonal dalam kehidupan bermasyarakat (desain induk pendidikan
karakter, 2011:8).
Menurut Suyanto (2011), terdapat sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur
universal, yaitu: pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; kedua, kemandirian
dan tanggungjawab; ketiga, kejujuran/amanah, diplomatis; keempat, hormat dan santun; kelima,
dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/kerjasama; keenam, percaya diri dan
pekerja keras; ketujuh, kepemimpinan dan keadilan; kedelapan, baik dan rendah hati, dan;
kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan.
Satuan pendidikan sebenarnya selama ini sudah mengembangkan dan melaksanakan
nilai-nilai pembentuk karakter melalui program operasional satuan pendidikan masingmasing. Hal ini merupakan prakondisi pendidikan karakter pada satuan pendidikan yang
untuk selanjutnya diperkuat dengan 18 nilai hasil kajian empirik Pusat Kurikulum. Nilai
prakondisi yang dimaksud seperti: keagamaan, gotong royong, kebersihan, kedisiplinan,
kebersamaan, peduli lingkungan, kerja keras, dan sebagainya.
Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan
pendidikan telah teridentikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya,
dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5)
Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat
Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif,
(14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial,
(18) Tanggung Jawab (Pusat Kurikulum. Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter
Bangsa: Pedoman Sekolah. 2009:9-10).
Salah satu strategi, agar pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu
dengan meintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada (Kemendiknas, 2011:10). Secara
prinsipil (Kemdiknas, 2011:11), pengembangan karakter tidak dimasukkan sebagai pokok
bahasan tetapi terintegrasi kedalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya satuan
pendidikan. Oleh karena itu, pendidik dan satuan pendidikan perlu mengintegrasikan
nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ke dalam Kurikulum, silabus
yang sudah ada.
Pendidikan karakter, budi pekerti (depdiknas, 2004:iii), bukan sebagai mata pelajaran
yang berdiri sendiri, melainkan diajarkan dengan pendekatan integrasi ke dalam mata pelajaran
yang relevan terutama kedalam pelajaran agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn) dan Bahasa Indonesia. Dengan pendekatan ini setiap guru mengajarkan substansi mata
pelajaannya dengan memberikan nilai-nilai budi pekerti, karakter bangsa yang terkandung di
dalamnya. Setiap mata pelajaran pada hakikatnya selalu mengandung dua aspek, yakni aspek
materi dan aspek nilai. Dua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.
Prinsip pembelajaran (Kemdiknas, 2011:11), yang digunakan dalam pengembangan
pendidikan karakter mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai
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karakter sebagai milik peserta didik dan bertanggung jawab atas keputusan yang
diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan
selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini peserta
didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan
untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan
mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial.
Karakter seseorang dapat diketahui dari bahasanya. Sebab bahasa (Samsuri, 1980: 3),
adalah tanda yang jelas dari kepribadian, yang baik maupun yang buruk; tanda yang jelas dari
keluarga dan bangsa; tanda yang jelas dari budi pekerti manusia.

C. Bahasa Jawa
Membicarakan bahasa tidak lepas dari pembicaraan budaya atau kebudayaan.
Bahasa (Samsuri, 1980:4), merupakan dasar dari kebudayaan, sekaligus bagian dari kebudayaan.
Dengan bahasa kita dapat mengetahui budaya orang lain. Suatu bangsa dapat tercermin dari
kebudayaannya. Menurut Koentjaraningrat (LIPI,1986:64), dilihat dari kenyataannya bahwa
bahasa didukung oleh kebudayaan yang hidup dan merupakan suatu bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari padanya. Bahasa itu adalah soko guru kebudayaan. Dipandang dari segi
psikologi social kemapanan kedudukan dalam suatu lingkungan budaya tertentu menciptakan
rasa aman bagi seseorang, sehingga tidak mungkin dituntut daripadanya untuk membuang
kebudayaannya dan menggantikannya dengan suatu kebudayaan yang lain. Bahasa sebagai
wadah dan reeksi kebudayaan masyarakat pemiliknya dan dari bahasa kita dapat mengetahui
seberapa tinggi tingkat kebudayaan suatu bangsa. Kebudayaan hanya dimiliki manusia dan
tumbuh bersama berkembangnya masyarakat pemiliknya.
Melalui bahasa (Tjiptaningrum, 1982:133), manusia 'menunjuk dunianya. Ia memberi
nama-nama pada apa yang masuk dalam lingkungan pengamatannya. Serentak dengan
pemberian nama itu, ia pun memberi arti pada obyek-obyek pengamatannya. Akan tetapi
bukan saja benda-benda yang diamatinya 'ditunjuk dengan nama', keadaan dirinya sendirl pun
memperoleh arti yang juga harus mendapat 'nama'.. Maka apa yang kita sebut ‘narna benda’
adalah pertenda paling asasi bahwa manusia adalah makhluk yang cenderung memberi nama
pada benda-benda yang memperoleh arti dalam lingkungan hidupnya.
Sebagai gejala budaya, bahasa adalah dinamis; bahasa tumbuh dan berkembang sejalan
dengan rneningkatnya kemajemukan persepsi manusia terhadap makrokosmos (dunia
sekitarnya), maupun mikrokosmos (dunia pribadinya). Bahasa dan kebudayaan ibarat dua sisi
mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.
Bahasa merupakan hal yang paIing vital bagi kehidupan manusia. Tanpa bahasa sekiranya
kebudayaan tidak dapat kita warisi dari nenek moyang dan kita tidak dapat meneruskan kepada
anak cucu mendatang.
Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Menurut laporan pada konggres bahasa
Indonesia IX di Jakarta, pada 28 Oktober – 1 November 2008 (Kompas.com., 2008), bangsa
Indonesia memiliki lebih dari 746 bahasa daerah dan 17.508 pulau. Dengan demikian, melalui
bahasa bisa dibuat peta budaya dan wilayah NKRI. Hal ini menjadi suatu senjata paling kuat,
yaitu peta budaya, bukan hanya peta wilayah.
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Bahasa daerah sebagai lter sosial dan budaya. Bahasa daerah dapat mengantar kita untuk
dapat belajar tentang kesantunan, prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai keunggulan lokal yang
telah ditanamkan para pendahulu kita yang masih relevan. Hal inilah yang akan mampu menjadi
lter sosial dan budaya pengaruh idividualisme; liberalisme, dan kapitalisme di era globalisasi
saat ini.
Dari sekian banyak bahasa daerah itu, salah satunya adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa
merupakan bahasa daerah yang memiliki jumlah penutur yang paling banyak diantara bahasa
daerah yang ada Indonesia. Bahasa Jawa merupakan bahasa ibu masyarakat Jawa yang tinggal
terutama, di propinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa
Jawa berkedudukan sebagai bahasa daerah dan identitas daerah. Maka pemberdayaan bahasa
daerah sebagai bahasa ibu sebaiknya menjadi bagian dari strategi kebudayaan. Revitalisasi
bahasa ibu pun seyogianya menjadi bagian dari strategi kebudayaan. Oleh sebab itu keberadaan
bahasa daerah perlu dipertahankan dan dilestarikan dan perlu pengaturan.
Pengaturan tentang bahasa daerah dalam peraturan perundang-undangan bukanlah hal
utama, kecuali dalam beberapa perda. Pengaturan penggunaan bahasa daerah menjadi pelengkap
pengaturan tentang bahasa Indonesia atau bahasa negara. Dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional – termasuk Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1989 yang menjadi landasan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 – penggunaan
bahasa daerah diatur sebagai pelengkap penggunaan bahasa Indonesia yang diwajibkan dalam
penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia. Bahasa daerah boleh digunakan pada tahap
awal pendidikan untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan tertentu.
Pelindungan terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD
1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai
kekayaan budaya nasional. Dengan ayat itu, negara memberi kesempatan dan keleluasaan
kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari
kebudayaannya masing-masing.
Dalam konteks Jawa Tengah, pemerintah provinsi telah membuat peraturan daerah
(perda), nomor 9 tahun 2012 tentang bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Asas dan tujuan perda ini
adalah untuk; pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa,
dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan dilakukan secara sistematis, terarah, terencana,
dan berkelanjutan.
Pelindungan, pembinaan, pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa bertujuan untuk:
(1) menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa sehingga menjadi
faktor penting untuk peneguhan jatidiri daerah; (2) menyelaraskan fungsi bahasa, sastra,
dan aksara Jawa dalam ke-hidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa
Indonesia; (3) mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral dan spiritual yang terkandung dalam
budaya Jawa untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan
Nasional; (4) mendayagunakan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai wahana untuk
pembangunankarakter dan budi pekerti.
Selain sebagai bahasa daerah dan bahasa ibu, bahasa Jawa menjadi sarana pembentukan
budi pekerti yang ampuh. Dalam bahasa Jawa terdapat tingkat tutur yang digunakan untuk
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membedakan tingkat sosial penuturnya yang disebut unggah-ungguh bahasa. Tingkat tutur
tersebut dimaksudkan untuk menghormati lawan tutur atau lawan bicaranya dan merupakan
bagian dari etika masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa memiliki etika yang harus dipegang teguh
dalam bermasyarakat.
Etika Jawa secara garis besar disampaikan melalui dua cara. Pertama, melalui pituduh
(wejangan, anjuran) yang isinya memberikan nasihat berupa anjuran. Kedua, melalui pepali
(wewaler) artinya larangan agar orang Jawa menjauhi perbuatan yang tidak baik. Nasihat
dan larangan merupakan inti budi pekerti atau etika. Tujuan pemberian nasihat dan larangan
adalah keadaan selamat atau slamet. Budi pekerti atau etika bagi masyarakat Jawa merupakan
suatu keharusan. Budi pekerti atau etika Jawa disampaikan dari pihak tertentu kepada pihak
lain yang memiliki posisi tidak sama (bertingkat). Etika Jawa dijalankan sebagai usaha untuk
menjaga keselarasan hidup manusia (Endraswara, 2003: 37).
Etika dalam masyarakat Jawa memiliki dimensi yang sangat luas, yaitu mencakup etika
kepada Sang Maha Pencipta, etika kepada sesama manusia, dan etika kepada alam semesta.
Manusia dikatakan menjadi manusia yang sebenarnya apabila ia menjadi manusia yang beretika
yakni manusia yang secara utuh mampu memenuhi hajat hidup dalam rangka mengasah
keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial, antara rohani dan jasmani,
antara manusia sebagai makhluk dengan Penciptanya.
Dalam etika Jawa terkandung banyak tata nilai kehidupan, seperti; norma, keyakinan,
kebiasaan, konsepsi, dan ungkapan-ungkapan bijak yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat Jawa dan merupakan kearifan lokal. Bahasa Jawa kaya akan sumber-sumber
kearifan lokal yang beragam. Salah satunya adalah dalam bentuk ungkapan bijak.

D. Ungkapan Bijak dalam Bahasa Jawa
Kata ‘ungkapan’ secara kamus berarti kata atau kelompok kata yang menyatakan makna
khusus. Kata ‘bijak’ bermakna selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir. Ungkapan
bijak dalam Bahasa Jawa adalah kata. istilah, pepatah, peribahasa, idiom, dan sebagainya
yang rnempunyai makna khusus, tersirat, yang tidak sama dengan makna yang tertulis. Makna
tersebut merupakan bentuk kearifan lokal (local wisdom) masyarakat Jawa. Ungkapan bijak
dalam bahasa Jawa digunakan masyarakat Jawa sebagai sarana untuk menyampaikan pesanpesan moral, nasihat-nasihat, dan alat simbolik manakala komunikasi langsung yang transparan
tidak dapat dilakukan. Ungkapan-ungkapan bijak hidup dan berkembang dalam masyarakat
Jawa sejak zaman dahulu hingga sekarang sebagai kekayaan budaya Jawa.
Berikut ini akan diungkapkan dan dianalisis beberapa ungkapan bijak yang sangat populer
di kalangan masyarakat Jawa. Ungkapan bijak yang akan dianalisis di sini adalah ungkapan bijak
yang terhimpun dalam buku kumpulan butir-butir kebudayaan oleh Siti Hardiyanti Rukmana.
Butir-butir kebudayaan tersebut dalam bentuk pituduh (petunjuk/nasihat) dan wewaler/larangan
yang diselaraskan dengan butir-butir Pancasila.
1.

Ketuhanan
a.

Pangeran iku siji, ana ing ngendi papan, langgeng, sing nganakake jagad iki sak
isine, dadi sesembahane wong saalam kabeh, nganggo carane dhewe-dhewe.
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Terjemahan:
Tuhan itu satu, ada di mana-mana, abadi, pencipta alam seisinya, dan menjadi
sesembahan manusia sejagad raya, dengan memakai tata caranya masing-masing.
The Lord is one, omnipresent, eternal, creator of the universe and all that is therein,
and is adored the word over.
Masyarakat Jawa mengakui, adanya kekuatan di luar dirinya, yaitu Tuhan. Tuhan
semesta alam yang merajai dunia seisinya. Dia adalah Yang Satu, Yang Maha Kuasa
atas manusia dan atas segala sesuatu di dunia ini. Masyarakat Jawa mengakui pula
bahwa keyakinan terhadap Tuhan itu setiap manusia memiliki cara sendiri-sendiri
menurut keyakinannya. Bandingkan ungkapan ini dengan keyakinan Islam berikut ini;
“Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung
kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan
tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia"(Al-Ikhlas/QS.112:1-4).
b.

Pangeran iku adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa senggolan
Terjemahan:
Tuhan itu jauh tanpa ada batasnya, dan dekat sekali tapi tidak dapat bersentuhan
The Lord is innitely far away, yet near but not tangible.
Masyarakat Jawa mengakui adanya Tuhan. Keberadaan Tuhan itu tidak jauh dari
dirinya, bahkan bersama dirinya, di dalam hatinya yang paling dalam yang disebut
hati nurani, namun tanpa bersentuhan, kalau pun jauh, tanpa ada batasnya. Hati nurani
manusia jika tidak ditutupi nafsu-nafsu, selalu akan berbicara dan berbuat kebajikan.
Dalam keyakinan Islam, kedekatan Tuhan pada manusia itu bukan berarti menyatu
dengan manusia, tetapi yang dekat itu utusanNya yang bernama malaikat. Bandingkan
ungkapan ini dengan keyakinan dalam Islam berikut ini; “Dan sesungguhnya Kami
telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan
Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang
malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang
lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan
ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Qaaf/QS, 50:16-18).
Manusia dicipta dan diamanati Tuhan untuk mengelola dunia ini. Sebagai
pemegang amanat Tuhan, manusia perlu mengadopsi dan mensinkronisasikan dengan
sifat-sifat Tuhan, yaitu; yang adil, yang melihat, yang mendengar, yang cerdas dan
seterusnya hingga 99 sifat Tuhan. Pengejawantahan sisfat-sifat Tuhan pada diri
manusia itu demi kebajikan manusia dalam mengelola dunia agar tidak berbuat
kerusakan. Bandingkan dengan rman Allah berikut; ...dan Allah tidak menyukai
orang-orang yang membuat kerusakan (Al Maidah/ QS, 5:64), dan ayat berikut; Dan
janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya
dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan
(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang
yang berbuat baik (Al A’raf/QS, 7: 5).
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c.

Sing sapa gelem nglakoni kebecikan lan uga gelem lelaku, ing tembe bakal tampa
kanugrahaning Pangeran.
Terjemahan:
Barang siapa suka berbuat kebajikan dan ikhlas melakukan tapa brata (tirakat),
akan menerima anugerah dari Tuhan.
Whoever is prepared to do good and to suffer will be rewarded by the Lord.
Masyarakat Jawa mengakui dan meyakini, bahwa perbuatan baik itu akan
mendapat anugrah Tuhan, penghargaan Tuhan atas perbuatannya itu. Apa yang
diperoleh adalah akibat dari perbuatannya (baca, ngunduh wohing panggawe). Jika
berbuat baik akan memetik buah kebaikan, jika berbuat keburukan akan memetik
buah keburukan. Bandingkan dengan ayat berikut ini: “....kemudian tiap-tiap diri
akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal,
sedang mereka tidak dianiaya (Ali Imron/QS.3: 161).

2.

Kemanusiaan
a.

Rame ing gawe sepi ing pamrih, memayu hayuning bawana
Terjemahan:
Banyak berkarya, tanpa menuntut balas jasa, menyelamatkan kesejahteraan dunia.
Do work hard without self interest to enhance the well being of the world.
Masyarakat Jawa selalu memegang teguh ungkapan bijak ini, sepi ing pamrih
rame ing gawe memayu hayuning bawana. Ungkapan bijak ini lebih memberi
kepada motivasi diri dalam melakukan sesuatu, dalam berkarya. Berkarya
dan berbuat sesuatu harus dengan niatan baik di dalam hatinya, bukan karena
untuk dipuji orang, populeritas, dan tanpa menuntut balas jasa. Semua itu
dilakukan dengan ikhlas. Berkarya, beramal saleh demi kebermaknaan, demi
kemaslahatan umat dan semesta.
Bandingkan dengan Hadits berikut ini; Segala amal itu tergantung niatnya,
dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang
hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan RasulNya. Barang siapa yang hijrahnya itu Karena kesenangan dunia atau karena seorang
wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya.
Dalam Islam menganjurkan, untuk mengawali pekerjaan baik agar membaca
basmallah, agar mendapatkan rahmat Allah dan mendapat hasil yang baik pula,
demi keselamatan dan kedamaian dunia.

b.

Jer basuki mawa beya
Terjemahan:
Kalau ingin se(amat (berhasil harus ada biayanya (pengurbanan).
Success requires costs.
Makna ungkapan bijak Jawa ini, bahwa sebuah keberhasilan, kesuksesan itu perlu
didasari pengorbanan, baik; usaha, doa, tenaga, pikiran dan kadang biaya. Tidak ada
kesuksesan tanpa kesungguhan dan upaya. Kesuksesan tidak semata-mata datang
dari langit, tetapi perlu doa dan diupayakan.
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c.

Aja sira deksura, ngaku luwih pinter tinimbang sejene
Terjemahan:
Janganlah congkak, merasa lebih pandai daripada yang lain.
You shsll not be arrogant, pretending that you are smarter than others.
Sifat sombong dan membanggakan diri adalah sifat yang harus disingkiri, karena sifat
ini tidak akan membawa manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Bandingkan
dengan ayat berikut; “....Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
sombong dan membangga-banggakan diri (An Nisa/QS.4:36).

3.

Kebangsaan
a.

Kang becik iku lamun ngerti anane bebrayan agung, ing ngarsa asung tuladha, ing
madya mangun karsa, tut wuri handayani.
Terjemahan:
Yang baik itu kalau mengerti akan hidup bermasyarakat dan bernegara, maka di depan
memberi teladan, di tengah menjadi penggerak, di belakang memberi daya kekuatan.
It is commendable to understand the concept of a noble kinship, requiring one to set
example when one is in a front position, to stimulate when in the middle, and to
support when at the rear.
Masyarakat Jawa menyadari, bahwa dirinya tidak dapat hidup sendirian tanpa
kehadiran orang lain. Maka mereka menjalin kerja sama sosial dengan segala urasan.
Kodrat manusia adalah makluk individu dan sosial, berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa bernegara adalah sebuah keharusan. Kehadirannya di dalam bermasyarakat
dan berbangsa itu, dituntut menjadi teladan yang dapat dicontoh jika ia berposisi di
depan, menjadi penggerak jika berada ditengah bersama yang lain, dan di belakang ia dapat
memberi daya kekuatan, pendorong kemajuan.

b.

Para mudha aja ngungkurake kawruh kang nyata, amrih karya ungguling bangsa
lan bisa gawe rahayuning sasama.
Terjemahan:
Para pemuda jangan mengabaikan ilmu penqetahuan_yanq nyata, agar negaranya
menjadi mashyur dan dapat membuat keselamatan sesamanya.
The youth shall not ignore true knowledge so as to be able to work for the glory of
their nation and for the well -being of fellow-man
Ilmu bagi pemuda sangat penting. Masyarakat Jawa meyakini, pemuda yang
berilmu memiliki andil yang besar bagi kemajuan bangsanya. Kemajuan bangsa dan
negara sangat diharapkan dari para pemuda yang berilmu. Pemuda memiliki semangat
tinggi dan berilmu akan dapat membawa bangsa dan negara menjadi bangsa yang
unggul dan disegani bangsa dan negara lain. Pemuda yang berilmu dan berakhlak
mulia dan peduli pada bangsa dan negaranya, akan dapat menciptakan masyarakat,
bangsa yang tenteram damai dan sejahtera.
Ilmu kang nyata adalah ilmu yang bermanfaat. Baik ilmu umum maupun ilmu
agama. Sebenarnya tidak ada dikotomi ilmu umum dan ilmu agama, keduanya
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berasal dari Tuhan. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah diberikan kepada hambaNya
yang bertaqwa untuk keselamatan umat manusia. Ilmu tanpa cahayaNya, hanya akan
mengancam keselamatan umat manusia.
4.

Kekeluargaan
a.

Mikul dhuwur mendhem jero
Terjemahan:
Memikul tinggi menanam dalam
Carry high, bury deep
Ungkapan "mikul duwur mendem jero" berarti ada sesuatu yang harus dijunjung
tinggi dan ada yang harus ditanam dalam-dalamu. Sesuatu yang dijunjung tinggi
adalah kebaikan-kebaikan orang tua, dan yang di tanam dalam-dalam sesuatu
keburukan, keaiban atau kesalahan demi kehormatan orang tua atau atasan.
Mikul dhuwur mendhem jero, meskipun dimaksudkan untuk selalu menghormat
kepada orang tua atau pemimpin, namun tidak membutakan diri untuk menilai
perbuatan orang tua, yang lebih tua atau pemimpin. Semestinya yang tua dan
pemimpin juga memiliki kewajiban yang sama untuk selalu melakukan perbuatan
yang baik dan benar, baik dan pener. Semestinya yang tua dan pemimpin dituntut
"lebih" dalam mengaktualisasikan budi pekerti luhur.

b.

Ora ana katresnan kang ngluwihi katresnane wong tuwa marang anak
Terjemahan:
Tidak ada kecintaan yang melebihi kecintaan orang tua terhadap anak
No love is greater than the love that parents have for their children
Ungkapan tersebut mengingatkan kepada anak untuk taat dan hormat kepada orang
tuanya. Sebab cinta orang tua pada anak bagaikan matahari menyinari dunia yang
tidak minta kembali balasannya.

c.

Aja mung rumangsa bisa, nanging ora bisa rumangsa
Terjemahan:
jangan hanya merasa pandai tapi tidak pandai merasa
You shall not only be able to think that you are smart, yet unable to feel
Sifat rumangsa bisa menyebabkan orang menjadi sombong, yang mendesak
segala kebaikan, yang penting segala keinginannya dapat terlaksana. Sifat ini
berbahaya karena menyebabkan seseorang menjurus pada perbuatan yang tidak terpuji.
Sifat keminter lebih pada perbuatan sok, yang tidak dilandasi dengan sifat benar dan
pener. Kepandaian seseorang tidak banyak manfaat jika tidak dilandasi akhlak mulia.
Oleh sebab itu segala perbuatan tidak boleh dilandasi rasa aja rumangsa bisa, tetapi
dengan rasa bisaa rumangsa. Segala perbuatan yang baik harus dibarengi dengan
niat baik, dengan upaya yang sungguh-sungguh dan doa.

5.

Kebendaan
a.

Sing sapa rebutan bandha kang marakake crahing negera lan bangsa, iku dudu laku
kang utama awit wekasane rusak negarane.
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Terjemahan:
Barang siapa berebut harta benda yang menyebabkan retaknya negara dan bangsa,
itu bukan tindak yang mulia sebab akhirnya rusak negaranya.
Whoever faights for wealth so as to cause comicts in the nation and the state does
not perform virtue.
Ungkapan bijak ini menyarankan agar seseorang untuk mencari harta benda
dengan jalan yang benar, bukan dengan cara menjarah dan sejenisnya. Apalagi yang
dijarah itu harta negara, ini hanya akan merusak dan menjadikan negara merugi.
Para koruptur tidak lain adalah para penjarah harta negara, yang sebenarnya itu milik
rakyat. Perbuatan para koruptor adalah perilaku yang tidak terpuji karena merugikan
dan merusak negara.
b.

bandha iku dadi kanca lan uga dadi mungsuh
Terjemahan:
Harta benda itu menjadi teman dan juga menjadi musuh
Wealth is your friend and also your enemy.
Setiap orang senang pada harta benda, tetapi harta benda tidak selalu membuat
orang menjadi senang. Kadang malah sebaliknya, menjadikan orang susah, atau
menjadikan musuh. Pencarian dan penggunaan harta yang tidak pada jalan yang
benar menyebabkan orang terjerumus dalam kesasatan, kenistaan. Padahal kalau kita
sadari, sesungguhnya anak dan harta adalah amanah sekaligus juga ujian dan cobaan
dari Allah Subhaanahu wa Ta’aala. Jangan sampai anak dan harta itu menjadikan kita
lalai dari beribadah kepada-Nya. Bandingkan dengan ayat berikut; “Sesungguhnya
hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu): di sisi Allah-lah pahala yang
besar.” (QS. At-Taghaabun: 15).

c.

Aja melik darbeking liyan, marga rajabrana lan wanita iku bisa gawe congkrahing
para sujana lan uga gawe nisthanning ati.
Terjemahan:
Jangan menginginkan kepunyaan orang lain, sebab harta benda dan wanita itu dapat
membuat pertengkaran orang pandai, lagi pula dapat membuat hati nista.
You shall not covet the belonging of others, as wealth and woman may arouse comicts
amongst the wise, ang also inict evil to your heart.
Ungkapan bijak yang berupa wewaler (larangan) untuk tidak mengharap dan
berkeinginan kepunyaan orang lain. Sebab hal itu akan berujung pada tindak yang
tidak benar. Keinginan pada harta benad dan Wanita milik orang bisa menjadikan
kerusakan hati dan karakter seseorang.

E. Simpulan
Berdasarkan analisis ungkapan bijak dalam bahasa Jawa tersebut dapat dikemukakan
simpulan sebagai berikut.
Pertama, bahasa Jawa merupakan wadah budaya Jawa yang banyak mengandung kearifan
lokal yang berupa nilai-nilai luhur.
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Kedua, nilai-nilai luhur dalam ungkapan bijak dalam bahasa, berupa pituduh (petunjuk/
nasihat) dan wewaler (larangan). Nasihat dan larangan menyangku aspek; ketuhanan,
kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, dan kebendaan. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam
ungkapan bijak meliputi; ketaatan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat orang
tua, taat negara, cinta tanah air, bekerja keras, jujur dan bertanggung jawab, kekeluargaan dan
peduli sesama.
Ketiga, nilai-nilai luhur dalam ungkapan bijak bahasa Jawa tersebut relavan dengan
sembilan pilar pendidikan karakter bangsa, yaitu; (1) karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaanNya; (2) kemandirian dan tanggungjawab; (3) kejujuran/amanah, diplomatis; (4) hormat dan
santun; (5) dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/kerjasama; (6) percaya diri
dan pekerja keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati, dan; (9) karakter
toleransi, kedamaian, dan kesatuan.
Ungkapan bijak dalam bahasa Jawa kaya akan nilai-nilai luhur. Agar dapat berkontribusi
dalam pembentukan karakter bangsa, maka ungkapan bijak tersebut perlu direvitalisasikan
dan reaktualisasikan, dengan cara dianalis, kemudian hasilnya dijadikan bahan pembelajaran
bahasa Jawa di sekolah.
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ETIKA BERBAHASA JAWA PADA REMAJA DESA PUNDUNGSARI,
KECAMATAN TRUCUK, KABUPATEN KLATEN
DALAM PERGAULAN: KAJIAN PRAGMATIK
DAN PEMBELAJARAN DI SMP
Oleh: Dyah Parameka Kumala, S.Pd., M.Pd.
SMP Negerei 1 Trucuk Klaten
kumala.dyahparameka@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan; (1) untuk memaparkan ragam bahasa Jawa remaja Desa Pundungsari,
Kec. Trucuk, Kab. Klaten, (2) mendiskripsikan penyimpangan prinsip kesantunan yang dituturkan
remaja Desa Pundungsari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, (3) mengungkapkan pendapat penyimak
bahasa di luar pergaulan remaja Desa Pundungsari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, dan (4) mengetahui
penerapan tuturan remaja Desa Pundungsari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten dengan pembelajaran
mata pelajaran bahasa Jawa tentang unggah-ungguh basa. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskripsif yaitu metode yang menekankan pada diskripsif data yang diperoleh
secara langsung di lapangan. Data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan transkrip rekaman
tuturan remaja Desa Pundungsari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten dalam pergaulan, transkrip wawacara
dengan para penyimak bahasa di luar lingkungan pergaulan remaja. Data yang disajikan berupa
tuturan remaja berbahasa Jawa di Desa Pundungsari, Trucuk, Klaten. Sumber data: (1) Narasumber
yaitu remaja dan penyimak bahasa dari berbagai profesi di luar lingkungan pergaulan para remaja,
(2) tempat untuk penelitian di Desa Pundungsari, Trucuk, Klaten, (3) dokumentasi. Penelitian ini
mengumpulan datanya menggunakan cara: wawancara, observasi langsung, kuesioner, analisis
dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan: (1) triangulasi sumber data, (2)
teknik data base, (3) review informant. Adapun teknik analisis data menggunakan empat komponen
anatara lain: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini
adalah : (1) Tuturan remaja Desa Pundungsari, Kec. Trucuk, Kab. Klaten di dalam pergaulannya
banyak yang melanggar prinsip kesantunan menurut Leech, (2) Persepsi para tokoh masyarakat yang
menganggap tuturan remaja dewasa ini tidak santun, kasar, penuh dengan umpatan, (3) Kurangnya
perhatian keluarga dalam menerapkan tuturan bahasa Jawa yang sesuai dengan tatarannya seperti
yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Jawa di sekolahan, (4) Keprihatian para Pendidik bahasa
Jawa khususnya di SMP agar dapat lebih meningkatkan pembelajaran bahasa Jawa utamanya dalam
penerapan unggah-ungguh.
Kata Kunci: Etika, Bahasa-Jawa, Remaja Desa Pundungsari, Prinsip-Kesantunan, Pembelajaran
ABSTRACT
The research aims to: (1) describe diversity the language Java youth Pundungsari village,
Trucuk district, Klaten regency, (2) describe deviations utterances youth with principle politeness
in Pundungsari village, Trucuk subdistrict, Klaten regency, (3) expressed the opinion that people
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is pay attention to the language outside the youth milieu Pundungsari village, Trucuk subdistrict,
Klaten regency, (4) knowing aplication youth utterances in Pundungsari village, Trucuk subdistrict,
Klaten regency with subjects learning about unggah-ungguh the Java language. This research
used qualitative research methods deskripsif a method that emphasizes the diskripsif data obtained
directly in the eld. results were obtained by collect transcripts youth utterances in the village
Pundungsari, Trucuk subdistrict, Klaten district in the association, a transcript interview with
the users of the language beyond the adolescent milieu. The data presented in the form of teenage
speech in the Javanese village Pundungsari, Trucuk, Klaten. Source of data: (1) Informant teens
and speakers from various professions in outside the youth milieu, (2) a place to research at the
Village Pundungsari, Trucuk, Klaten, (3) documentation. This study uses data collected on the
way: interviews, direct observation, questionnaires, analysis of documentation. Examination
techniques using data validity: (1) triangulation of data sources, (2) engineering data base, (3) a
review of informant. The data analysis technique using four components among other things: data
collection, data reduction, presentation of data, and conclusion. The result of this research are: (1)
Many youth utterances which violate of polite principles on their environment according to Leech,
(2) Perceptions of community leaders who think teenagers today speech is not polite, rude, full of
calumny, (3) Lack of attention to families in applying the Java language utterances in accordance
with tatarannya as taught in Javanese language learning in schools, (4) Concerns Educators in
particular the Java language in secondary school in order to further enhance language learning
the Java unggah-ungguh basa.
Keywords: Ethics, Language-Java, Teens in Village Pundungsari, Principles of politeness, Learning

A. PENDAHULUAN
Setiap manusia dalam kehidupan selalu berkomunikasi dan berinteraksi sebagai bentuk
dari aktivitas sosial. Salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi baik antarindividu
maupun kelompok adalah bahasa. Bahasa memegang penting dalam kehidupan manusia di
masyarakat. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi di dalam segala bidang kehidupan
sosial. Setiap peserta tindak ucap bertanggung jawab terhadap tindakan dan penyimpangan
terhadap kaidah kebahasaan di dalam interaksi sosial itu (Alan dalam Wijana, 2004:28).
Di dalam masyarakat ada komunikasi atau saling hubungan antaranggota. Untuk keperluan
itu dipergunakan suatu wahana yang dinamakan bahasa. Dengan demikian, setiap masyarakat
dipastikan memiliki dan menggunakan alat komunikasi sosial tersebut. Tidak ada masyarakat
tanpa bahasa dan tidak ada pula bahasa tanpa masyarakat
Setiap negara mempunyai bahasa komunikasi yang berbeda. Bahasa di negara Indonesia
untuk bahasa Nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga sudah dikonrmasi
dalam UU RI No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kabangsaan. Akan tetapi, untuk membedakan ciri khas di setiap daerah mempunyai bahasa
yang berbeda. Keanekaragaman bahasa daerah mempunyai peranan dan pengaruh terhadap
bahasa yang diperoleh seseorang pada tahapan berikutnya, khususnya bahasa formal atau resmi
yaitu bahasa Indonesia.
Salah satunya adalah bahasa masyarakat di Jawa, yang menggunakan bahasa kesehariannya
adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa mempunyai wilayah pemakaian yang cukup besar yang
meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Cirebon, dan beberapa
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wilayah transmigran suku Jawa (di Sumatra, Kalimatan, dan lain sebagainya). Memelihara
bahasa Jawa adalah amanah yang sesuai dengan pasal 31 UUD 1945.
Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah dengan jumlah penutur yang paling banyak.
Menurut catatan, jumlah penutur bahasa 80 juta orang, kira-kira 40% dari jumlah penduduk
Indonesia (Oglobin, 2005). Namun demikian, sebagaimana bahasa daerah lainnya bahasa Jawa
(BJ) menghadapi penurunan pemakaian, terutama di kalangan muda. Mereka memilih untuk
tidak menggunakan BJ dengan alasan kepraktisan. Selain itu, maraknya penggunaan bahasa
gaul yang dianggap lebih ”modern” membuat BJ semakin terpinggirkan, bahkan di lingkungan
masyarakat Jawa sendiri.
Penurunan pemakaian bahasa daerah juga dipicu oleh adanya anggapan negatif
masyarakat terhadap bahasa daerah. Louise Baird menyebutkan sejumlah anggapan negatif
masyarakat terhadap bahasa daerah yaitu (1) bahasa daerah adalah sesuatu yang kuno, berasal
dari masa lampau; (2) bahasa daerah tidak berguna di luar daerahnya; (3) bahasa daerah
merupakan bahasa orang miskin dan tidak berpendidikan; (4) bahasa daerah menghalangi proses
belajar dan menjadi orang pintar; (5) bahasa daerah menghalangi kemajuan; (6) bahasa daerah
lambang keterbelakangan; (7) bahasa daerah tidak bergengsi.
Derasnya pengaruh arus globalisasi di segala sektor kehidupan juga dianggap menjadi
pemicu menurunnya pemakaian bahasa Jawa di masyarakat Jawa. Kalangan muda tidak bisa
berbahasa Jawa krama lagi, padahal sebagian besar orang percaya bahwa pemakaian tingkat
tutur BJ mencerminkan sopan santun dan budi pekerti.
Remaja sudah tidak menghiraukan bahasa Jawa yang mereka gunakan setiap harinya.
Mereka sudah tidak mau mempelajari bagaimana menggunakan bahasa Jawa yang baik dan
benar karena mereka tidak tahu dan tidak mau belajar tentang bahasa Jawa, maka mereka
tidak bisa mengerti sopan santun dalam berbahasa Jawa. Oleh karena itu bahasa Jawa yang
digunakan oleh remaja saat ini perlu diadakan penelitian.
Fenomena kebahasaan ini tentu saja menarik untuk diteliti karena dapat menambah
wawasan keilmuan linguistik saat ini. Analisis etika berbahasa pada tuturan para remaja
berdasarkan pertimbangan bahwa; ragam bahasa yang kasar sering kali menjadi instrumen
komunikasi dalam pergaulan sebagian remaja Indonesia khususnya Jawa baik secara lisan
maupun tulis, dari kalangan yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, karena
penelitian mengenai etika berbahasa ini masih jarang dilakukan, maka perlu diadakan penelitian
dengan judul “Etika Berbahasa Jawa pada Remaja Di Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk,
Kabupaten Klaten dalam Pergaulan: Kajian Pragmatik dan Pembelajaran di SMP”.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan rumusan masalah antara
lain: Bagaimana ragam bahasa yang digunakan remaja di Desa Pundungsari, Kecamatan
Trucuk, Kabupaten Klaten?, Bagaimana penyimpangan prinsip kesopanan yang dituturkan
remaja dalam berbahasa Jawa di lingkungan Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten
Klaten?, Bagaimana persepsi penyimak bahasa yang berasal dari berbagai profesi di luar
lingkungan pergaulan remaja di Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten
tentang tutur kata remaja berbahasa Jawa?, Bagaimana penerapan pembelajaran bahasa Jawa
di SMP dalam pergaulan remaja di Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten
mengenai unggah-ungguh basa?
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Penelitian ini bertujuan : Untuk memaparkan atau mengungkapkan ragam bahasa Jawa yang
digunakan remaja di Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten; Mendeskripsikan
penyimpangan prinsip kesopanan yang dituturkan oleh remaja dalam barbahasa Jawa di Desa
Pundungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Mendeskripsikan kesantunan berbahasa
Jawa di kalangan remaja dalam Lingkungan pergaulan di Desa Pundungsari, Kecamatan
Trucuk, Kabupaten Klaten; Mendeskripsikan kesantunan berbahasa Jawa di kalangan remaja
dalam Lingkungan pergaulan di Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;
Untuk mengetahui penerapan tuturan remaja dalam pergaulan di Desa Pundungsari, Kecamatan
Trucuk, Kabupaten Klaten dengan pembelajaran unggah-ungguh bahasa Jawa di SMP. Berikut
iniakan diuraikan pembahasannya.

B. KAJIAN TEORITIK
1.

Perolehan Bahasa
Perolehan bahasa merupakan proses bagaimana menguasai bahasanya. Perolehan
bahasa berkaitan dengan bahasa pertama sedangkan pembelajaran berkaitan dengan
bahasa yang kedua. Umar (1993:52) berpendapat bahwa di dalam pemerolehan bahasa
terjadi perubahan struktur bahasa, interaksi personal, pemilihan kata-kata, dan teori yang
digunakan yaitu teori bersifat umum. Keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan
faktor lingkungan yang mempengaruhi pemerolehan bahasa.
Keluarga yang mempunyai bahasa baik, akan membuat anak mempunyai bahasa
yang baik sebab pada dasarnya bahasa anak adalah hasil komunikasi dengan orang tuanya
dalam keluarga. Sekolah dan masyarakat merupakan urutan selanjutnya setelah keluarga,
anak akan memasuki lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan yang dimaksud adalah
tempat yang digunakan oleh anak untuk bersosialisasi.
Bahasa yang digunakan untuk bersosialisasi tergantung dari bahasa bahasa yang ada
dalam lingkungan tersebut. Meskipun dari lingkungan keluarga yang menggunakan bahasa
Jawa yang berunggah-ungguh, akan tetapi apabila lingkungan sekolah dan masyarakatnya
tidak biasa terpakai maka kemampuan barbahasa anak itu semakin lama akan semakin
berkurang, sehingga anak lupa akan bahasanya sendiri. Pada dasarnya bahasa anak adalah
hasil mendengar dan meniru orang-orang di sekitar tempat tinggal.

2.

Pragmatik
Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (atau penulis)
dan ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca). Para pakar pragmatik mendenisikan
istilah ini secara berbeda-beda, Yule (2006:3), misalnya, menyebutkan empat denisi
pragmatik, yaitu (1) bidang yang mengkaji makna pembicara; (2) bidang yang mengkaji
makna menurut konteksnya; (3) bidang yang melebihi kajian tentang maknayang diujarkan,
mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara; dan (4)
bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan
yang terlibat dalam percakapan tertentu.
Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji segala aspek makna tuturan
berdasarkan maksud penutur. Pragmatik merupakan ilmu bahasa yang digunakan untuk
berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Pragmatik seseorang yang baik adalah bahasa yang
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digunakan dalam berkomunikasi dengan orang lain dapat dimengerti dengan baik pula.
3.

Sosiopragmatik
Sosiopragmatik merupakan telaah mengenai kondisi-kondisi ‘setempat’ atau kondisikondisi ‘lokal’ yang lebih khusus ini jelas terlihat bahwa prinsip kerjasama dan prinsip
kesopanan berlangsung secara berubah-ubah dalam kebudayaan yang berbeda-beda atau
aneka mayarakat bahasa, dalam situasi sosial yang berbeda-beda dan sebagainya.
Objek sosiologi bukan bahasa, melainkan masyarakat, dan dengan tujuan
mendiskripsikan masyarakat dan tingkah laku. Objek pragmatik adalah tuturan dengan
tujuan manemukan maksud dibalik tuturan. Objek sosiopragmatik adalah maksud dari
sebuah tuturan dengan memperhatikan aspek-aspek masyarakat bahasa itu.
Permasalah dalam sosiopragmatik tidak hanya berkaitan dengan maksud dari tuturan
yang ada (pragmatik umum), tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial yang
melatarbelakangi munculnya tuturan. Dalam kebudayaan yang berbeda, suatu tindak tutur
akan memiliki nilai yang berbeda baik dari segi kesantunan atau tata cara tindak tuturnya
tergantung pada kebudayaan yang melestarikan petuturnya. Permasalahan kebahasaaan
pada kajian ini dapat juga didasarkan pada perbedaan sistem sosial (seperti umur, pekerjaan,
pendidikan) dengan memperhatikan maksud dan situasi dimana dan bagaimana tuturan
tersebut ada, sebagai pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya tuturan.
Kesimpulannya adalah sosiopragmatik merupakan komunikasi seseorang sangat
berhubungan dengan tingkah lakunya. Sosiopramagtik merupakan komunikasi yang
berkaitan dengan kedudukan seseorang.

4.

Sosiolinguistik
Sosiolinguistik lazim didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan pelbagai
variasi bahasa serta hubungan di antara para bahasawan dengan ciri fungsi variasi bahasa itu
di dalam suatu masyarakat bahasa (Kridalaksana,1978:94). Sosiolinguistik memfokuskan
penelitian pada variasi ujaran dan mengkajinya dalam suatu konteks sosial. Ragam bahasa
merupakan bahasan pokok dalam kajian sosiolinguistik, karena sosiolinguistik mengkaji
tentang ciri-ciri khas variasi bahasa, dan bahasa merupakan alat komunikasi manusia
dalam sebuah masyarakat tertentu.
Sosiolinguistik merupakan ilmu bahasa yang berkaitan dengan orang-orang atau
masyarakat yang memakai bahasa. Sosiolinguistik tidak hanya mempelajari pemakai
bahasanya saja melainkan juga meliputi tingkah laku, sikap, adat istiadat, dan budayanya
si pemakai bahasa.

5.

Ragam Bahasa Jawa
Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut
topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang
dibicarakan dan menurut medium pembicaraan (Kridalaksana, 2001:184). Ragam bahasa
Jawa yaitu variasi bahasa Jawa menurut pemakainya sesuai daerah mereka tinggal. Ragam
bahasa Jawa berdasarkan penuturnya disebut dialek yaitu variasi bahasa dari sekelompok
penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu
(Chaer dan Agustina, 2010:63).
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Keanekaragaman bahasa Jawa antara lain dialek Surakarta, dialek Yogyakarta,
Banyumasan, Surabaya dan lain sebagainya. Setiap dialek bahasa Jawa tersebut mempunyai
ciri khas masing-masing. Perbedaan dialek merupakan ragam dari bahasa Jawa, walaupun
berdialek beda namun mereka pengguna bahasa Jawa pada umumnya bisa menerima
bahasa satu dan lainnya (Chaer dan Agustina,2010:65)
6.

Tindak Tutur (speech act)
Tindak tutur dapat dikatakan sebagai suatu yang sebenarnya kita lakukan ketika kita
berbicara. Ketika kita terlibat dalam suatu percakapan, kita melakukan beberapa tindakan
seperti melaporkan, menjanjikan, mengusulkan, menyarankan, dan lain-lain. Suatu tindak
tutur dapat didenisikan sebagai unit terkecil aktivitas berbicara yang dapat dikatakan
memiliki fungsi. Dalam kajian tindak tutur ini tuturan sebagai kalimat atau wacana yang
terkait konteks, pengistilahannya berbeda-beda.

7.

Tingkat Tutur Bahasa Jawa
Poedjosoedarma (1979:3) berpendapat tingkat tutur adalah variasi-variasi bahasa
yang membedakan antara satu dengan yang lainnya oleh perbedaan sikap santun yang ada
pada diri pembicara terhadap lawan bicara. Tingkat tutur bahasa Jawa adalah tingkatan
dalam penggunakan bahasa Jawa sesuai pemakai atau penutur dengan petutur atau lawan
bicara, situasi komunikasinya (resmi atau tisak resmi).
Dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa (1991:5), tingkat tutur bahasa Jawa dibagi
menjadi dua ragam yang pada hakekatnya meliputi empat ragam. Dua ragam yang
dimaksud dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa adalah tingkat tutur ngoko dan krama,
kemudian kedua ragam itu menjadi empat ragam yang terdiri dari ngoko dan ngoko alus,
krama dan krama alus.

8.

Komponen Tutur
Sehubungan dengan masalah yang diteliti, dipakai dasar penelitian yang menyatakan
bahwa ujaran atau tuturan itu wujudnya ditentukan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Hymes (dalam Soewito,1983:32-33), merumuskan faktor-faktor tersebut sehingga
membentuk rangkaian singkatan yang berbunyi : S-P-E-A-K-I-N-G singkatan dari: Setting,
Participant, Ends, act, Key, Instrumen, Norm, Genre.
a. Setting dan scene (S) : tempat berbicara dan suasana berbicara,
b. Participant (P) : pembicara, lawan bicara, dan pendengar,
c. Ends (E) : tujuan,
d. Act (E) : suatu peristiwa dimana seorang pembicara sedang mempergunakan
kesempatan bicara,
e. Key (K) : berupa nada suara dan bahasa yang dipergunakan dalam menyampaikan
pendapat atau pesan,
f. Instrumen (I) : alat untuk menyampaikan pendapat. Dapat berupa bahasa tulis maupun
bahasa lisan,
g. Norm (N) : aturan permainan dalam berbicara, dan …
h. Genre (G) : merupakan jenis kegiatan yang mempunyai sifat-sifat lain dari jenis
kegiatan yang lainnya.
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9.

Pembelajaran Bahasa Jawa di SMP
Pengajaran bahasa Jawa tidak dapat disamakan begitu saja dengan pengajaran bahasa
Indonesia maupun bahasa Inggris. Untuk masyarakat Indonesia yang beretnis Jawa,
BJ bisa merupakan bahasa ibu, bahasa kedua, bahkan bahasa asing. Untuk masyarakat
Indonesia non-Jawa, sudah tentu BJ merupakan bahasa asing. Kenyataan tersebut dihadapi
oleh pengajaran BJ baik di tingkat SD-SMA di Jawa-Tengah, Jawa-Timur, Yogyakarta,
maupun di perguruan tinggi.
Pendekatan pragmatik di dalam pengajaran bahasa mementing- kan ”kecocokan”
atau ”kesesuaian” (appropriateness) kalimat dengan tindak komunikasi tertentu (Kaswanti
Purwo, 1990). Pembicara perlu mengetahui kalimat mana yang benar-benar cocok
dengan konteks yang dihadapinya. Hal-hal semacam itulah yang diperhatikan di dalam
pengajaran bahasa dengan pendekatan pragmatik.
Pada pengajaran kemahiran berbicara dan mendengarkan biasanya pembelajar
diberi bahan berupa dialog dengan tema yang bervariasi. Dialog-dialog tersebut
merupakan sumber bahasa dan model percakapan dalam berbagai konteks. Mengajarkan
variasi tingkat tutur BJ akan membuat pembelajar terbiasa dengan penggunaan BJ secara
wajar yang diatur berdasarkan kaidah pragmatik. Tidak perlu semua jenis unggahungguh BJ diajarkan.
Tingkat tutur ngoko dan krama beserta variasi masingmasing yaitu ngoko lugu, ngoko alus dan krama lugu, krama alus yang perlu diajarkan.
Pengajaran bahasa dengan pendekatan pragmatik juga mementingkan pengajaran
fungsi komunikatif tertentu. Pembicara memerlukan strategi komunikasi agar bisa
memilih tuturan yang cocok dengan tindak komunikasi tertentu.

10. Kesantunan
Prinsip kesantunan adalah peraturan dalam percakapan yang mengatur penutur
(penyapa) dan petutur (pesapa) untuk memperhatikan sopan santun dalam percakapan.
Prinsip kesantunan menurut Leech (1993), menyangkut hubungan antara peserta
komunikasi, yaitu penutur dan pendengar. Mereka menggunakan strategi dalam
mengajarkan suatu tuturan dengan tujuan agar kalimat yang dituturkan santun tanpa
menyinggung pendengar.
Penerapan prinsip kesantunan (politeness principle) dalam berbahasa remaja. Prinsip
ini ditandai dengan memaksimalkan kesenangan/kearifan, keuntungan, rasa salut atau rasa
hormat, pujian, kecocokan, dan kesimpatikan kepada orang lain’ dan (bersamaan dengan
itu) meminimalkan hal-hal tersebut pada diri sendiri.
Dalam berkomunikasi kita sering mendengar bahwa remaja ada yang mematuhi dan
melanggar prinsip kesantunan menurut prinsip kesantunan Leech. Prinsip kesantunan
Leech ada enam maksim antara lain: maksim kebijakan, maksim kedermawanan, maksim
penerimaan, maksim kerendahan hati, maksim simpati, dan maksim kesepakatan.

C. METODE PENELITIAN
Subjek penelitian ini adalah para remaja yang berumur antara 15 tahun sampai dengan 20
tahun di Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten yang menggunakan bahasa
Jawa dalam pergaulannya.
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Latar belakang dan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah masalah-masalah
faktual. Maksudnya, masalah kesantunan berbahasa adalah masalah yang sedang dihadapi
oleh remaja pemakai bahasa Jawa. Berdasarkan tujuan dan data yang diperoleh, penelitian
ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif menggunakan beberapa
bentuk pengumpulan data seperti transkrip wawancara terbuka, deskripsi observasi, serta
analisis dokumen dan artefak lainnya.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara
wawancara, observasi, kuesioner, dan analisis dokumen atau merekap/sadap. Dalam penelitian
ini, teknik validasi data yang digunakan adalah teknik data base, triangulasi, dan reveuw.
Analisis dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:
1)

Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan
lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reektif. Catatan deskriptif
adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami
sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena
yang dialami).

2)

Reduksi Data
Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan
dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan,
pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3)

Penyajian Data
Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grak dan tabel. Tujuan
sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan
keadaan yang terjadi.

4)

Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya
proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil
kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan
akhir.

D. DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini terfokus pada remaja yang sering bergaul di tempat-tempat umum yang
tujuannya tidak tentu. Mereka hanya sekedar mengobrol yang tidak jelas. Tempat-tempat umum
itu misalkan di warung makan, warung hik, gardu Poskamling, di lapangan dan sebagainya.
Berdasarkan hasil rekaman dan catatan lapangan pembicaraan para remaja dapat diketahui
bahwa bahasa yang digunakan melanggar kesantunan antara lain: sombong, kasar, emosi,
umpatan, ejekan, tidak sopan, dan makian.
Hasil dari penelitian ini adalah banyak tuturkata remaja di desa Pundungsari, Kecamatan
Trucuk, Kabupaten Klaten dalam pergaulan yang menggunakan bahasa Jawa melanggar prinsip
Kesantunan menurut Leech. Tuturan para remaja merupakan Tindak tutur literal (literal speech
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act) adalah tindak tutur yang dimaksud sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya.
Para remaja yang bertutur kata bahasa Jawa yang sering melanggar prinsip kesantunan
adalah remaja yang di dalam keluarganya kurang mendapat perhatian khusus dari keluarga
dalam berbahasa yang baik dan benar sesuai tataran bahasa Jawa yang sudah ada. Tuturan
mereka sering membuat lawan bicara sakit hati, kecewa, merasa dihina dan sebagainya. Semua
itu dikarenakan dalam berkomunikasi para remaja sering menggunakan kata-kata umpatan,
hinaan, ataupun sarkasme.
Dalam prinsip kesantunan Leech merupakan bentuk ujaran yang digunakan untuk
mengekpresikannya. Bentuk-bentuk ujaran yang dimaksud adalah bentuk ujaran imprositif
(menyatakan perintah atau suruhan), komisif (menyatakan janji atau penawaran), ekspresif
(menyatakan sikap psikologis pembicara terhadap sesuatu keadaan), dan asertif (menyatakan
kebenaran proposisi yang diungkapkan). Maksim-maksim dalam prinsip kesantunan yang
dilanggar oleh tuturan para remaja di desa Pundungsari, Kecamatan trucuk, Kabupaten Klaten
antara lain:
1.

Pelanggaran maksim kebijakan.
Bijaksana adalah suatu sifat atau karakter. Tuturan-tuturan untuk bertutur bijaksana
agar tercipta hubungan antara diri (penutur) dan lain (petutur), yang dipaparkan dalam
ilmu pragmatik di atas. Gagasan untuk bertutur santun adalah peserta tutur agar senantiasa
berpegang teguh untuk selalu mengurangi keuntungan diri sendiri dan memaksimalkan
pihak lain. Dalam konteks tuturan sehari-hari yang spontan, banyak kita jumpai pelanggaran
terhadap maksim ini, baik disengaja maupun tidak disengaja. Contoh tuturan yang
melanggar maksim ini: Remaja menagih hutang kepada salah satu temannya
Tn
Fr
Tn
Fr

2.

:”Endi duitku sing kosilih, jare wingi arep diwenehi?”
:”Bajingani..gur disilihi duit lagi dekingi wis ditagih. Ora-orane yen ora taksaur”.
:”La gekingi ngomong yen mung sedina kok,bar ditagih malah misuh-misuh”.
:”Ya suu..engko taksauri, asu ki”.

Pelanggaran maksim kedermawaan
Dalam maksim kedermawanan, setiap pelaku komunikasi diharuskan mengurangi
keuntungan dirinya dan memaksimalkan keuntungan pihak lain. Setiap orang yang
mematuhi maksim kedermawanan akan mendapat citra diri sebagai orang yang pintar
menghormati orang lain, dan akan mampu membangun kehidupan yang harmonis, penuh
dengan tolerans. Contoh tuturan remaja yang melanggar maksim kedermawanan: Informasi
Indeksal Seorang pemuda minta dibayari makan dan minum.
Wt
Srt
Wt
Srt
Wt

3.

:”Ton..iki kowe wis takbayar sisan.”
:”O…ya matur nuwun, la utangku wingi wis kokbayar sisan pa rung?”
:”Wis dibayari malah ngayang”.
:”Sesuk yen wis duwe duit takijoli”.
:”Wegah, duite ra cukup!”

Pelanggaran maksim kerendahan hati
Ketentuan maksim kerendahan hati dirumuskan “Pujilah diri sendiri sesedikit mungkin
dan kecamlah diri sendiri sebanyak mungkin.” Di bawah ini data pelanggaran maksim
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kerendahan hati. Contoh pelanggaran maksim ini adalah:
Informasi Indeksal
Seorang pemuda memuji suara temannya (pemudi) saat tampil di pensi (pentas seni)
Pemuda :”Sing nyanyi gek malem pitulasan kae kowe to?”
Pemudi :”Iya mas,piye,merdu to?”
Pemuda :”Wah..ra nguwati tenan suwaramu, neng ati mak cless.”
Pemudi :”La iya to,jenenge wae penyanyi kondhang.”
Pemuda :”Iya,iya…ra maido.”
4.

Pelanggaran maksim kesepakatan
Di dalam maksim kesepakatan menghendaki bahwa agar ketidaksepakatan antara diri
sendiri dengan orang lain terjadi sesedikit mungkin dan kesepakatan terjadi sebanyak
mungkin. Di bawah ini contoh pelanggaran maksim kesepakatan.
Informasi Indeksal :Seorang remaja mengajak temannya untuk melihat pentas seni.
A :”B, yo nonton pensi na Pulo yo!”
B :”Gah Su.., paling sing nyanyi mung munyuk-munyuk kae.”
A :”Sapa horok? Ana campursarine barang kok ketoke.”

5.

Pelanggaran Maksim Simpati
Penutur yang senantiasa menaati maksim ini akan dianggap sebagai seorang yang sopan
santun, tahu akan pentingnya hubungan antar personal dan sosial. Simpati adalah suatu
model kesantunan di mana setiap pelaku tutur diwajibkan ikut mamahami perasaan lawan
tuturnya, terutama disaat lawan tuturnya sedang gelisah atau mengalami kesedihan. Di
bawah ini merupakan contoh pelanggaran maksim simpati.
Informasi Indeksal
Seorang remaja cerita kepada temannya kalau dia habis dapat halangan.
Srd :”Mulih jagong mau banku bledhos,untunge dalane sepi.”
Jmd :”Sokor…modara,ngepit pecicilan!”

6.

Pelanggaran maksim Penerimaan
Komunikasi dalam maksim ini diharuskan untuk meminimalkan ketidaksesuaian antara
dirinya dengan yang lain. Pelaku yang menaati maksim ini akan dicap sebagai seorang
yang santun dan selalu perhatian terhadap topik yang dibicarakan. Pelanggaran prinsip
kesantunan pada maksim ini akan dikatakan sebagai orang yang tidak santun dan tidak
wawasan luas. Di bawah ini contoh tuturan yang melanggar maksim penerimaan.
Informasi Indeksal
Seorang remaja cerita kepada temannya kalau bajunya baru dan mahal harganya.
Ar :”Bang, arep jagong tuku klambi ayar dhisik.”
Bb :”Tukune ana ngendi?”
Ar :”Neng Ayu Pedan.”
Bb :”Larang apa, bakale wae klemir ngene kok? Iki na pasar Masaran murah
no,paling selawe ewu.”
Ar :”Wah, nyepeleke ki!”
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Dari berbagai contoh di atas adalah mewujudkan sebagian kecil dari tuturan para
remaja yang melanggar prinsip kesantunan. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan
dari berbagai profesi yang ada di Desa Pundungsari sebagai pengguna bahasa Jawa di
luar pergaulan para remaja. Persepsi tersebut berbagai macam tanggapan yang negatif.
Penyimak bahasa juga merasakan bahwa tuturan remaja di Desa Pundungsari,
Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten sangat menyebalkan, menyakitkan hati, membuat
risih di telinga.
Persepsi penyimak bahasa berpendapat kalau ketidaksantuanan remaja dalam
berbahasa itu disebabkan oleh beberapa sebab. Penyebab remaja tidak bertuturan sopan
atau santun karena; kurangnya perhatian orang tua atau keluarga dalam penggunaan bahasa
Jawa di lingkungan keluarga, pergaulan yang terlalu bebas, pendidikan, kurangnya ilmu
agama/iman.
Selain pendapat para penyimak bahasa dari lingkungan sekolahpun seakan merasa
gagal akan pembelajaran bahasa Jawa yang telah disampaikan kepada para pendidik.
Dalam pembelajaran bahasa Jawa di SMP dan sederajad sering sudah dibahas bagaimana
menggunakan bahasa Jawa yang benar dan tepat sesuai dengan tataran yang ada dalam
bahasa Jawa.
Remaja-remaja di dalam permasalahan di atas menunjukkan kurangnya pengetahuan
tentang kegunaan atau tataran unggah-ungguh bahasa Jawa. Kesemuanya itu karena
pengaruh keluarga, masyarakat dalam pergaulan sehari-harinya, dan tingkat pendidikannya.
Pembelajaran bahasa Jawa di tingkat sekolah khususnya tingkat SMP perlu ditingkatkan
karena nilai-nilai yang terdapat dalam pelajaran bahasa Jawa sudah mengandung
pendidikan yang berkarakter menuju anak bangsa tahu akan perilaku lan berakhlak mulia.
Kerjasama antara pendidikan, orang tua dan lingkungan harus lebih dipererat dalam hal
pengetahuan tentang bahasa Jawa khususnya unggah-ungguhnya.
Ketidaksesuaiannya tuturan remaja di zaman sekarang ini dengan pembelajaran
bahasa Jawa yaitu terdapat pada SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar)
yang tersirat dalam Silabus pembelajaran bahasa Jawa tingkat SMP khususnya. SK dan
KD yang berhubungan dengan unggah-ungguh bahasa Jawa antara lain
SK :
KD :

Mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan secara
lisan dalam berbgai ragam bahasa dengan unggah-ungguh yang benar.
Berdialog dengan warga masyarakat.

Upaya pendidik untuk meningkatkan atau mencapai standart kompetensi tentang
unggah-ungguh yang benar harus dengan cara memberi contoh dalam setiap tutur kata
dan dalam pembelajaran diperdalam materi tersebut. Akan tetapi upaya tersebut belum
tentu dapat mencapai hasil yang diinginkan oleh pendidik, walau demikian pendidik sudah
berusaha semaksimal mungkin.

E. PENUTUP
Setelah diuraikan beberapa contoh tuturan remaja yang kebanyakan melanggar prinsip
kesantunan tersebut di atas dan beberapa pendapat atau persepsi dari penyimak bahasa remaja
di luar pergaulannya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Tuturan yang digunakan remaja
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dalam berbahasa Jawa di Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten banyak tidak
mengandung unsur kesantuanan atau melanggar prinsip kesantunan menurut Leech, Ragam
bahasa Jawa yang digunakan remaja di Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten
Klaten sangat kasar, Penyimpangan prinsip kesopanan yang dituturkan oleh remaja di desa
Pundungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten melanggar enam maksim yaitu maksim
kebijakan, maksim kedermawaan, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, maksim
penerimaan, dan maksim simpati, Persepsi penutur bahasa Jawa di luar lingkungan pergaulan
remaja yang ada di Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten seperti guru,
ustadz, pedagang, petani mengangapan bahasa remaja tersebut sangat kasar, dan pembelajaran
bahasa Jawa khususnya dalam unggah-ungguh basa tidak berhasil diterapkan di dalam pergaulan
para remaja di Desa Pundungsari, Trucuk, Klaten yang sesuai dengan tataran bahasa Jawa
dengan benar dan tepat.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendiskripsikan struktur dan aspek religiusitas yang terdapat
dalam cerpen “Robohnya Surau Kami” karya A. A Navis. (disingkat “RSK”) Dengan demikian,
setelah membaca hasil penelitian ini pembaca memperoleh gambaran secara jelas, rinci, dan sitematis
baik secara kritik maupun akademis tentang struktur dan aspek religiusitas yang terdapat dalam
cerpen “RSK” karya A. A Navis.Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian sastra dengan
metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturalisme dan sosiologi
sastra dengan metode content analysis (analisis isi). Fakta yang akan dideskripsikan yaitu tentang
struktur cerpen “RSK” karya A. A Navis, dan aspek religiusitas yang terkandung didalamnya.
Strategi penelitian ini adalah penelitian yang sifatnya terpancang (embedded case study research).
Data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data penelitian ini berupa kata, frase, kalimat, wacana
dalam cerpen “RSK” karya A. A Navis yang terkait dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pembacaan model semiotik yakni pembacaan
heuristik dan hermeneutik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi struktur cerpen “RSK”
karya A. A Navis bertemakan tentang keagamaan , alurnya lurus atau progresif dan tokoh utamanya
sang Kakek Garin. Cerita belatarkan seorang laki-laki yang menghabiskan hidupnya berbakti kepada
Tuhan di surau. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan sehingga mendukung makna totalitas cerpen.
Berdasarkan analisis aspek religiusitas dengan tinjauan sosiologi sastra dapat disimpulkan cerpen
“RSK” karya A. A Navis mengandung aspek religiusitas antara lain sebagai berikut: ketaatan tokoh
dalam beribadah, keiklasan dan kepasrahan tokoh dalam beribadah, penyalahgunaan fungsi surau,
berbudi pekerti luhur (akhlakul karimah), menikah merupakan sunnah rosul, takabur merupakan
sifat yang dibenci Allah, dan bunuh diri merupakan tindakan melawan takdir.
Kata kunci: aspek religiusitas cerpen “RSK” karya A. A Navis Kajian Sosiologi Sastra dan
Kontribusinya Terhadap Pendidikan Karakter.
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ABSTRACT
This study aims to (1) describe the structure and aspects of religiosity present in the short story
"Fall of Surau Us" by A. A Navis . (abbreviated "SSR") Thus, after reading the results of this study the
reader to obtain a clear picture, detailed, and systematic and academic criticism both on structure
and aspects of religiosity present in the short story "SSR" by A. A Navis. The research included in
the category of research literature with descriptive qualitative method. This study uses the approach
of structuralism and sociology literature with content analysis (content analysis). Facts that will
be described, namely concerning the structure of the short story "SSR" by A. A Navis, and aspects
of religiosity contained therein. This study is a research strategy that are glued (embedded case
study research). The data in this study is qualitative data. The data of this study in the form of word,
phrases, sentences, discourse in the short story "SSR" by A. A Navis associated with the object of
research. Data collection techniques used in this study is the semiotic model of reading techniques
heuristic and hermeneutic readings. Results of this study showed that in terms of the structure of
the short story "SSR" by A. A theme of religious Navis, straight or progressive plot and the main
character 's grandfather Garin. Belatarkan story of a man who spent his life devoted to God in the
mosque. These elements are interrelated short stories that support the totality of meaning. Based on
the analysis of aspects of religiosity and sociology literature review concluded short story "SSR" by
A. A Navis contains aspects of religiosity are as follows: obedience gure in worship, sincerity and
surrender leaders in worship, mosque dysfunction, noble character (akhlakul karimah), marriage
is the law of Prophet, arrogance is a trait despised God, and suicide is action against fate.
Keywords: religious aspects of the short story "SSR" by A. A Sociological Study Navis Literary
Character and Contribution to Education.

A. PENDAHULUAN
Karya sastra merupakan unsur budaya yang dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi
oleh masyarakat. Karya sastra diciptakan oleh sastrawan untuk dinikmat dan dipahami serta
dimanfaatkan oleh masyarakat pembaca. Dengan demikian, dalam menginterprestasikan
kehidupan pengarang tentulah tidak luput pula mengungkap masalah sosial tempat seseorang
berkarya. Jadi, ada hubungan yang erat antara pengarang, karya sastra, masyarakat, dan realitas
kehidupan.
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Sastra merupakan salah satu bentuk seni yang menggunakan bahasa sebagai medium.
Lahirnya sastra bersumber dari kehidupan yang bertata nilai dan pada gilirannya sastra juga
akan memberikan sumbangan bagi terbentuknya tata nilai baru. Hal ini terjadi karena setiap
cipta sastra yang digarap dengan kesungguhan tentu mengandung keterikatan dengan kehidupan
dan ada pengaruh timbal balik antara kenyataan sosial dengan karya sastra. Inspirasi atau
rangsangan yang mendorong terciptanya karya sastra bukanlah sesuatu yang datangnya dari
langit, tetapi dari kehidupan yang dialami sehari-hari.
Sumardjo (1982:75) menjelaskan bahwa sebuah karya sastra itu selalu menampilkan
wajah kultur zamannya. Persoalan-persoalan, situasi, dan keadaan suatu zaman dapat dibaca
dalam karya sastra, sebuah karya sastra itu bersumber dari kehidupan. Sastra dan tata nilai
kehidupan merupakan dua fenomena sosial yang saling melengkapi, dalam artian sastra tidak
akan pernah ada tanpa kehidupan.
Menyadari tentang pentingnya pemahaman terhadap karya sastra maka penyair, penikmat
sastra, kritikus, masyarakat, dan para cendikiawan terus berusaha untuk lebih apresiatif terhadap
karya sastra. Terciptanya kesadaran ini jelas menimbulkan gejala yang positif, karena secara
tidak langsung masyarakat sudah mempunyai usaha untuk menggali nilai-nilai yang dikandung
dalam karya sastra tersebut. Jika masyarakat luas sudah mempunyai kecenderungan demikian,
maka diharapkan nilai-nilai agung yang terkandung dalam suatu karya sastra dapat dimengerti
dan selanjutnya bisa dimanifestasikan ke dalam bentuk pola pikir dan pola sikap dirinya dalam
menyelami hidup ini. Oleh karena itu untuk sampai pada tataran nilai-nilai semacam ini, maka
unsur religiusitas suatu karya sastra merupakan suatu yang sangat penting.
Sastra religius maupun sastra falsa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai tersebut
mengarah kepada apa yang dinamakan sastra transendental. Baik sastra religius maupun sastra
falsa sebenarnya saling menunjang. Bahkan jika kita amati lebih lanjut baik sastra religius
maupun sastra falsa mengarah ke apa yang dinamakan sastra transendental.
A.A. Navis memberi warna baru bagi dunia sastra Indonesia dengan sebuah cerita
pendeknya “RSK” yang bertemakan keagamaan. Barangkali boleh dikatakan ia mengejutkan
sebagian pembacanya dengan cerita yang merupakan sindiran yang luar biasa tajamnya itu
terhadap pelaksanaan kehidupan beragama. Kakek Garin, penjaga surau yang menjadi tokoh
utama cerita itu adalah seorang lelaki tua yang menghabiskan hidupnya dengan sepenuhnya
berbakti kepada Allah yang Mahakuasa. Ia tidak mengurus keluarga, ia tidak mengerjakan
hal lain kecuali mengurus surau dan bahkan tinggal juga di surau itu, ia pantang menyakiti
makhluk lain (membunuh lalat pun tidak), tak lain yang dikerjakan kecuali menyembah Allah.
Karya sastra berfungsi sebagai gambaran kehidupan manusia dari generasi ke generasi
lain dan dari satu zaman ke zaman berikutnya. Seorang penulis yang baik akan berusaha
mendekati kehidupan dengan menghasilkan karya sastra yang bermakna. Dengan karya sastra
pembaca akan memperoleh pemikiran dan pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat
bagi kehidupannya. Oleh sebab itu, banyak sekali karya sastra yang mencerminkan kehidupan
masyarakat di sekitar kita. Cerpen adalah salah satu contoh diantara sekian banyak karya sastra
saat ini. Masih dalam Mursal Esten (1978:12) “cerpen merupakan pengungkapan suatu kesan
yang hidup dari fragmen kehidupan manusia. Dari padanya tidak dituntut terjadinya suatu
perobahan nasib dari pelaku-pelakunya. Hanya suatu lintasan dari secercah kehidupan manusia
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yang terjadi pada satu kesatuan waktu”.
Adapun alasan penulis mengangkat masalah ini karena cerpen “RSK” karya A.A. Navis
sudah populer dan dipelajari dikalangan masyarakat pelajar. Terbukti cerpen ini telah mengalami
beberapa kali cetak ulang, mulai dari cetakan pertama tahun 1986, sampai cetakan ke dua
belas tahun 2005. Selain itu adanya program pemerintah Sumatera Barat yaitu “Babaliak ka
Nagari” yang berarti juga kembali ke surau erat kaitannya dengan pesan-pesan religius yang
terkandung dalam cerpen “RSK” karya A.A. Navis.
Dengan latar belakang fenomena-fenomena di atas penulis merasa tertarik mengadakan
penelitian tentang unsur instrinsik dalam cerpen “RSK”. Penelitian difokuskan pada pergeseran
nilai-nilai relegius pada masyarakat yang terdapat dalam cerpen tersebut. Adapun teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori deskriptif.
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, ada tiga rumusan masalah yang
diajukan dalam penelitian ini : (1) Bagaimanakah struktur cerpen “RSK” karya A.A. Navis? (2)
Bagaimanakah wujud aspek religius pada cerpen “RSK” karya A.A. Navis? (3) Bagaimanakah
Kontribusinya terhadap pembentukan karakter?. Seiring dengan rumusan masalah yang
dikemukakan, tujuan penelitian ini ada tiga macam: (1) Untuk memaparkan struktur cerpen
“RSK” karya A.A. Navis. (2) Untuk mendeskripsikan wujud aspek religius pada cerpen “RSK”
karya A.A. Navis. (3) Untuk mendiskripsikan kontiribusinya terhadap pendidikan karakter.

B. Kajian Teoretik
CERPEN DAN UNSUR-UNSURNYA
Cerpen merupakan ksi yang selesai dibaca sekali duduk. Dalam artian sebuah kesan di
dalam cerpen dapat ditemukan dalam sekali baca. (Alam dan Rumini, 1996:1) mengatakan
cerpen adalah cerita yang pada hakikatnya merupakan salah satu wujud pernyataan seni
yang menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Pernyataan ini seirama dengan Esten,
(1978:12) cerpen merupakan pengungkapan suatu kesan yang hidup dari fragmen kehidupan
manusia. Maksudnya, cerita dalam cerpen hanyalah sebagian kecil penggalan hidup manusia.
Berbeda dengan roman yang menceritakan dari awal kehidupan hingga akhir hayat tokohtokohnya.
Ciri khas cerpen ada pada mampunya untuk menciptakan satu semesta yang lengkap
sekaligus sederhana, ini berarti bahwa cerpen lebih mudah sekaligus lebih cepat dibaca jika di
bandingkan dengan novel. Lebih mudah karena cerpen tidak dibebani tanggung jawab untuk
menyampaikan sesuatu dengan cepat atau dengan bentuk padat dan dikatakan lebih mudah
karena cerpen dituliskan dalam skala kecil sehingga mengandung satuan-satuan organisasi
yang lebih sempit ketimbang novel.
Berdasarkan pemahamanannya, cerpen dibedakan atas cerpen serius dan cerpen populer.
Cerpen populer (Stanton, 2007:1), dilandaskan pada karakter-karakter dan situasi-situasi yang
tidak lazim. Cerpen serius selalu segar karena segala yang dibutuhkannya untuk dimengerti oleh
para pembaca hanyalah pengalaman dan bahasa keseharian manusia, dan biasanya menyodorkan
fakta-fakta dan isu-isu yang relevan pada pembaca.
Adapun unsusr-unsur cerpen menurut Roobert Stanton (2007:13), bahwa ksi serius
bermaksud menyajikan pengalaman kemanusiaan melalui fakta-fakta, tema-tema, dan sarana482

sarana kesastraan. Untuk memahami dan menikmatinya, terkadang harus dilakukan semacam
analisis terhadap bagian-bagian tersebut dan relasi-relasinya satu sama lain.
Pada dasarnya ada tiga cara yang digunakan pengarang untuk menampilkan tokoh-tokoh
cerita yang diciptakannya (Waluyo, 2002:165). Ketiganya biasanya digunakan bersama-sama,
Ketiga cara tersebut adalah: (1) metode analitis atau metode langsung, (2) metode tidak langsung
atau metode peragaan/metode dramatisasi; dan (3) metode kontekstual.
Menurut Lubis (1981:36), menentukan sifat-sifat pelaku ada dua macam: (1) sifat-sifat
lahir (rupa, bentuk), (2) sifat-sifat dalam (watak, pribadi). Sifat-sifat lahir umpamanya raut
mukanya, jenis kelamin, umur, bagaimana rambutnya, bibirnya, cacat tubuhnya, sinar matanya
dan sebagainya. Sifat-sifat dalam, yaitu watak dan kepribadiannya, yang meliputi: cita-cita,
ambisi, kekecewaan, kecakapan, temperamen, dan sebagainya.
STRATEGI
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (Dirjen PMPTK,
2008:25), mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan
eksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari
sudut pandang partisipan.
Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Tujuan penelitian deskriptif
menurut Sulipan (2007:2), bahwa untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan
akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini pada
penelitian deskriptif sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan atau
komparasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.
Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi studi terpancang (embedded
case study research) dan studi kasus (case study). Sutopo (2002:112), memaparkan bahwa
penelitian terpancang (embedded research) digunakan karena masalah dan tujuan penelitian
telah ditetapkan oleh peneliti sejak awal penelitian. Studi kasus (case study) digunakan karena
strategi ini difokuskan pada kasus tertentu.
Pengkajian deskriptif menyarankan pada pengkajian yang dilakukan semata-mata hanya
berdasarkan pada fakta atau fenomena secara empiris pada penuturnya. Artinya, yang dicatat dan
dianalisis adalah unsur-unsur karya sastra seperti apa adanya. Penelitian kualitatif melibatkan
ontologis. Data yang dikumpulkan berupa kosakata, kalimat, dan gambar yang mempunyai arti
(Sutopo, 2006:35). Dalam penelitian ini mengungkapkan data-data yang berupa kata, frase,
ungkapan, dan kalimat yang ada dalam cerpen “RSK” karya A.A Navis dan permasalahanpemasalahannya dianalisis dengan menggunakan teori struktural.
Objek penelitian adalah aspek religiusitas dalam cerpen “RSK” karya A.A Navis dengan
pendekatan sosiologi sastra.
TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut Nugrahani (2010:99), dapat
dibagi menjadi dua jenis, yakni teknik interaktif dan noninteraktif. Teknik pengumpulan data
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dalam penelitian ini menggunakan teknik noninteraktif dengan analisis dokumentasi yang
berupa cerpen “RSK” karya A.A Navis. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan
data ini dengan menyimak dan mencatat hal-hal penting dalam cerpen “RSK” yang berkaitan
dengan struktur aspek religiusitas dan kontribusinya terhadap pembentukan karakter.
TEKNIK VALIDASI DATA
Keabsahan data menurut Nugrahani (2010:140-142), merupakan konsep penting yang
diperbarui dari konsep validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keandalan data menurut
versi positivisme yang disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya.
Dalam paradigma kualitatif untuk memperoleh keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.
Teknik tersebut antara lain meliputi; perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, dan
triangulasi.
Trianggulasi merupakan teknik y«ng didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat
multiperspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya
satu cara pandang (Sutopo, 2002:92). Ada empat macam teknik trianggulasi menurut Sutopo
(2002:92), yaitu:
1.

Trianggulasi Data, mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data wajib, ia
wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda,

2.

Trianggulasi Peneliti, yaitu hasil penelitian baik data atau pun simpulan mengenai bagian
tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain.

3.

Trianggulasi Metodoiogis, dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data sejenis
tetapi menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda.

4.

Trianggulasi Teoritis, dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu
teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

Jenis trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi teoritis,
dilakukan peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas
permasalahan yang dikaji.
TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pembacaan
semiotika yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. Menurut Riffaterre (dalam Sangidu,
2004:19), pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan
menginterpretasikan teks sastra secara referensial lewat tanda-tanda linguistik. Pembacaan
hermeneutik atau retroaktif merupakan kelanjutan dari pembacaan heuristik untuk mencari
makna.
Langkah awal analisis cerpen “RSK” karya A.A Navis, yaitu memaparkan struktur cerpen
dengan menggunakan metode pembacaan heuristik, pada tahap ini peneliti dapat menemukan
arti secara linguistik. Selanjutnya dilakukan pembacaan hermeneutik, yaitu peneliti bekerja
secara terus-menerus lewat pembacaan teks sastra secara bolak-balik dari awal sampai akhir
untuk mengungkapkan aspek religius pada tokoh utama cerpen “RSK” karya A.A Navis,
berdasarkan teori Freud.
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Hasil temuan-temuan yang berupa aspek religiusitas tokoh utama dalam cerpen “RSK”,
kemudian diseleksi, yang dapat dijadikan bahan pembentukan karakter.Simpulan masih dapat
berubah. Setiap simpulan senantiasa terus menerus dilakukan verikasi selama penelitian
berlangsung. Simpulan yang diperoleh melalui analisis data tersebut dijadikan pedoman untuk
menyusun rekomendasi.
Teknik analisis data semacam itu mengikuti cara berpikir secara induktif. Proses analisis
data dalam penelitian kualitatif menurut Nugrahani (2010:158), pada dasarnya dilakukan
secara induktif, dan interaktif dari setiap unit datanya, Analisis dilakukan bersamaan dengan
proses pelaksanaan pengumpulan data, dan dengan proses siklus. Analisis induksi prosesnya
dilakukan dengan tiga macam kegiatan sebagai berikut: (1) analisis dilakukan di lapangan
bersama dengan proses pengumpulan data, (2) bentuk interaktif, setiap data yang diperoleh,
akan dikomparasikan dengan data lain secara berkelanjutan, (3) bersifat siklus, setiap simpulan
yang ditarik dimantapkan dengan proses pengumpulan data berkelanjutan, sampai pada tahap
akhir atau verikasi.

C. Struktur Cerpen Robohnya Surau Kami
Analisis struktur dalam penelitian ini difokuskan pada fakta cerita yang mencakup; alur,
penokohan, latar dan tema. Hal ini didasarkan pada alasan, analisis struktur dilakukan untuk
membantu menemukan unsur-unsur cerpen yang berkaitan dengan aspek kepribadian tokoh
cerpen “RSK”. Berikut ini akan dijabarkan analisis “RSK” dari unsur, alur, penokohan, latar
cerita, dan tema.
a.

Alur (Plot)
Eksistensi plot ditentukan oleh ketiga unsur utama dalam pengembangan sebuah plot
cerita, yaitu peristiwa, konik, dan klimaks. Peristiwa merupakan peralihan dari suatu
keadaan yang lain (Luxemberg dalam Nurgiyantoro 2005:117). Konik adalah sesuatu yang
dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang dan menyiratkan
adanya aksi dan aksi balasan (Wellek dan Warren 1995:285).
Alur cerpen “RSK”iniadalahalurmundurkarenaceritanyamengisahkanperistiwa yang
telahberlaluyaitusebab-sebabkematiankakekGarin.
Bagian Awal
Pada bagian awal cerita ini yang terdapat dalam cerpen ini terbagi atas dua bagian,
yaitu bagian eksposisi, yang menjelaskan/ memberitahukan informasi yang diperlukan
dalam memahami cerita. Dalam hal ini, eksposisi cerita dalam cerpen ini berupa penjelasan
tentang keberadaan seorang kakek yang menjadi garin di sebuah surau tua beberapa tahun
yang lalu, seperti yang diungkapkan pada data berikut:
Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku …. akan Tuan
temui seorang tua yang biasanya duduk di surau dengan segala tingkah ketuaannya
dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin, penjaga surau itu.
Orang-orang memanggilnya kakek.
Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang
dipungutnya sekali sejum’at. Sekali enam bulan Ia mendapat seperempat dari hasil
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pemunggahan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang mengantarkan
trah Id, tapi sebagai Garin ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah
pisau. Karena Ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta
tolong kepadanya, sedang ia tidak pernah meminta imbalan apa-apa. Orang-orang
perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal
sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong, memberinya imbalan rokok,
kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih
dan sedikit senyum (hlm. 7).
Yang kedua adalah sebagai instabilitas (ketidakstabilan), yaitu bagian yang didalamnya
terdapat keterbukaan.Yang dimaksud di sini adalah cerita mulai bergerak dan terbuka
dengan segala permasalahannya. Perhatikan data berikut :
Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal. Dan tinggallah
surau itu tanpa penjaganya ….
Jika Tuan datang sekarang hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu
kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya
…. (hlm. 8)
Berdasarkan data ini tampak jelas bahwa yang dimaksud cerita mulai bergerak dan tebuka
adalah karena informasi ini belum tuntas bahkan menimbulkan pertanyaan, mengapa si
Kakek wafat dan bagaimana hal itu bisa terjadi? sehingga ketidakstabilan ini memunculkan
suatu pengembangan suatu cerita.
Bagian Tengah
Meskipun ketidakstabilan dalam cerita memunculkan suatu pengembangan cerita
tetapi bagian tengah tidak dimulai dari ketidakstabilan itu. Justru, bagian tengah dimulai
dengan jawaban atas pertanyaan yang muncul, seperti yang disebutkan dalam bagian awal.
Jawaban itu sedikitnya menggambarkan suatu konplik, bahwa si Kakek wafat karena
dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Data untuk ini seperti berikut:
Dan biang keladi dari kecerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat
disangkal kebenarannya. (hlm. 8)
Data konik ini kemudian diperkuat dengan pemunculan tokoh alur yang berniat
hendak mengupah si Kakek. Akan tetapi begitu tokoh aku bertemu dengan si Kakek
suasananya sangat tidak diharapkan.
… Kakek begitu muram. Di sudut benar dia duduk dengan lututnya menegak
menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu kedepan, seolah-olah ada sesuatu
yang mengamuk pikirannya. Sebuah blek susu yang berisi minyak kelapa sebuah
asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki Kakek.
(hlm. 8)
Rupanya si Kakek sedang dicekam konplik
Konplik ini berkembang menjadi konplikasi manakala tokoh aku menanyakan sesuatu
yang berupa pisau kepada si Kakek. Penyebab munculnya konplikasi ini bukan karena
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pisau itu melainkan pemilih pisau itu. Hal ini terbukti ketika si Kakek menyebutkan nama
pemilik pisau itu, dia begitu geramnya bahkan mengancam.
“Kurang ajar dia.” Kakek menjawab.
“ Kenapa ? “
“Mudah-mudahan pisau cukur ini, yang kuasah tajam-tajam ini, menggorok
tenggorokannya”. (hlm. 9)
Kemarahannya ini demikian hebat, makanya dia mau saja melepaskan kekesalannya
dengan menceritakan apa yang dilakukan Ajo Sidi terhadapnya di hadapan tokoh Aku.
Dia bercerita karena desakan dari dalam batinnya.
Begitu kuat dan hebat. Dia sendiri tak mampu menahannya untuk menyembunyikan
apa yang diceritakan Ajo Sidi. Namun, segala apa yang diungkapkannya di depan tokoh
Aku ini tidak membuatnya merasa ringan. Bahkan mungkin semakin berat dan menekan
dada dan batinnya. Akibatnya, klimaks kekecewaan si Kakek berakhir dengan cara yang
tragis. Dia nekat membunuh dirinya sendiri dengan cara menggorok lehernya.
Bagian Akhir
Bagian terakhir cerita ini ternyata menarik. Menarik karena adanya kejutan (surprise).
Kejutannya itu terletak pemecahan masalahnya, yaitu ketika orang-orang terkejut
mendapatkan si Kakek garin itu meninggal dengan cara mengenaskan, justru Ajo Sidi
menganggap hal itu biasa saja bahkan dia berusaha untuk membelikan kain kafan meskipun
hal ini dia pesankan melalui istrinya. Data berikut menggambarkan hal ini.
Aku cari Ajo Sidi ke rumahnya. Tapi aku berjumpa sama istrinya saja. Lalu aku tanya
dia. “Ia sudah pergi”, jawab istri Ajo Sidi.
“Tidak ia tahu Kakek meninggal ?”
“Sudah. Dan ia meniggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat Kakek tujuh lapis”.
“Dan sekarang”, tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh
perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikitpun bertanggung jawab”, dan sekarang ke mana
Dia ?”
“Kerja”,
“Kerja ?” Tanyaku mengulang hampa
“Ya. Dia pergi kerja”, (hlm. 16-17).
Penyelesaian yang penuh kejutan ini agaknya menyisakan pertanyaan, benarkah Ajo
Sidi orang yang tidak bertanggung jawab? Bukankah perilaku Ajo Sidi yang berusaha
menyuruh istrrinya untuk membeli kain kafan itu merupakan suatu bentuk tanggung
jawab? Lalu di mana salahnya?
Jika struktur alurnya seperti di atas maka alur cerpen ini dikelompokkan ke dalam
alur regresif atau alur ash back (sorot balik). Dikatakan demikian karena benar-benar
bertumpu pada kisah sebelumnya, yang oleh tokoh Aku kisah itu diceritakan.
Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang
bis.… Dan di ujung jalan itu nanti akan Tuan temui sebuah surau tua…. Dan di
pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang Tua…. Orang-orang memanggilnya
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kakek… Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal…. Dan
biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal
kebenarannya. Beginilah kisahnya (hlm. 7-8).
Dan besoknya, ketika Aku mau turun rumah pagi-pagi istriku berkata apa aku tak
pergi menjenguk. “Siapa yang meninggal?” Tanyaku kaget.
“Kakek.”
“Kakek?” (hlm. 16).
b.

Latar
Dalam suatu cerita latar dibentuk melalui segala keterangan, petunjuk, pengacuan
yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya suatu peristiwa. Latar ini ada
tiga macam, yaitu: latar tempat; latar waktu; dan latar sosial.
Latar Tempat
Karena cerpen ini menceritakan kisah si Kakek sebagai penjaga surau maka tentu saja
banyak cerita yang berlatarkan surau. Gambaran mengenai surau dapat diketahui dalam
kutipan berikut.
Jika tuan datang sekarang, hanya menjumpai gambaran yang mengesankan suatu
kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsung.
Secapat anak-anak berlari didalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya.
Dan terutama sifat masa bodoh manusia sekarang,yang tak hendak memelihara apa
yang tidak dijaga lagi. (hlm. 2)
Latar Waktu
Latar waktu pada cerpen “RSK” adalah seperti berikut :
“Pada suatu waktu,” kata Ajo Sidi memulai, “..di Akhirat Tuhan Allah memeriksa
orang-orang yang sudah berpulang..”(hlm. 10)
Meskipun begitu, ada juga yang jelas-jelas menyebutkan soal waktu, misalnya:
Jika tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan
suatu kebencian yang bakal roboh ………
Sekali hari aku datang pula mengupah kepada kakek (hlm. 8)
“Sedari mudaku aku di sini, bukan ?….” (hlm.10)
Latar Sosial
Latar ini umumnya menggambarkan keadaan masyarakat, kelompok-kelompok sosial
dan sikapnya, kebiasaannya, cara hidup, dan bahasa. Di dalam cerpen ini latar sosial
digambarkan sebagai berikut :
Dan di pelataran surau kiri itu akan tuan temui seorang tua yang biasanya duduk disana
dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun
Ia sebagai Garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek (hlm. 7)
Dari contoh ini tampak latar sosial berdasarkan usia, pekerjaan, dan kebisaan atau
cara hidupnya. Namun demikian, contoh latar sosial yang menggambarkan kebiasaan
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yang lainnya yaitu :
“Kalau Tuhan akan mau mengakui kehilapan-Nya bagaimana ?” suatu suara
melengking di dalam kelompok orang banyak itu.
“Kita protes. Kita resolusikan”, kata Haji Soleh.
……………………………………………………………...........
“cocok sekali, di dunia dulu dengan demonstrasi saja, banyak yang kita peroleh”,
sebuah suara menyela.
“Setuju. Setuju. Setuju”. Mereka bersorak beramai-ramai (hlm. 13)
Kebiasaan ini tentunya mengisyaratkan kepada kita bahwa tokoh-tokoh yang terlibat
dalam dialog ini (hlm.13), termasuk kelompok orang yang sangat kritis, vokal, dan berani.
Karena kritik, vokalnya, dan beraninya Dia sering menganggap enteng orang lain dan
akhirnya terjebak dalam kesombongan. Tokoh-tokoh ini menjadi sombong di hadapan
Tuhannya padahal apa yang dilakukannya belum ada apa-apanya. Perhatikan pada berikut
ini.
Haji soleh yang jadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan
suara yang menggeletar dan berirama indah, Ia memulai pidatonya: “O, Tuhan
kami yang Mahabesar, kami yang menghadap-Mu ini adalah umat-Mu yang paling
taat beribadat, yang paling taat menyembah-Mu. Kamilah orang-orang yang selalu
menyebut nama-Mu, memuji-muji kebesaran-Mu, mempropagandakan keadilan-Mu,
dan lain-lainnya…” (hlm. 13)
Akhirnya ada latar sosial lain yang digambarkan dalam cerpen ini meskipun hanya
sepintas saja gambaranya itu. Latar sosial ini menunjukkan bahwa salah satu tokoh dalam
cerita ini termasuk kedalam kelompok sosial pekerja. Datanya seperti ini.
“Dan sekarang”, tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa
oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikitpun bertanggung jawab, “dan sekarang
ke mana dia ?”
“Kerja”
“Kerja?” tanyaku mengulangi hampa.
“ya.Dia pergi kerja”. (hlm. 13)
Demikian unsur-unsur yang membangun cerita. Keterjalinan unsur-unsur tersebut,
mendukung makna totalitas cerpen. Pengarang mampu mengungkapkan tema dalam alur
yang baik, cerpen ini bertemakan agama. Digambarkan tokoh utama si Kakek sebagai orang
yang mudah dipengaruhi dan gampang mempercayai omongan orang, pendek akal dan
terlalu mementingkan diri sendiri dan lemah imannya. Dengan demikian ada keterjalinan
antara penokohan dan tema. Alur cerita berjalan maju, hal ini sejalan dengan latar yakni
terjadi dari kehidupan si kakek sampai akhir cerita. Penggunaan sudut pandang orang
ketiga dan gaya yang variatif menjadikan cerita lebih hidup sehingga amanat dalam hal
aspek religiusitas yang ingin disampaikan terwujud.
Penokohan
Dalam cerpen “RSK” ini menampilkan penghadiran tokoh-tokoh cerita dilakukan
dengan cara kombinasi analitik dan dramatik atau langsung dan tidak langsung dengan
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menampilkan ciri-ciri siologis, psikologis, dan sosiologis. Berikut dipaparkan analisis
tokoh-tokoh cerpen “RSK”, karya A.A. Navis sebagai berikut:
1) Si Kakek
2) Tokoh Aku
3) Ajo Sidi
4) Haji Saleh
Kakek Garin disebut tokoh utama karena tokoh ini menjadi tokoh sentral dalam
keseluruhan struktur cerpen “RSK”. Dia menjadi pusat cerita penggerak dan penggerak
seluruh cerita. Oleh si pengarang tokoh ini digambarkan sebagai orang yang mudah
dipengaruhi dan gampang mempercayai omongan orang, pendek akal dan pikirannya,
serta terlalu mementingkan diri sendiri dan lemah imannya, digambarkan sebagai berikut.
Tapi sekali ini Kakek begitumuram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya
menegak menopang tangan dan dagunya.Pandangannya sayu ke depan, seolaholah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. (hlm. 3)
Penggambaran watak seperti ini karena tokoh kakek mudah termakan cerita Ajo Sidi.
Padahal yang namanya cerita tidak perlu ditanggapi serius tetapi bagi si kakek hal itu seperti
menelanjangi kehidupannya. Seandainya si kakek panjang akal dan pikirannya serta kuat
imannya tidak mungkin ia mudah termakan cerita Ajo Sidi. Dia bisa segera bertobat dan
bersyukur kepada Tuhan sehingga dia bisa membenahi hidup dan kehidupannya sesuai
dengan perintah tuhannya. Tetapi sayang, dia segera mengambil jalan pintas malah masuk
ke pintu dosa yang lebih besar.
Tokoh Aku, Tokoh ini begitu berperan dalam cerpen ini. Dari mulutnya kita bisa
mendengar kisah si Kakek yang membunuh dirinya dengan cara menggorok lehernya
dengan pisau.
Walaupun aku adalah sosok yang pintar namun memiliki sifat yang kurang baik, yaitu
suka ikut campur dengan permasalahan orang lain. Secara sosiologis, aku digambarkan
mempunyai watak bijaksana, baik hati, penolong. Terbukti dalam kutipan sebagai berikut.
Sekali hari aku datang pula mengupah kepada Kakek. Biasanya Kakek gembiri
menerimaku, karena aku suka memberinya uang. (hlm. 2)
Ajo Sidi, Tokoh ini sangat istimewa. Tidak banyak dimunculkan tetapi sangat
menentukan keberlangsungan cerita ini .
Haji Saleh, Tokoh ini adalah ciptaan Ajo Sidi. Pemunculannya sengaja untuk mengejek
atau menyindir orang lain. Dengan begitu wataknya sudah dipersiapkan oleh penciptanya
dan karena kemahirannya Ajo Sidi tokoh ini demikian hidup. Secara jelas dan gamblang
watak tokoh ini digambarkan sebagai orang terlalu mementingkan diri sendiri, dan
orangnya egoistis. Tokoh ini merupakan tokoh tambahan yang kehadirannya mendukung
tokoh yang menjadi pusat cerita.
Dari analisis tokoh dalam cerpen “RSK” dapat diketahui bahwa tokoh utama adalah
si Kakek. Dari awal hingga akhir cerita tokoh tersebut selalu muncul dan menjadi pusat
cerita. Tokoh pendampingnya antara lain Aku, Ajo Sidi sementara berdasarkan wataknya
tokoh protagonis dalam cerpen “RSK” adalah si Kakek. Tokoh antagonisnya adalah Aku.
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Masing-masing tokoh protagonis dan tokoh antagonis berperan besar dalam menciptakan
berbagai peristiwa dan membangun konik dalam cerpen “RSK” ini.Begitupun tokoh
pendamping, walaupun ditampilkan sebagai tokoh datar, justru memberi warna khusus
dalam mendukung cerita.Ditinjau dari kekomplekan wataknya ada dua macam katagori
tokoh dalam cerpen ini. Katagori pertama, katagori bulat yang diwakili oleh si Kakek, Aku,
Ajo Sidi. Sedangkan katagori kedua adalah tokoh datar yang diwakili oleh Haji Saleh.

D. Aspek Religiusitas dalam cerpen “RSK” Karya A.A Navis dengan Kajian Sosiologi
Sastra.
Berdasarkan analisis sosiologi sastra maka nilai-nilai religius dalam cerpen “RSK” adalah:
a.

Ketaatan tokoh dalam beribadah, hal itu terbukti pada kutipan berikut.
“dan dipelantaran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk disana
dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia
sebagai garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek” (hlm. 1)

b.

Keikhlasan dan kepasrahan tokoh dalam beribadah, kutipan berikut melukiskan hal itu.
“orang-orang suka meminta tolong kepadanya, sedangkan ia tak pernah meminta imbalan
apa-apa” (hlm. 2)
Sudah lama aku tidak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya,
ibadatku rusak karenanya. Sudah lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada
Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diriku kepada-Nya. Dan Tuhan akan mengasihi
orang-orang yang bertawakal. (hlm. 4)
Dari kutipan di atas terlihat jelas perasaan takut kakek akan rusaknya amalan-amalan
dan ibadah-ibadah yang telah ia lakukan selama ini. Ia hanya menyerahkan hidupnya
dengan bertawakal kepada Tuhan.
Haji Saleh tokoh dalam cerpen ini menggambarkan nilai-nilai religius berupa
ketaatannya kepada Allah dengan menghentikan laranga-larang Allah. Terlihat dari kutipan
berikut:
“segala tegah-Mu kuhentikan, tuhanku. Tak pernah aku berbuat jahat, walaupun dunia
seluruhnya penuh oleh dosa-dosa yang dihumbalangkan iblis laknat itu”. (hlm. 7)

c.

Penyalahgunaan fungsi surau.
Dalam cerpen “RSK” terdapat perubahan fungsi surau yang semula digunakan sebagai
tempat beribadah. Namun sekarang surau digunakan untuk tempat bermain bagi anakanak, terlihat dari kutipan berikut:
Tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai
tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang
kehabisan kayu bakar, sering suka mencopoti papan diding atau lantai pada malam
hari (hlm. 2)
Maksud dari arti surau di atas adalah merupakan tempat untuk memperkuat
keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka kewajiban orang-orang yang beriman
untuk menghidupkan dan memelihara surau. Dengan cara membimbing anak-anak untuk
menggunakan surau sebagai tempat beribadah dan tempat belajar.
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d.

e.

f..

Berbudi pekerti luhur (akhlakul karimah)
Membual adalah salah satu pergeseran nilai-nilai religius yang tampak dalam cerpen
“RSK” karya A.A Navis. Tergambar dari kutipan “ Ajo Sidi, si pembual itu.
Sudah lama aku tak ketemu dia. Dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku sengan mendengar
bualannya” (hlm. 3).
Dalam Islam membual ataupun mempercayai bualan adalah sebuah dosa. Sesuai
rman Allah surar Al Hujurat. 6 yang artinya:
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang membawa suatu berita, maka
periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum
tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
(Qs. Al Hujurat. 6)
Maksud dari ayat diatas adalah berupa larangan untuk menerima cerita-cerita yang
tidak berlandasan. Apalagi mengakibatkan konik batin seseorang dan akhirnya mengakhiri
hidup dengan bunuh diri.
Takabur merupakan sifat yang dibenci Allah
Dalam cerpen “RSK” terdapat sifat angkuh dipandang dari toloh Haji Saleh. Terlihat
dalam kutipan.
“Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja, karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan
ke surga. Kedua tangannya ditopangkan dipinggang sambil membusungkan dada dan
menekurkan kepala ke kuduk”. (hlm. 6)
Dari kutipan diatas tergambarlah keangkuhan dari Haji Saleh Angkuh termasuk sifat
tercela yang dilarang dalam islam.
Hadist Hadist Nabi Orang-orang yang sombong itu akan dibangkitkan dihari kiamat
seperti semut dalam rupa manusia mereka ditimpa kehinaan dimana saja mereka berada”
(Tafsir Prof. Dr. Mahmud Yunus).
diatas diperkuat dengan rman Allah surat Al A’raf. 146
Artinya: Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka
bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku.
Hadist dan ayat di atas menjelaskan betapa hinannya orang-orang yang menyombongkan
diri di akhirat kelak. Dan apa hukuman yang akan mereka terima di akhirat nanti.
Bunuh diri merupakan tindakan melawan takdir
Bunuh diri merupakan perbuatan yang dikutuk Tuhan. Dalam cerpen “RSK” sesuai
kutipan berikut:
“Tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali.
Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur” (hlm. 13).
Kutipan di atas menggambarkan pergeseran nilai-nilai religius dalam cerpen “RSK”
Karya A.A Navis. Bunuh diri adalah hal yang hina dalam Islam. Pernyataan ini sejalan
dengan rman Allah surat faathir. 5, yang artinya
Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan
dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu,
memperdayakan kamu tentang Allah. (Q.S. faathir. 5)

492

Ayat di atas menerangkan bahwa bahwa janganlah kehidupan dunia membuat kamu
lupa akan adanya akhirat. Karena janji Allah tentang kematian itu adalah pasti. Lahir,
rezeki, dan kematian itu adalah ketentuan Allah.

E. Kontribusi Aspek Religiusitas Cerpen “RSK” dalam Pembentukan Karakter.
Istilah karakter sering disama artikan dengan kata watak, sifat, tabiat. Secara umum
karakter dikaitkan dengan sifat khas atau istimewa, atau kekuatan moral, atau pola tingkah
laku seseorang. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik
dalam bersikap maupun dalam bertindak. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ( 2008 )
karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang
dengan yang lain. Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai yang unik baik yang terpatri
dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku (Kemendiknas, 2010). Nilai yang unik baik itu
selanjutnya dimaknai sebagai tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan
baik. Adapun kontribusinya terhadap pendidikan karakter yaitu: (1) Disiplin (Discipline), (2)
Tekun (Diligence), (3) Tanggung jawab (Responsibility), (4) Ketelitian (carefulness), (5) Kerja
sama (Cooperation), (6) Toleransi (Tolerance),(7)Percaya diri (Condence), (8)Keberanian
(Bravery). Dari contoh di atas dapat disimak bahwaPendidikan Karakter bangsa yang harus
dikembangkan, tidak dapat dicapai secara langsung, baru dapat tercapai setelah beberapa
kegiatan belajar berlangsung. Dalam penilaian hasil belajar, semua guru akan dan seharusnya
mengukur kemampuan siswa dalam semua ranah (Waridjan, 1991). Dengan penilaian seperti
itu maka akan tergambar sosok utuh siswa sebenarnya.

F. Simpulan
Setelah dideskripsikan dan dijelaskan pergeseran nilai-nilai religius dalam cerpen “RSK”
karya A.A Navis. Maka simpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut: Struktur
cerpen “RSK” karya A.A Navis khususnya unsur fakta cerita, yang meliputi plot, penokohan,
dan latar, terjalin sangat baik dalam membangun cerita dan mendukung tema dan makna cerita.
Temanya adalah keagamaan, yaitu upaya pemurnian aqidah Islam yang sebenar-benarnya dalam
praktek kehidupan. Gaya cerpen “RSK” karya A.A Navis begitu lancar dan mengalir dalam
kalimat singkat dan jelas, serta menggunakan ungkapan yang indah, estetis, sihingga cerpen ini
memenuhi kreteria karya cerpen yang baik, yaitu menyenangkan dan berguna (dulce et utile).
Dari segi strutur ditemukan beberapa nilai-nilai religius dalam cerpen “RSK” karya A.A
Navis, seperti
a.

Ketaatan tokoh kakek dalam beribadah,
1. ketakutan tokoh kakek melakukan sesuatu yang dapat merusak ibadahnya,
2. sifat sabar dan tawakal dari tokoh kakek,
3. sifat ikhlas yang dimiliki tokoh kakek terlihat dalam keredhoannya membantu
mengasah pisau tanpa mengharapkan upah,
4. adanya penghitungan dosa dan pahala manusia di akhirat,
5. masuknya orang-orang yang berat amal kebajikannya kedalam surga dan sebaliknya,
orang-orang yang berat dosanya kedalam neraka,
6. haji Soleh selalu menghentikan larangan Allah dengan tidak pernah berbuat jahat.
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7.

b.

Pendeskripsian nilai-nilai religius dalam cerpen “Robohnya Surau Kami”,
dibandingkan dengan nilai-nilai religius dalam islam ternyata terdapat beberapa
pergeseran nilai-nilai. Bentuk-bentuk pergeseran itu sebagai berikut:

Surau tidak difungsikan, anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain berbagai
macam kesukaan, dan perempuan sering mencopoti papan atau lantai di malam hari untuk
dijadikan kayu bakar. Bersikap masa bodoh dan tidak memelihara sebagai mana mestinya.
1. pembual (Bualan Ajo Sidi tentang kejadian di neraka membuat si kakek akhirnya
muram dan akhirnya bunuh diri),
2. seorang laki-laki tidak menikah dan hanya mengabdikan hidupnya sepanjang hari di
surau tanpa memikirkan hidup duniawi harta ataupun kekayaan,
3. sombong dan suka membanggakan diri (Angkuh),
4. taat beribadah saja, membiarkan negara kacau balau, melarat, hasil bumi dikuasai
negara lain tanpa memikirkan kehidupan anak cucu, pemalas dan tidak mau bekerja
5. hanya mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan kehidupan berkaum, bersaudara,
dan tidak peduli,
6. melakukan perbuatan sesat dengan cara bunuh diri.
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MENUMBUHKAN KARAKTER ANAK SEJAK USIA DINI
MELALUI PEMBELAJARAN SASTRA
Oleh
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MTsN Surakarta 2
ABSTRAK
Karakter bangsa merupakan suatu nilai yang perlu ditumbuh kembangkan secara berkelanjutan.
Kebijakan Nasional Pembangunan karakter bangsa menyatakan bahwa pembangunan karakter
bangsa memiliki tiga fungsi utama, yakni : 1) fungsi pembentukan dan pengembangan potensi
pembangunan, diharapkan warga Negara Indonesia akan berkiran baik, berhati baik; 2) fungsi
perbaikan dan penguatan pembangunan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat
dan pemerintah agar berpartisipasi dan bertanggung jawab agar warga negara menuju bangsa
yang maju, mandiri dan sejahtera; 3) fungsi penyaring pembangunan, agar warga Negara mampu
mebanyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan budaya dan karakter Indonesia.
Kata Kunci: Pembelajaran sastra, karakter anak usia dini

A. PENDAHULUAN
Arus modernisasi telah banyak menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.
Namun juga memberikan andil masuknya budaya-budaya dari luar, yang tidak sesuai dengan
budaya dan adat ketimuran, seperti budaya individualisme dan hedonisme. Dampak dari itu
semua menimbulkan krisis moral.Yang semua itu harus segera dicarikan jalan keluarnya.
Persoalan lain yang sedang dihadapi bangsa ini adalah persoalan krisis keteladanan. Sosok
yang kita harapkan menjadi teladan, justru memberikan contoh yang tidak baik.
Salah satu yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan krisis moral bangsa ini adalah
melalui pendidikan.Dunia pendidikan sangat diharapkan mampu melahirkan generasi-generasi
yang lebih bermoral.Sehingga muncullah gagasan untuk mengimplementasikan nilai-nilai
karakter dalam semua mata pelajaran, tak terkecuali pembelajaran sastra. Oleh karena itu
makalah ini secara khusus akan membahas penumbuhan karakter anak sejak usia dini melalui
pembelajaran sastra.

B. MENUMBUHKAN KARAKTER ANAK SEJAK USIA DINI MELALUI
PEMBELAJARAN SASTRA
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat
kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain (2012:623).
Menurut Koentjaraningrat (1987) karakter bangsa dapat diartikan sebagai sistem nilai dan
menyebutkan sebagai sikap mental yang secara ilmiah disebut sistem nilai bidaya (Cultural
value system) dan sikap (attitude).
Menurut Hurlock dalam Kesuma Dharma (2011:24) mengungkapkan bahwa karakter
terdapat pada kepribadian.Karakter mengimplikasikan sebuah standar moral dan melibatkan
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sebuah pertimbangan nilai.Karakter berkaitan dengan tingkah laku yang diatur oleh upaya
dan keinginan.Hati nurani, sebuah unsur esensial dari karakter, adalah sebuah pola kebiasaan
perlarangan yang mengontrol tingkah laku seseorang, membuatnya menjadi selaras dengan
pola-pola kelompok yang diterima seara social.
Pengertian pendidikan karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati,
jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”
(Jauhari:2011:3). Sedangkan menurut Tadkiroatun dalam Jauhari (2011:3) menyatakan
bahwa karakter mengacu kepada serangkaian sikap (attitude), perilaku (behavior), motivasi
(motivation) dan keterampilan (skill).
Menurut Hasa, Said hamid (2010:3) karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian
seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan
digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, bepikir, bersikap dan bertindak. Kebajikan
terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya
dan hormat kepada orang lain.
Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter
bangsa, oleh karena itu pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui
pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam
lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya
dapat dilakukan dalam lingkungan social dan budaya tertentu, misalnya lingkungan sosial dan
budaya Indonesia juga hanya untuk orang Indonesia.
Karakter bangsa merupakan suatu nilai yang perlu ditumbuh kembangkan secara
berkelanjutan. Kebijakan Nasional Pembangunan karakter bangsa menyatakan bahwa
pembangunan karakter bangsa memiliki tiga fungsi utama, yakni : 1) fungsi pembentukan dan
pengembangan potensi pembangunan, diharapkan warga Negara Indonesia akan berkiran baik,
berhati baik; 2) fungsi perbaikan dan penguatan pembangunan memperkuat peran keluarga,
satuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah agar berpartisipasi dan bertanggung jawab
agar warga negara menuju bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera; 3) fungsi penyaring
pembangunan, agar warga Negara mampu mebanyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai
dengan budaya dan karakter Indonesia.
Megawati dalam makalah Zuriah (2010:36) mengatakan karakter bangsa yang dibangun
melalui pendidikan mengandung Sembilan pilar nilai-nilai luhur universal, yaitu : 1) cinta
Tuhan dan alam semesta beserta isinya; 2) tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemadirian; 3)
kejujuran; 4) hormat dan sopan santun; 5) kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama; 6) percaya
diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, 7) keadilan dan kepemimpinan; 8) baik dan
rendah hati ; 9) toleransi, cinta damai, dan persatuan.
Sedangkan menurut Hasan (2010:8) nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan
budaya dan karakter bangsa diidentikasi dari sumber-sumber berikut :
1.

Agama
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama, oleh karena itu kehidupan
individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya.
Maka nilai-nilai karakterpun didasarkan pada kaidah agama.
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2.

Pancasila
Negara Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan
kenegaraan yang disebut Pancasila.Maka peserta didik harus dipersiapkan dengan baik
menjadi warga Negara yang memiliki kemampuan, kemauan dan menerapkan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan.

3.

Budaya
Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep
dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat.

Riris K. Toha Sarumpaet dalam Noor (2011:38) mengatakan sastra anak adalah sastra yang
dibaca anak-anak, dengan bimbingan dan pengarahan orang dewasa dan dibuat oleh orang
dewasa. Sastra anak sengaja dirancang berdasarkan umur tertentu dan konsep yang sesuai
dengan kebutuhan pembaca.
Melalui sastra, anak-anak dapat menemukan berbagai kemampuan yang mereka miliki.
Joan Glazer dalam Noor (2011:38) peran sastra dalam membantu perkembangan sosialisasi
yaitu (1) sastra memperlihatkan kepada anak-anak bahwa banyak dari perasaan mereka dialami
juga oleh anak-anak yang lainnya semua itu wajar serta alamiah; (2) sastra menjelajahi serta
meneliti dari berbagai sudut pandang memberikan suatu gambaran yang lebih utuh dan bulat,
memberikan dasar penanaman emosi tersebut; (3) perilaku para tokoh memperlihatkan berbagai
pikiran mengenai cara-cara menggarap emosi-emosi tersebut; (4) sastra turut memperjelas bahwa
seorang manusia mengalami berbagai perasaan, dan perasaan tersebut kadang bertentangan
serta memperlihatkan konik.
Dengan mengadopsi dan mengadaptasi cerita anak-anak bisa mengembangkan konsep
moralnya. Mereka akan memaknai cerita dengan pengalaman yang ada pada diri mereka, pada
peraturan-peraturan yang ada di lingkungannya. Anak akan bisa berempati dan mengutuk halhal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan, adat dan budaya yang melingkupinya. Perasaanperasaan yang seperti itu akan menjaga mereka dari perbuatan-perbauatan yang bertentangan
dengan nilai moral yang ada di masyarakat.
Menurut Sunarti dalam Kusmarwanti (2012:3) berpendapat bahwa pendidikan karakter
mencakup dimensi moral yang bersifat continuum yang terbentang dari perilaku benar-salah,
baik-buruk, boleh-tidak, sopan-tidak sopan, pantas-tidak pantas, dan sebagainya.Bagi anak hal
tersebut sangat penting karena anak harus memahami secara jelas mana yang boleh dilakukan
dan mana yang harus ditinggalkan.Hal inilah yang bisa dilakukan guru untuk membimbing
dan memahamkan kepada anak-anak tentang nilai-nilai karakter.
Lebih jauh Fauzil Adhim dalam Kusmarwanti (2012:4) mengatakan penanaman nilai bagi
anak harus dibangun melalui penghayatan dan pengalaman, serta membangkitkan rasa ingin
dan jijik yang kuat.Rasa ingin dibangkitkan untuk memperkuat motivasi melakukan sesuatu
yang positif, sedangkan rasa jijik dibangkitkan untuk memperkuat motivasi tidak melakukan
sesuatu yang dianggap negatif.
Menurut Adhim, moral dan karakter dalam buku bisa ditumbuhkan dengan menyibukkan diri
dengan pengetahuan saja. Tidak cukup bagi seorang anak hanya tahu ini boleh dilakukan dan
itu tidak boleh dilakukan. Pengetahuan itu akan membekas pada perilakunya yang akhirnya

497

akan menjadi karakter, jika dihayati dan diyakini sebagai sikap terbaik. Hal ini memperkuat
alas an pentingnya pengembangan intelektual dan moral dalam pendidikan karakter di sekolah.
Pembinaan karakter siswa tidak hanya dibebankan pada guru saja, tetapi menjadi tanggung
jawab semua elemen sekolah. Dari Kepala Sekolah, guru mapel, phak BK, OSIS, hingga melalui
eskul-eskul yang dilaksanakan di sekolah. Diharapkan melalui pembiasaan dan pengintegrasian
nilai karakter di berbagai lini, karakter siswa bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.
Hal-hal yang melandasi nilai karakter apa yang akan ditumbuh kembangkan pada diri anak
didik bisa dilihat dalam UU Pendidikan No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pada pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri
dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan
nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan
oleh setiap satuan pendidikan.Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi
dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. (Hasan, 2010:2)
Menurut Schiller dan Bryant, menyebutkan ada 16 karakter yang harus ditanamkan pada
anak-anak yaitu kepedulian dan empati, kerjasama, berani, keteguhan hati dan komitmen, adil,
suka menolong, kejujuran dan integritas, humor, mandiri dan percaya diri, loyalitas, sabar, rasa
bangga, banyak akal, sikap respon, tanggung jawan dan toleransi. ( Kusmarwanti, 2012:6)
Karya sastra diciptakan selain untuk dinikmati juga bisa diambil manfaatnya.Sebab di
dalam karya sastra banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil dan dimanfaatkan sebagai
suatu pesan tentang hidup dan kehidupan.Nilai sastra bukan hanya secara estetis saja, tetapi
mengandung juga nilai hikmah. Sejalan dengan pendapat Horatius bahwa karya sastra itu dulce
et utile. Dulce berarti indah dang menghibur, sedangkan utile berarti berguna dan mengajarkan
sesuatu.Sastra menghibur dengan menyajikan keindahan, memberikan makna pada kehidupan,
menyampaikan pesan, dan memberikan pelepasan ke dunia imajinasi. (Melani dkk, 2006:19).
Hurlock menjelaskan bahwa salah satu karakteristik tugas perkembangan anak-anak adalah
berkaitan dengan rasa ingin tahu yang tinggi.Anak senang memuaskan keingintahuannya dengan
hal-hal baru yang berbeda dengan menjelajahinya. (Noor, 2011:47)
Banyak ragam materi yang dapat digunakan dalam pembelajaran sastra baik berupa puisi.
Drama, cerpen, novel bahkan dongeng. Melalui karya-karya itu kita bisa membuat pembelajaran
sastra lebih bervariatif dan edukatif. Yang pembelajaran itu kita sesuaikan dengan tingkat usia
anak dan kelas. Semakin tingi usia dan kelas anak maka materi itu akan semakin kompleks
begitu juga sebaliknya.
Sekarjaputra dalam Kusmarwanti ( 2012:5) mengemukakan tentang criteria buku yang
baik. Menurut Janine Despinette bahwa buku cerita yang baik harus memberikan nilai educatif,
menghormati hak anak-anak, menghormati agama dan memiliki kualitas sastra. Kedua, sesuai
dengan tingkat usia dan pengetahuan anak. Jenis cerita dan banyaknya karakter-karakter yang
dikembangkan dalam cerita sangat tergantung dengan faktor ini.Ketiga, mengandung fantasi
sehingga bisa merangsang anak untuk belajar logika.Dengan memahami logika, anak akhirnya
mampu mengontrol jalan cerita, bahwa menunggu-nunggu surprise (kejutan).
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Anak-anak yang sering didongengi biasanya tumbuh menjadi anak yang lebih pandai,
lebih tenang, lebih terbuka, dan lebih seimbang jika dibandingkan dengan anak-anak yang
tidak didongengi demikian kesimpulan tiga orang peneliti berkenagsaan Jerman, (H.G.
Wahn, W. Hesse, dan U. Schaefer di dalam Suddeutsche Zeitung, 24 Juni 1980). Lebih lanjut,
mereka mengemukakan bahwa imajinasi, perbendaharaan kata, daya ingat, dan cara berbicara
berkembang sesuai dengan kesan-kesan pendengaran dan pengamatan yang diterima anak
melalui dongeng. Oleh karena itu, penyuguhan gambar pada zaman modern melaui televisi,
buku komik, dan cerita bergambar tidak mengurangi peranan dongeng sebagai bagian yang
penting di dalam pendidikan.Dongeng mampu bertahan sampai berabad-abad karena dongeng
merupakan cerita terbaik di dunia.
Dengan demikian, kegiatan mendongeng sebetulnya dapat memikat dan mendatangkan
banyak manfaat, tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga orangtua yang mendongeng untuk
anaknya.Kegiatan ini dapat mempererat ikatan dan komunikasi yang terjalin antara orangtua
dan anak. Para pakar menyatakan ada beberapa manfaat lain yang dapat digali dari kegiatan
mendongeng ini.
Pertama, anak dapat mengasah daya piker dan imajinasinya.Hal yang belum tentu dapat
terpenuhi bila dapat anak hanya menonton dari televisi.Anak dapat membentuk visualisasinya
sendiri dari cerita yang didengarkan.Ia dapat membayangkan seperti apa tokoh-tokoh maupun
situasi yang muncul dari dongeng tersebut. Lama-kelamaan anak dapat melatih kreativitas
dengan cara ini.
Kedua, cerita atau dongeng merupakan media yang efektif untuk menanamkan berbagai
nilai dan etika kepada anak, bahkan untuk menumbuhkan rasa empati.Misalnya, nilai-nilai
kejujuran, rendah hati, kesetiakawanan, kerja keras, maupun tentang berbagai kebiasaan
sehari-hari seperti pentingnya makan sayur dan menggosok gigi.Anak juga diharapkan dapat
lebih mudah menyerap berbagai nilai dengan tidak bersikap memerintah atau menggurui.
Sebaliknya, para tokoh cerita dalam dongeng tersebutlah yang diharapkan menjado contoh
atau teladan bagi anak.
Ketiga, dongeng dapat menjadi langkah awal untuk menumbuhkan minat baca anak.
Setelah tertarik pada berbagai dongeng diceritakan, anak diharapkan mulai menumbuhkan
ketertarikannya pada buku. Diawali dengan buku-buku dongeng yang kerap didengarnya,
kemudian meluas pada buku-buku lain seperti buku pengetahuan, sains, agama, dan sebagainya.
Keempat, menambah wawasan anak-anak.Anak-anak yang terbiasa mendengar dongeng
dari pendongengnya biasanya perbendaharan kata, ungkapan, sejarah, watak orang, sifat baik,
sifat buruk, teknik bercerita, dan lain sebagainya akan bertambah. Berbagai materi pelajaran
sekolah pun bisa kita masukkan pelan-pelan di dalam dongeng untuk membantubuah hati kita
memahami pelajaran yang diberikan di sekolah.
Kelima, meningkatkan kreativitas anak.Kreativitas anak bisa berkembang dalam berbagai
bidang jika dongeng yang disampaikan dibuat menjadi berbobot.Kita pun sah-sah saja apabila
ingin menambahkan isi cerita selama tidak merusak jalan cerita sehingga tidak menjadi aneh
dan tidak menarik lagi.
Keenam, mendekatkan anak-anak dengan orangtuanya. Terjadinya interaksi tanya jawab
antara anak-anak dengan orangtua secara tidak langsung akan mempererat tali kasih sayang.
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Selain itu, tertawa besama sama juga dapat mendekatkan hubungan emosional antar anggota
keluarga. Apabila sering dilakukan maka bisa menghilangkan hubungan yang kaku antara ank
dengan orang tua yang mendongengkan.
Ketujuh, menghilangkan Ketegangan / stress.Jika anak sudah hobi mendengarkan cerita
dongeng, anak-anak akan merasa senang dan bahagia jika mendengar dongeng. Dengan perasaan
senang dan mungkin diiringi dengan canda tawa, berbagai rasa tegang, perasaan buruk, dan
rasa rasa negative bisa menghilang dengan sendirinya.
Bercerita atau mendongeng dalam bahasa Inggris disebut story telling, memiliki banyak
manfaat. Manfaat tersebut diantaranya adalah mampu mengembangkan daya piker dan imajinasi
anak, mengembangkan kemampuan berbicara anak, serta mengembangkan daya sosialisasi
anak dan yang terutama adalah sarana komunikasi anak dengan orangtuanya.Kalangan ahli
psikologi menyarankan agar orangtua membiasakan mendongeng untuk mengurangi pengaruh
buruk alat permainan modern.hal itu dipentingkan mengingat interaksi langsung antara anak
balita dengan orangtuanya dengan mendongeng sangat berpengaruh dalam membentuk karakter
anak menjelang dewasa.
Selain itu, dari berbagai cara untuk mendidik anak, dongeng merupakan cara yang tak kalah
ampuh dan efektif untuk memberikan human touch atau sentuhan manusiawi dan sportivitas
bagi anak. Melalui dongeng pula jelajah cakrawala pemikiran anak akan menjadi lebih baik,
lebih kritis, dan cerdas. Anak juga bisa memahami hal mana yang perlu ditiru dan yang tidak
boleh ditiru. Hal ini akan membantu mereka dalam mengidentikasikan diri dengan lingkungan
sekitar di samping memudahkan mereka menilai dan memosisikan diri di tengah-tengah orang
lain. Sebaliknya, anak yang kurang imajinasi bisa berakibat pada pergaulan yang kurang dan
sulit bersosialisasi atau beradaptasi dengan lingkungan yang baru.
Hubungan kegiatan mendongeng dengan pembentukan kepribadian anak terjadi saat
anak mulai dapat mengidentikasi tokoh.“ Ketika anak ikut hanyut dalam cerita, ia segera
melihat dongeng dari mata, perasaan, dan sudut pandangnya.” Di sini, orangtua bisa menilai
kecenderungan anak terhadap sesuatu hal.Apa yang dia sukai dan tidak, apa yang dia anggap
baik atau buruk.
Semua cerita yang terdengar sejak kecil, sebenarnya merupakan cerita pembentukan
karakter anak.Setiap cerita atau dongeng yang didengar para tokohnya mewakili karakter
tertentu.Ada tokoh dengan karakter positif, tetapi ada juga yang negative. Dalam konteks ini,
sebagai pembaca diharapkan untuk mengadaptasi karakter positif sang tokoh dan mengabaikan
karakter negatif yang ada.
Penanaman karakter melalui dongeng memang dianggap yang paling efektif sebab dongeng
begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari.Apalagi dengan sikap dan sifat anak-anak yang
serba ingin tahu maka penceritaan yang menarik menjadikan anak-anak terus mencari tahu
setiap hal yang terjadi dalam dongeng tersebut.
Dunia dongeng merupakan dunia yang fantastis dan penuh dengan warna-warni kehidupan.
Menghidupkan kisah dengan mendongeng akan menciptakan nuansa tersendiri khususnya
bagi anak-anak. Pendongeng yang baik adalah pendongeng yang mampu menyelami jiwa
dari kisah dongeng itu sendiri.Oleh karena itu, selamat mendongeng.Ciptakan imajinasi yang
bermanfaat bagi kehidupan.
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Memerhatikan kondisi bangsa yang terjadi saat ini, seharusnya perlu disadari pentingnya
dongeng tradisional yang selama ini telah terabaikan dan menggantikannya dengan cerita
bangsa lain yang belum tentu cocok dengan karakter bangsa. Sementara itu, hal paling pokok
yang harus diperhatikan adalah karakter anak bangsa yang kelak menjadi para pemimpin bangsa
ini.Misalnya, dongeng-dongeng semacam dongeng “Timun Emas” seharusnya dijaga dan
dilestarikan sehingga pembentukan karakter anak bangsa tetap berjalan sebagai tanggung
jawab terhadap penciptaan kondisi kehidupan yang lebih baik.
Dari penelitian yang dilakukan oleh David Mc Clelland dalam Noor (2011:50) ditemukan
fakta bahwa dongeng-dongeng yang berkembang di Inggris abad ke-16 pada umumnya
mengandung nilai-nilai kepahlawanan, optimisme, semangat untuk maju, kemadirian dan
nilai-nilai positifnya.Sebaliknya, dongeng-dongeng yang berkembang di Spanyol lebih banyak
mengangkat komedi yang bernilai kelicikan, tipu daya, dan sebagainya.
Ternyata dongeng-dongeng ini mampu memengaruhi alam bawah sadar anak-anak.Nilainilai yang terkandung dalam dongeng-dongeng tersebur akhirnya terinternalisasi dalam alam
bawah sadar anak-anak dan terus terbawa hingga mereka dewasa.Anak-anak Inggris yang
senantiasa disuguhi dengan dongeng-dongeng yang mengandung nilai-nilai positif akhirnya
tumbuh menjadi anak yang berkarakter positif.Selain itu, memiliki semangat yang tinggi,
optimis, dan selalu ingin maju. Hal ini sangat jarang ditemukan di Spanyol sehingga pada
perkembangan selanjutnya apa yang terjadi pada kedua negara ini jauh berbeda. Dengan kata
lain, bahan bacaan yang dikonsumsi oleh anak-anak saat ini, sangat menentukan karakternya
dua puluh lima tahun ke depan. Apakah ia akan menjadi orang yang cerdik, jujur, bertanggung
jawab, licik, atau yang lainnya.
Sementara itu dalam Al-Qur’an kisah-kisah teladanpun bertebaran.Bahkan, sebagian
besar isi Al-Qur’an berupa kisah.Kisah kepahlawanan dan kisah penuh motivasi lainnya, tak
kurang-kurangnya diurai dalam Al-Qur’an, hadits dan sumber lainnya.
Pada dasarnya, mendongeng selain merupaka sarana membina keakraban antara orangtua
dan anak, juga dapat menjadi ajang meningkatkan pengetahuan anak sekaligus melatih berpikir
divergen (mencari berbagi alternatif solusi untuk satu masalah). Mendongeng dapat dilakukan
tidak hanya pada anak-anak TK atau SD, tetapi ketika usia bertambah tua. Hal yang harus
kita perhatikan adalah bagaimana kita dapat menyampaikan dongeng sesuai usia anak. Ada
beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai berikut :
1.

Menyebut ciri tokoh
Untuk anak-anak TK atau SD kelas 1 dan 2, kita dapat menyebutkan ciri-ciri sik
tokoh dongeng.Misalnya, menyebutkan jumlah kaki, makanan pokok atau suaranya untuk
dongeng tentang binatang, dan biarkan anak menebak tokoh yang kita sebutkan cirri-cirinya
itu.Dapat pula melakukan hal sebaliknya, yaitu menyebut tokoh dongeng dan minta anak
menyebutkan ciri-ciri siknya. Untuk anak yang lebih besar, sebutkan cirri yang lebih
spesik, seperti cara binatang berkembang biak atau bernapas.

2.

Mengaitkan dengan lagu
Kecerdasan ternyata tidak ditentukan oleh volume otak, tetapi kerimbunan otaknya,
yakni bagaimana otak menghubungkan dan saling mengaitkan antar berbagai hal dalam
menghadapi masalah. Saat mendongeng, kita bisa membantu anak merimbunkan otknya
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dengan meminta mereka mengingat lagu tentang tokoh yang sedang kita ceritakan. Misalnya,
nyanyikan lagu “ Si Kancil” atau kalau ceritanya malam hari, nyanyikan lagu “ Bintang
Kecil atau Bulan”.
3.

Ceritakan fakta yang terkait dengan tokoh
Tak ada salahnya saat bercerita tentang hutan, ceritakan keadaan hutan Indonesia
saat ini begitu pula jika tokoh dongeng seekor sapi, ceritakan tentang wabah sapi gila.
Pastikan kita memberikan informasi yang benar dengan membaca terlebih dulu informasi
apa yang akan kita ceritakan pada anak. Buat anak selalu up to date lewat dongeng.

4.

Beri anak kebebasan membuat akhir cerita
Cara ini selain melatih anak-anak berkir kreatif dan imajinatif juga menjadi sarana
penting untuk mendalami karakter anak.Mungkin ada anak yang menyukai akhir cerita
mengharukan atau menambahi dengan kekerasan.Di sinilah saatnya kita dapat mewarnai
karakter anak untuk membantu lebih baik dan menghadapi kehidupan lebih optimis.

Menurut Sunindyo dalam Noor (2010:58) perkembangan minat anak terhadap bacaan
berupa cerita adalah sebagai berikut :
1. Usia 5 tahun
Anak lebih menyukai cerita bergambar.
2. Usia 6 sampai 7 tahun
Mereka menyukai cerita-cerita peri, mitos, dan legenda.Cerita ini dapat dimanfaatkan
dengan mencintai kebaikan.
3. Usia 8 sampai 9 tahun
Mereka menyukai cerita–cerita fable, cerpen, novelet anak-anak, yang berlatar kehidupan
nyata.
4. Usia 10 tahun
Mereka lebih menyukai cerita perjalanan dan biogra.
5. Usia 11 tahun
Mereka lebih menyukai cerita-cerita petualangan.
6. Usia 12 tahun
Mereka menyukai kisah kepahlawanan.
Apabila kita sudah memperkenalkan cerita sejak dini secara tepat dan bervariasi, maka
anak akan mempunyai minat baca yang tinggi. Sastra anak memiliki syarat agar berfungsi
secara rekreatif dan edukatif antara lain, pertama, menyenangkan yaitu bila bahasanya seharihari yang hidup dan mudah ditangkap. Kedua, seluruh unsurnya fungsional , artinya tidak ada
cerita yang ditrambah-tambahkan. Ketiga, surprise yaitu bila cerita itu secara spontan jujur dan
tulus.Keempat, memberi pengalaman baru.Kelima, keteladanan yang logis artinya keheroan
tokoh itu dapat diterima akal.
Sastra anak harus menghindari antara lain penggunaan kalimat yang kompleks dan
rumit, hindari kekerasan untuk menyelesaikan masalah, hindari mistik atau tahayul, hindari
mengeksplorasi unsur hukuman, hindari eksplorasi unsur kehancuran .
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C. PENUTUP
Pendidikan moral diantara harapan dan kenyataan.Kita mengharapkan anak-anak memiliki
moral yang baik tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa moral kita sekarang telah jauh dengan
yang namanya baik.Untuk mewujudkan itu semua tidaklah mustahil tetapi juga tidak gampang.
Perlu kerjasama antara semua pihak, baik orangtua, guru, masyarakat serta pemerintah.Anaknak kita perlu keteladanan dari semua pihak.
Ketika anak berada di sekolah guru juga berperan aktif. Guru jangan hanya mengajarkan
ilmu pengetahuan saja (transfer of knowledge) tetapi juga harus mampu mendidik, memberikan
nilai-nilai kebaikan (transfer of value) dan memberikan keteladanan. Lewat ilmu pengetahuan
yang diberikan guru bisa menyelipkan hikmah atau nilai-nilai yang terkandung dari ilmu
pengetahuan tersebut. Dengan demikian anak mengerti apa yang dipelajari dan mampu
melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) struktur novel PenangsangTembang Rindu Dendam karya Nassirun Purwokartun; (2) bentuk kearifan lokal Jawa dalam novel
Penangsang-Tembang Rindu Dendam karya Nassirun Purwokartun; (3) implementasi kearifan lokal
Jawa sebagai bahan ajar sastra di SMP.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus
terpancang (embedded case study). Sumber data utama penelitian ini adalah novel PenangsangTembang Rindu Dendam karya Nassirun Purwokartun. Teknik pengumpulan data dengan teknik
pustaka, simak, dan catat. Validitas data penelitian ini menggunakan metode triangulasi teori. Teknik
analisis data menggunakan model dialektik yang meliputi (1) kajian unsur-unsur intrinsik novel
dalam jalinan keseluruhan, (2) kajian sosial budaya pengarang, dan (3) kajian latar belakang sosial
dan sejarah yang mengkondisikan karya sastra.
Hasil penelitian sebagai berikut. Dari segi struktur, tema novel adalah perjuangan Penangsang
menuntut takhta Demak. Latar tempat di Kesultanan Demak, latar waktu pada abad XVI, latar sosial
pada keturunan Raden Patah. Penangsang merupakan tokoh utama (protagonis) dan Sunan Prawoto
merupakan tokoh antagonis. Alur yang digunakan berupa alur campuran.
Berdasarkan analisis sosiologi sastra kearifan lokal Jawa pada novel Penangsang-Tembang
Rindu Dendam meliputi nilai-nilai: pandangan hidup masyarakat Jawa, kondisi sosial masyarakat
Jawa, dan sikap dasar orang Jawa. Implementasi kearifan lokal Jawa sebagai bahan ajar sastra
di SMP meliputi nilai religius, gemar membaca, disiplin, peduli sosial, cinta tanah air, jujur, dan
toleransi.
Kata kunci:

kearifan lokal Jawa, sosiologi sastra, bahan ajar sastra di SMP.
ABSTRACT

The aims of this study to describe and explain: (1) a novel structure Penangsang-Tembang Rindu
Dendam written by Nassirun Purwokartun, (2) a form of Javanesse local wisdom from PenangsangTembang Rindu Dendam novel written by Nassirun Purwokartun, (3) The implementation of
Javanese local wisdom as a literature teaching materials in Junior High School .
This research using descriptive qualitative approach with embedded case study. The main
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source data of this research is Penangsang-Tembang Rindu Dendam novel written by Nassirun
Purwokartun. Data collecting technique using divining technique, scrutinize and written. Data
validity using dialectical model, including: (1) the study of intrinsic element of the entire novel,
(2) socio-cultural study of the author, and (3) a study of historical and social background study on
literary condition.
The result of the research are, from the structure, struggle is the theme of thia novel. It know
when Penangsang demanding Demak throne, a setting take place on Sultanate of Demak. Setting
time were on XVI century. Social background setting on the generation of Raden Patah. Penangsang
is the protagonist character and Sunan Prawoto is antagonist character. The novel using ow path
combination.
Based on the literary sociological analisys, Javanesse local wisdom on Penangsang-Tembang
Rindu Dendam covering by this values: Javanese philosophy of life, Javanese social condition and
Javanese basic attitude. The implementations of Javanese local wisdom used on literary teaching
materials on Junior High School consist of religious value, reading habit, discipline, social awareness,
patriotism, honesty and tolerance.
Keyword: Javanese local wisdom, literary sociology, teaching material in Junior High School

A. PENDAHULUAN
Perkembangan kesusastraan di Indonesia telah membawa dampak positif dengan
kemunculan sastrawan-sastrawan yang telah menghasilkan berbagai karya yang dapat
memberikan wacana atau pandangan yang lebih luas terhadap masyarakat. Misi tersebut
disuguhkan para sastrawan melalui pesan moral atau amanat yang terkandung dalam karyanya.
Melalui karya-karya tersebut sastrawan berharap dapat mengajak masyarakat, khususnya para
pembaca, agar lebih kritis dalam menghadapi isu maupun masalah-masalah sosial yang terjadi
pada kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
Karya sastra sebagai salah satu hasil seni pada dasarnya adalah karya ksi atau rekaan.
Meskipun demikian, apa yang tersurat maupun tersirat dalam sebuah karya sastra dapat pula
bersumber dari hasil renungan dan reaksi pengarang terhadap segala permasalahan hidup, baik
yang dialami sendiri oleh pengarang maupun dari fenomena atau kejadian nyata yang terjadi
dalam masyarakat. Tidak jarang pengarang menulis sebuah karya sastra untuk menawarkan
model kehidupan yang diidealkannya. Karya sastra merupakan reaksi dari realita kehidupan
yang disajikan seorang pengarang dalam bentuk tulisan. Pada hakikatnya pengungkapan
kehidupan tersebut melalui media bahasa. Oleh sebab itu, karya sastra dapat dijadikan media
dokumentasi yang mengisahkan kehidupan nyata yang terjadi di masyarakat
Dapat pula penulis jadikan acuan seperti apa yang dikatakan William Henry Hudson
bahwasanya sastra sebagai pengungkapan baku dari apa yang telah disaksikan orang dalam
kehidupan, apa yang telah dialami orang tentang kehidupan, apa yang telah dipermenungkan,
dan dirasakan orang mengenai segi-segi kehidupan yang paling menarik minat secara langsung
dan kuat.
Lebih lanjut dikatakan bahwa yang mendorong lahirnya sastra adalah keinginan dasar
manusia untuk mengungkapkan diri, menarik minat pada sesama manusia, menarik minat
pada dunia realitas tempat hidupnya, dan pada dunia angan-angan yang dikhayalkan dengan
dunia nyata, serta keinginan dasar untuk mencintai sebagai bentuk suatu karya sastra Dengan
mengetahui kondisi para sastrawan, seseorang dapat memahami corak sastra dan motivasi505

motivasi timbulnya karya sastra. Dalam menikmati suatu karya sastra, seseorang dapat lebih
menempatkan suatu karya sastra pada posisi yang tepat. Dengan demikian, masyarakat juga
akan memberikan apresiasi yang tepat pula terhadap karya sastra tersebut.
Novel adalah salah satu jenis karya sastra. Novel menceritakan suatu kejadian yang luar
biasa dari tokoh cerita. Kejadian-kejadian dalam novel tersebut menimbulkan pergolakan batin
dan benturan-benturan dengan tokoh lain yang bertentangan, sehingga dalam proses yang
panjang dapat mengubah perjalanan nasib tokohnya. Perjalanan tokoh dalam sebuah novel
diawali dengan perkenalan yang mendeskripsikan sang tokoh sedetail mungkin, hubungan
tokoh yang satu dengan yang lain hingga menimbulkan permasalahan atau konik, klimaks
yang menimbulkan ketegangan dari masing-masing tokoh dan sampai pada akhirnya terjadi
penyelesaian yang mengakibatkan perubahan dari tokoh yang diceritakan.
Kedudukan tokoh begitu mendominasi dalam karya sastra. Hudson mengatakan bahwa
penokohan merupakan bagian yang sangat penting, bahkan lebih penting dari alur cerita
(Waluyo, 1997: 106). Istilah penokohan di sini berarti cara pengarang menampilkan tokohtokohnya, jenis-jenis tokoh, hubungan tokoh dengan unsur cerita yang lain, watak tokoh-tokoh
dan pelukisan gejolak batin tokoh dalam menghadapi konik.
Dengan demikian, novel memotret kehidupan manusia yang di dalamnya berkisar kesedihan,
kebahagiaan, tragedi, dan bahkan komedi. Dalam konteks itulah, novel menggambarkan banyak
aspek kehidupan, utamanya aspek sosial kehidupan manusia. Novel juga mampu mempengaruhi
cara pandang atau persepsi pembaca terhadap kehidupan. Oleh karena itu, khasanah pengetahuan
pembaca akan dipertajam dan diperluas dengan membaca novel. Dengan kata lain, pembaca
yang mengapresiasi novel akan mendapatkan banyak pengalaman berharga.
Hal itu juga tampak dalam novel Penangsang, Tembang Rindu Dendam karya Nassirun
Purwokartun. Novel ini membawa sebuah pandangan baru yang memandang sebuah literaturliteratur tentang Penangsang tidak selalu berkata jujur. Terutama dalam cerita Babad Tanah Jawi.
Nassirun Purwokartun. Nama itu identik dengan gambar kartun. Memang pemilik nama
itu adalah seorang kartunis. Namun selain sebagai seorang kartunis, ia juga seorang penyair,
cerpenis, dan novelis. Penangsang merupakan novel pertamanya. Kang Nass, nama panggilannya,
memang tergolong berani, revolusioner. ia menuangkan kegundahannya terhadap kisah sejarah
Jawa dalam sebuah novel. Rujukan sejarah Jawa selama ini adalah penulisb Babad Tanah Jawi.
Novel ini diibaratkan oleh Langit Kresna Hariadi penulis tetralogi novel Gajah Mada
seperti disertasi bagi penulisnya. Memang tidak salah komentar Hariadi tersebut. Dibutuhkan
usaha yang keras untuk membuat novel setebal 700 halaman. Apalagi novel yang mengisahkan
sejarah yang selama ini sudah “dipatenkan” dalam Babad Tanah Jawi dengan prespektif yang
berbeda.
Semua bermula dari siapa pembuat penulis sejarah tersebut dan atas kepentingan apa
karya tersebut dibuat. Ketika penyusunan literatur sejarah dilakoni berdasarkan kepentingan
tertentu seseorang atau suatu pihak, maka subjektivitas akan sangat kental mewarnai karya
tersebut. Karya sejarah akan memaparkan sebuah karya yang bersifat hitam putih. Ada pihak
yang begitu putih dan diagungkan sebagai pahlawan yang bijak lestari, ada pula pihak yang
begitu hitam sehitam jelanga tanpa setitik nilai kebaikan yang dimilikinya.
Akibatnya, banyak sosok masa lalu yang menjadi “musuh” banyak generasi berikutnya
karena tertulis keburukan nya dalam catatan sejarah. Tanpa kemungkinan untuk membela diri
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atau menghadirkan kesejatian dirinya yang sesungguhnya tidak seperti yang pernah dituliskan
dalam catatan sejarah.
Haryo penangsang adalah salah satu sosok yang menjadi korban subjektivitas penulisan
sejarah tersebut. Oleh sumber sejarah yang berpihak pada penggenggam kekuasaan masa itu,
Haryo penangsang dihadirkan sebagai antagonis sarat dengan kejelekan dan kejahatan. Hal
ini karena sedemikian benci sang penguasa tersebut kepada sang Adipati Jipang. Menurut
Widijanto (dalam Penangsang 2010) Penangsang adalah sosok misterius dalam sejarah Jawa.
Ia adalah tokoh yang dikalahkan oleh sejarah dan kekuasaan. Selama ini ia dicitrakan sebagai
seorang yang antagonis dan urakan.
Di panggung ketoprak, sosok Haryo Penangsang adalah orang yang gila kekuasaan dan
sangat berangasan. Hatinya selalu panas dan jiwanya mudah marah. Sifat itulah yang kemudian
menjadi penyebab kekalahan, bahkan kematiaanya. Sementara Mas Karebet digambarkan
sebagai sosok pemimpin yang berjiwa bijak dan berjiwa arif. Seorang tokoh yang kemudian
menjadi pemenang dalam pertarungan dengan Haryo Penangsang.
Banyak orang yang sepaham dan menerima begitu saja kabar-kabar tentang masa lalu tanpa
banyak bertanya. Berbeda dengan Nassirun Purwokartun yang tidak menerima alur sejarah
tentang Demak, khususnya Haryo Penangsang yang telah lama dianggap kebenaran. Sejarah
selalu berpihak yang menang. Karenanya sejarah selalu bisa ditulis ulang dan ditafsirkan ulang.
Bukti dalam hal ini sudah sangat banyak dalam kehidupan penulis, dan kisah tentang Haryo
Panangsang salah satunya. Gambaran Babad Tanah Jawi menjadikannya sosok adipati Jipang
ini begitu antagonis dan haus kekuasaan. Nassirun berupaya menguak jati diri sebenaranya
murid kesayangan Sunan Kudus ini, dan ternyata tafsir sejarah berbalik begitu cepat. Dari sini
penulis belajar, dan kembali mengagumi tentang sisi periwayatan dalam Islam sebagaimana yang
diajarkan dalam ilmu hadits. Kisah hidup Rasulullah SAW jauh lebih awal dari Penangsang,
tapi ternyata lebih lengkap dan detil sajiannya sebagaimana banyak ditemukan dari penulis
Siroh Nabawiyah.
Gambaran mistis yang menghiasi kisah Walisongo selama ini ternyata tidak lebih dari
mitos belaka. Penulis Babad Tanah Jawi mempunyai saham besar dalam melestarikan mitos
dan dongeng seputar para penyebar dakwah di nusantara ini. Yang akan penulis temukan dalam
novel ini justru sebaliknya dan sebagaimana penulis yakini selama ini bahwa Walisongo adalah
sosok para ulama negarawan bahkan panglima perang. Sosok Sunan Kudus dan Sunan Gunung
Jati menjadi ikon dalam hal ini, yaitu kedalaman ilmu agama, kecermatan ilmu pemerintahan,
sekaligus keberanian dan kehandalan di medan perang.
Novel Penangsang, Tembang Rindu Dendam karya Nassirun Purwokartun akan membuka
mata penulis lebih lebar tentang posisi Kesultanan Demak sebagai palang pintu nusantara
dalam menghadang penjajah pada awal mulanya, yaitu dari ancaman bajak laut terbesar dalam
sejarah yang ada (Bangsa Portugis). Penulis akan tersadar bahwa bentuk pemerintahan Islam
sudah lama ada dan mengakar di tanah Jawa. Begitupun peran mereka yang begitu besar dalam
menjaga kemakmuran sekaligus mengamankan nusantara, nyaris tidak terbantahkan lagi. Jika
hari ini banyak yang terlampau phobia dengan istilah negara dan pemerintahan Islam, barangkali
perlu sejenak membaca sejarah lebih benar agar juga bisa bersikap lebih elegan
Berpijak dari latar belakang di atas, rumusan masalah adalah, (1) Bagaimana struktur
yang membangun novel Penangsang, Tembang Rindu Dendam karya Nassirun Purwokartun?
(2) Bagaimana bentuk kearifan lokal Jawa yang terdapat dalam novel Penangsang - Tembang
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Rindu Dendam karya Nassirun Purwokartun? (3) Bagaimana implementasi kearifan lokal
Jawa dalam novel Penangsang – Tembang Rindu Dendam sebagai bahan ajar sastra di SMP?

B. LANDASAN TEORI
Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang sekaligus disebut sebagai ksi.
Istilah novel berasal dari kata novella yang berasal dari bahasa Italia. Menurut Abrams (dalam
Nurgiyantoro, 2002: 9), secara haraah novella berarti sebagai sebuah barang baru yang kecil
yang kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa.
Lebih lanjut Nurgiyantoro (2002: 9-10) memaparkan bahwa dewasa ini istilah novella atau
novelle mengandung pengertian yang sama dengan istilah Indonesia, novellet yang berarti
sebuah karya prosa ksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang namun juga tidak
terlalu pendek. Meskipun dengan panjang yang cukupan tersebut.
Novel merupakan sebuah totalitas, suatu kemenyeluruhan yang bersifat artistik. Sebagai
sebuah totalitas, novel mempunyai bagian-bagian, unsur-unsur, yang saling berkaitan satu
dengan yang lain secara erat dan saling menguntungkan. Unsur-unsur tersebut turut membangun
sebuah novel yang kemudian membentuk sebuah totalitas tersebut. Secara tradisional, unsurunsur pembangun novel dapat dibedakan menjadi dua bagian walaupun tidak sepenuhnya
terpisah, unsur tersebut adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik (Nurgiyantoro, 2002: 23).
Mengenai segi unsur dari dalam novel yang turut membangun jalinan keutuhan sebuah
novel, Nurgiyantoro (2002: 4) memaparkan bahwa novel merupakan sebuah karya ksi yang
menawarkan sebuah dunia yang imajiner, dunia yang diharapakan menjadi model kehidupan
yang nyata yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsik, seperti plot, setting, peristiwa,
tokoh, tema, dan sudut pandang.
Dari berbagai teori di atas dapat disimpulkan bahwa novel adalah sebuah karya sastra yang
berisi tentang rangkaian cerita yang memaparkan ide, gagasan, maupun khayalan penulisnya.
Akan tetapi, novel tidak hanya khayalan semata, novel juga memaparkan tentang reeksi dari
suatu hal yang dilihat, dirasa, bahkan mungkin juga dialami oleh penulisnya. Keterjalinan
cerita dan kesempurnaan sebuah novel dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu unsur intrinsik
yang terdiri dari alur, penokohan, setting, tema, dan sudut pandang serta unsur ekstrinsik yang
berupa latar belakang pengarang, amanat, dan berbagai unsur lain yang turut membangun
sebuah novel hingga novel tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh para penikmatnya.
Novel dan sejarah memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah baik novel
maupun sejarah memiliki unsur seni. Adapun perbedaannya adalah kadar seni dalam sejarah
amat dibatasi dan kadar faktanya harus dominan, sedangkan novel bersifat ktif dan imajinatif;
kadar dan kebenaran faktanya tidak dipersoalkan. Dalam beberapa hal, novel bersifat faktual,
lebih-lebih novel sejarah.
Novel berbeda dengan sejarah. Meskipun novel itu disebut novel sejarah, tetap saja
ia sebuah novel. Antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat menonjol yaitu novel
berdasarkan ksi dan imajinasi. Setting dan plot cerita sudah ditentukan terlebih dahulu oleh
pengarang; sedangkan sejarah adalah sebuah kisah atau cerita mengenai peristiwa yang sungguhsungguh pernah terjadi. Tidak ada unsur ksi dan rekayasa di dalamnya. Penulis sejarah harus
setia pada fakta yang valid dan terpercaya kebenarannya.
Novel-novel sejarah yang pernah terbit antara lain: Bumi Manusia (2001) dan Arok Dedes
(1987), karya Pramoedya Ananta Toer, Roro Mendut (1994) karya Mangunwijaya, Subang
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Zamrud Nurhayati (1992) karya Pandir Kelana, dan novel sejarah untuk anak-anak berjudul
Perlawanan Rakyat Sigi (1977) karya Mansur Samin.
Untuk mengetahui bahwa Penangsang-Tembang Rindu Dendam merupakan novel sejarah
diperlukan teori tentang konvensi novel sejarah sebagai sebuah genre yang mandiri. Roman
sejarah adalah roman yang menyajikan peristiwa dan tokoh sejarah. Teori yang digunakan adalah
teori Lukacs tentang kedudukan/penggunaan tokoh dan peristiwa sejarah dalam novel sejarah.
Menurut teori Lukacs, novel sejarah merupakan cerminan masa kini dalam suatu masa
lalu, atau suatu usaha untuk memahami/ menampilkan masa kini melalui masa lalu, yang berarti
bahwa tokoh sejarah dapat menduduki tokoh utama tetapi perwatakannya dan tampilannya
dalam aksi disesuaikan dengan interpretasi pengarang.
Dalam novel Penangsang, Tembang Rindu Dendam menggunakan tokoh-tokoh sejarah
sebagai tokoh utama maupun tokoh penunjang. Sebut saja nama tokoh Penangsang, Raden
Patah, Pati Unus, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Syekh Siti Jenar, Walisanga, dan Joko
Tingkir atau nama-nama tempat, misalnya Demak, Pajang, Jipang, Malaka, atau Blambangan.
Nama-nama tokoh dan tempat itu bisa diketemukan di Babad Tanah Jawi (Babad Tanah Jawi
merupakan rujukan utama tentang sejarah tanah Jawa, berisi tentang sejarah raja-raja tanah
Jawa sampai tahun 1647).
Novel dapat dibedakan dengan melihat karakteristik jenisnya. Waluyo (2002: 38-39)
membedakan jenis novel menjadi dua, yaitu novel serius dan novel pop. Novel serius adalah
novel yang dipandang bernilai sastra (tinggi), sedangkan novel pop adalah novel yang nilai
sastranya diragukan (rendah) karena tidak ada unsur kreativitasnya.
Berdasarkan uraian A. Teeuw tersebut, Waluyo (2002: 60) memberikan pandangan pada
karya sastra terdapat adanya faktor ekstrinsik, faktor intrinsik, dan dunia pengarang. Dunia
pengarang dapat dimasukkan juga dalam faktor ekstrinsik, yaitu di luar faktor objektif karya
sastra itu sendiri. Sedangkan Stanton (2007:9-10) mengatakan unsur-unsur pembangun struktur
itu terdiri atas tema, fakta cerita, dan sarana sastra. Fakta cerita merupakan hal-hal yang akan
diceritakan dalam karya ksi, terdiri atas alur, tokoh, dan latar. Sarana sastra biasanya terdiri
atas sudut pandang, gaya bahasa, dan suasana simbol-simbol, ironi dan lain sebagainya.
Penelitian terhadap novel bertolak pada unsur yang terdapat di dalam novel itu. Berkenaan
dengan unsur intrinsik, Nurgiyantoro (2002: 23) menyebutkan beberapa unsur, yaitu peristiwa,
cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, dan bahasa atau gaya bahasa.
Lebih lanjut, Nurgiyantoro (2000:37) mengatakan bahwa teori struktural seperti alur, penokohan,
tema, dan latar dapat mengungkapkan latar belakang serta aspirasi kemasyarakatan dalam
cerita. Dalam penelitian ini, kajian struktural novel Penangsang, Tembang Rindu Dendam
difokuskan pada dua unsur novel, yaitu tema dan farkta cerita. Fakta cerita terdiri dari alur
atau plot, tokoh atau penokohan, dan latar.
Tema
Pada dasarnya tema adalah dasar cerita, yakni pokok persoalan yang mendominasi
suatu karya sastra, sebagaimana dikemukakan oleh Aminuddin (1995:91), tema adalah ide
yang mendasari suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam
memaparkan karya ksi yang diciptakan. Stanton (2007:8) mengatakan bahwa tema bukanlah
sesuatu yang diungkapkan pengarang secara langsung. Tema adalah gagasan pokok dalam cerita
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ksi (Waluyo, 2008:10). Pandangan Fananie (2000:84) mengenai tema adalah ide, gagasan,
pandangan hidup pengarang yang melatarbelakangi ciptaan karya sastra. Tema bisa berupa
persoalan moral, etika, agama sosial budaya, teknologi, tradisi yang terkait erat dengan masalah
kehidupan.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis berkesimpulan bahwa tema adalah ide
pokok cerita yang mendominasi suatu karya sastra berupa pandangan hidup pengarang yang
disampaikan melalui karya sastra.
Fakta Cerita
a.

Alur/Plot
Alur atau plot adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh harapan-harapan peristiwa
sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita.
Tahapan peristiwa yang menjalin suatu cerita bisa terbentuk dalam rangkaian peristiwa
yang berbagai macam (Aminuddin, 1995:83). Alur menurut Waluyo (2008:14) adalah
kerangka cerita, yaitu jalinan cerita yang disusun dalam urutan waktu yang menunjukkan
hubungan sebab akibat dan memiliki kemungkinan agar pembaca menebak-nebak peritiwa
yang akan datang. Sundari (dalam Nurgiyantoro, 2000:93) mengatakan bahwa plot atau
alur sering diartikan sebagai keseluruhan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita.
Lebih lanjut Stanton (2007:26) mendenisikan alur merupakan rangkaian peristiwaperistiwa dalam cerita.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa plot atau alur adalah tahapan
peristiwa yang menjalin menjadi rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah
cerita, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dan di dalamnya terdapat
hubungan sebab akibat. Peristiwa satu disebabkan atau meyebabkan peristiwa yang lain.
Tahapan alur menurut Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 2005:117) dibedakan menjadi
lima, yaitu:
1. Tahap situation, atau tahap penyituasian adalah tahap yang berisi pelukisan dan
pengenalan situasi latar dan tokoh cerita.
2. Tahap generating circumstances atau tahap pemunculankonik adalah tahap awal
munculnya konik dan akanberkembang pada tahap berikutnya.
3. Tahap rising action atau tahap peningkatan konik adalah tahap dimana peristiwa
semakin berkembang dan menegangkan.
4. Tahap climax atau tahap klimaks adalah tahap dimana konik yang berkembang
mencapai titik puncak.
5. Tahap denouement atau tahap penyelesian adalah tahap dimana konik yang mencapai
klimaks diberi penyelesaian.
Berdasarkan kriteria waktu, alur dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Alur maju, disebut juga alur kronologis, alur lurus atau alur progresif, yaitu alur cerita
yang bergerak urut dari awal hingga akhir tulisan.
2. Alur mundur atau kilas balik, disebut juga alur tak kronologis, sorot balik, regresif,
atau ash-back. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dari tahap akhir atau tengah dan
baru kemudian tahap awalnya.
3. Alur campuran merupakan hasil perpaduan dari maju dan mundur ini.
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b.

Tokoh/Penokohan
Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita ksi sehingga peristiwa
itu mampu menjalin suatu cerita (Aminuddin, 1995:79). Tokoh menurut Zulfahnur
(1996:29) adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau lakuan dalam cerita.
Sumardjo (dalam Fananie, 2000:86-87) memberikan pandangannya mengenai tokoh, yaitu
tokoh atau disebut juga penokohan merupakan satu bagian penting dalam membangun
sebuah cerita. Tokoh-tokoh tersebut tidak saja berfungsi untuk memainkan cerita, tetapi
juga berperan untuk menyampaikan ide, motif, plot, dan tema.
Tokoh-tokoh dalam cerita itu memiliki watak yang menyebabkan terjadinya konik
dan konik itulah yang kemudian menghasilkan cerita (Waluyo, 2008:27).
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tokoh/penokohan adalah
pelaku (individu rekaan) yang mengemban peristiwa untuk memainkan cerita dan berperan
menyampaikan ide, motif, plot, dan tema.
Tokoh novel, menurut Lubis (dalam Al Ma’ruf, 2010:77) dapat digambarkan melalui
3 aspek, yaitu: aspek siologis, aspek sosiologis dan aspek psikologis. Ketiga aspek
tersebut adalah:
1. Aspek siologi misalnya jenis kelamin, tampang, kondisi tubuh, dan lain-lain.
2. Aspek sosiologis adalah terdiri atas lingkungan, pangkat, status sosial, agama,
kebangsaan, dan sebagainya.
3. Aspek psikologis antara lain cita-cita, ambisi, kekecewaan, kecakapan, temperamen,
dan sebagainya.
Berdasarkan fungsinya, Hariyanto (2000:10) menggolongkan tokoh menjadi tiga
macam yaitu:
1. Protagonis merupakan pemeran utama, kadang-kadang seorang jagoan, atau hal
lainnya yang merupakan konik dengan antagonis.
2. Antagonis adalah karakter yang melawan karakter utama atau protagonis. Antagonis
sering merupakan seorang penjahat, pembuat onar, kadang-kadang mungkin binatang,
atau hal lainnya yang merupakan konik dengan protagonis. Tokoh antagonis
beroposisi dengan tokoh protagonis secara langsung maupun tidak langsung, bersifat
sik maupun batin (Nurgiyantoro, 2000:179).
3. Tritagonis disebut juga tokoh pembantu, baik membantu tokoh protagonis maupun
antagonis. Tritagonis adalah peran penengah yang bertugas menjadi pendamai atau
pengantara protagonis dan antagonis. Tokoh yang netral, tak dapat ditentukan/berubahubah wataknya kadang dibenci sekaligus disenangi.

c.

Latar atau Setting
Unsur yang menunjukkan di mana dan kapan peristiwa-peristiwa dalam kisah itu
berlangsung disebut latar atau setting (Hariyanto, 1998:15). Deskripsi latar dalam karya
sastra menurut Abrams (dalam Al Ma’ruf, 2010:103) dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat,
waktu, dan sosial. Yang dimaksud sebagai latar tempat adalah hal-hal yang berkaitan
dengan masalah geogras, latar waktu berkaitan dengan masalah-masalah historis, dan
latar sosial berhubungan dengan kehidupan kemasyarakatan.
Menurut Kenney (dalam Sugihastuti, 2005:54), latar meliputi penggambaran lokasi
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geogras, termasuk topogra, pemandangan, sampai pada perincian perlengkapan sebuah
ruangan pekerjaan atau kesibukan sehari-hari para tokoh; waktu berlakunya kejadian,
masa sejarahnya, musim terjadinya, lingkungan agama, moral, intelektual, sosial, dan
emosional pada tokoh.
Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa latar merupakan lingkungan cerita yang
berkaitan dengan masalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa, dan lingkungan sosial
yang digambarkan guna menghidupkan peristiwa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Membicarakan sosiologi sastra
tidak bisa lepas dari teori strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik dapat dikatakan bagian
dari sosiologi sastra, sebab dalam pendekatan strukturalisme genetik ini dikaji pula suatu
struktur masyarakat yang turut memanifestasi lahirnya suatu karya sastra. Sosiologi sastra
yang dikembangkan oleh Lucien Goldmann mencoba untuk menyatukan analisis struktural
dengan materialisme historis dan dialektik (Damono, 1979: 43). Pernyataan di atas jelas bahwa
strukturalisme genetik tetap mempertahankan suatu struktur karya sastra, yang sebelumnya
merupakan tradisi kaum strukturalisme. Namun tetap mengkaji historis yang terkandung pada
kata “genetik”.
Strukturalisme genetik merupakan embrio penelitian sastra dari aspek sosial yang kelak
disebut sosiologi sastra. Hanya saja, strukturalisme genetik tetap mengedepankan aspek struktur.
Baik struktur dalam maupun struktur luar, tetap dianggap penting bagi pemahamah karya
sastra (Endraswara, 2003:60). Strukturalisme Genetik merupakan embrio penelitian sastra
dari aspek sosial yang kelak disebut sosiologi sastra. Hanya saja, Strukturalisme Genetik tetap
mengedepankan juga aspek struktur. Baik struktur dalam maupun struktur luar, tetap dianggap
penting bagi pemahamah karya sastra (Endraswara, 2003:60).
Peletak dasar strukturalisme genetik adalah Taine, dan kemudian muncul tokoh dari
Perancis yang bernama Lucien Goldmann. Strukturalisme genetik (genetic structuralism)
adalah cabang penelitian sastra yang tak murni dan merupakan bentuk penggabungan antara
struktural dengan metode penelitian sebelumnya (Endraswara, 2003:55).
Strukturalisme genetik mempunyai latar belakang yang sama dengan lahirnya strukturalisme
dinamik yaitu lahir sebagai reaksi terhadap stagnasi yang terjadi pada analisis terhadap karya
sastra oleh kaum strukturalis. Strukturalisme genetik berkembang atas dasar perbaikan terhadap
analisis strukturalisme murni, analisis terhadap unsur-unsur intrinsik dan juga menolak peranan
bahasa sastra sebagai bahasa yang khas (Ratna, 2011:121). Strukturalisme genetik melibatkan
struktur sosial dalam analisisnya.
Dalam menyampaikan gagasannya seorang pengarang tidak mungkin mempunyai
pandangan sendiri karena pada dasarnya menyuarakan pandangan suatu kelompok. Junus
(dalam Fananie, 2002:118) menyatakan bahwa terdapat keterikatan antara pandangan dunia
penulis dengan sebuah karya sastra. Pandangan dunia pada ruang dan waktu tertentu itulah yang
disebut hubungan genetik sehingga teori Goldmann disebut strukturalisme genetik. Pendekatan
ini digunakan untuk mengungkapkan pandangan dunia pengarang (world view atau vision du
monde).
Istilah sosiologi sastra pada dasarnya tidak berbeda pengertiannya dengan pendekatan
sosiologis atau sosiokultur terhadap sastra (Damono, 1978:2). Menurut Damono sebagaimana
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dikutip Widayati (2011:30), terdapat dua kecenderungan utama dalam telaah sosiologis terhadap
sastra, yaitu: (1) Pendekatan yang berdasarkan anggapan bahwa sastra merupakan cermin proses
sosial ekonomi belaka. Pendekatan ini bergerak dari faktor luar sastra untuk membicarakan
sastra. Jadi, dalam pendekatan ini teks sastra tidak lagi dianggap utama, ia hanya merupakan
epiphenomenon (gejala kedua), dan (2) Pendekatan yang mengutamakan teks sastra sebagai
bahan penelitian. Metode yang digunakan dalam sosiologi sastra ini adalah analisis teks untuk
mengetahui lebih dalam lagi gejala di luar sastra.
Wellek (dalam Damono 1978:3) mengemukakan tiga klasikasi yang berkaitan dengan
sosiologi sastra, antara lain (1) sosiologi pengarang, yang berkaitan dengan dasar ekonomi
produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, dan ideologi, (2) sosiologi karya sastra
membahas mengenai isi karya sastra, tujuan atau amanat, dan hal-hal lain yang tersirat dalam
karya sastra itu sendiri dan berkaitan dengan masalah sosial, (3) sosiologi pembaca membahas
masalah pembaca dan pengaruh sosial karya sastra terhadap pembaca.
Menurut Wellek (1995:111) hubungan sastra dengan masyarakat dapat diklasikasikan
sebagai berikut. Pertama, sosiologi pengarang, profesi pengarang, dan situasi sastra. Masalah
yang berkaitan di sini adalah dasar ekonomi, produksi sastra, latar belakang sosial, status
pengarang dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan di dalam karya sastra.
Kedua, isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang
berkaitan dengan masalah sosial. Ketiga, permasalahan pembaca dan dampak sosial sastra.
Dalam penelitian ini digunakan klasikasi dari Wellek, yaitu sosiologi pengarang dan
karya sastra. Dalam klasikasi sosiologi pengarang akan dibahas mengenai riwayat hidup,
karya-karya, ciri kas kesastraan dan sosiologi pengarang. Sedangkan pada karya sastra dibahas
tentang struktrur novel, kearifan lokal Jawa, dan implementasinya sebagai bahan ajar sastra di
SMP. Jadi, dalam sosiologi pengarang dan karya sastra yang menjadi pokok bahasan adalah
karya sastra itu sendiri. Pendekatan sosiologi karya sastra mengkaji karya sastra yang isinya
bersifat sosial. Hal ini dikarenakan sastra sebagai hasil seorang pengarang tidak bisa lepas dari
kehidupan sosial suatu masyarakat.
Novel Penangsang, Tembang Rindu Dendam memuat nilai-nilai budaya masa lalu yang
tetap dipertahankan dan berkembang di masyarakat hingga sekarang. Nilai itu disebut kearifan
lokal. Kearifan lokal terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti
setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Local wisdom adalah gagasan-gagasan,
nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan,
bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam antropologi local
wisdom diidentikkan dengan local genius atau cultural identity, yaitu identitas atau kepribadian
budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan
asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986:18-19).
Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986:40-41) mengatakan bahwa unsur budaya daerah
potensial sebagai local genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai
sekarang, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) mampu bertahan terhadap budaya luar, 2)
memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 3) mempunyai kemampuan
mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, 4) mempunyai kemampuan
mengendalikan, 5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya.
Mencari nilai luhur, kearifan lokal (local wisdom) dari karya sastra adalah menentukan
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kreativitas terhadap hubungan kehidupannya. Dalam karya sastra akan tersimpan nilai atau
pesan yang berisi amanat atau nasihat. Melalui karyanya, pencipta karya sastra berusaha untuk
mempengaruhi pola pikir pembaca dan ikut mengkaji tentang baik dan buruk, benar mengambil
pelajaran, teladan yang patut ditiru sebaliknya, untuk dicela bagi yang tidak baik. Karya sastra
diciptakan bukan sekedar untuk dinikmati, akan tetapi untuk dipahami dan diambil manfaatnya.

C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian
studi kasus terpancang (embedded case study), yaitu fokus utama penelitian telah ditentukan
sejak awal sebelum peneliti masuk lapangan, hal-hal yang tidak relevan dengan penelitian
diabaikan, sehingga penelitian lebih fokus (Nugrahani, 2010:10). Sumber data utama penelitian
ini adalah novel Penangsang,Tembang Rindu Dendam karya Nassirun Purwokartun terbitan
Tiga Kelana Jakarta tahun 2010. Teknik pengumpulan data dengan teknik pustaka, simak,
dan catat. Validitas data penelitian ini menggunakan metode triangulasi teori. Teknik analisis
data menggunakan model dialektik yang meliputi (1) kajian unsur-unsur intrinsik novel dalam
jalinan keseluruhan, (2) kajian sosial budaya pengarang, dan (3) kajian latar belakang sosial
dan sejarah yang mengkondisikan karya sastra.

D. PEMBAHASAN
1.

Latar Belakang Sosial Budaya Pengarang (Nassirun Purwokartun)
Nassirun Wijaya adalah nama asli dari Nassirun Purwokartun. Purwokartun adalah
sebutan karena keahliannya sebelum menjadi penulis adalah seorang katunis. Kang Nass
adalah panggilan akrabnya, selain menjadi kartunis dan desain gras juga seorang penyair
sekaligus cerpenis dan sekarang jadi novelis.
Menurut Nassirun, Haryo Penangsang adalah salah satu sosok yang menjadi korban
subjektivitas penulisan sejarah tersebut. Oleh sumber-sumber sejarah yang perpihak pada
penggenggam kekuasaan masa itu, Haryo Penangsang dihadirkan sebagai sosok antgonis
sarat dengan kejelekan dan kejahatan.
Nassirun Purwokartun juga memunculkan cerita dendam lama Joko Tingkir terhadap
kerajaan Demak. Joko Tingkir atau sering disebut juga sebagai Mas Karebet dalam
novel ini dimunculkan sebagai tokoh yang sangat berbeda. Joko Tingkir dalam cerita ini
dimunculkan sebagai tokoh yang jahat, licik, dan gila kekuasaan.

2.

Struktur Novel Penangsang, Tembang Rindu Dendam
Struktur novel terdiri atas tema dan fakta cerita (alur, penokohan, dan latar). Tema
adalah gagasan utama yang menjalin struktur isi karangan, Maka, tema merupakan pokok
permasalahan yang menjadi bahan utama atau latar belakang cerita. Dari seluruh cerita
novel tema yang diangkat adalah perjuangan Penangsang untuk menuntut haknya sebagai
pewaris sah tahta Demak.
Alur dalam cerita Penangsang, Tembang Rindu Dendam bersifat campuran karena
gaya penceritaan waktu peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh tidak selamanya linear
ke depan, tetapi juga terdapat kilas peristiwa yang bersifat ashback “mundur ke masa
belakang”.
Tahapan-tahapan alur adalah sebagai berikut. Tahap pemunculan konflik atau
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generating circumstances dimulai ketika Pangeran Sekar tidak terpilih menjadi Sultan
Demak menggantikan Pati Unus. Pangeran Sekar berusaha menggagalkan penobatan
Trenggono dengan mencuri Keris Brongot Setan Kober yang merupakan keris pusaka
keraton yang digunakan untuk upacara pelantikan Sultan Demak. Akhirnya Sunan Kudus
berhasil membujuk Pangeran Sekar dan meminta Keris Brongot Setan Kober untuk
disimpan di Panti Kudus.
Konik meningkat ketika keris tersebut dicuri Bagus Mukmin dari Panti Kudus. Keris
itu pulalah yang mengakiri Pangeran Sekar di tepi Kali Tuntang. Pangeran Sekar wafat
meninggalkan empat orang anak yaitu Penangsang, Mataram, Panuntun, dan Panuntas.
Setelah dewasa, Penangsang memimpin Jipang Panolang menggantikan Pangeran Sekar.
Ketika hendak menaklukkan Blambangan, Sultan Trenggono terbunuh. Wafatnya
Sultan Trenggono memunculkan permasalahan tentang siapa penggantinya. Sunan Kudus
menjagokan Penangsang untuk diusulkan pada rapat Dewan Wali, Waliyul Amri. Sunan
Kalijogo dan Sunan Muria mengusulkan Bagus Mukmin. Awalnya Penangsang dengan
tegas menolak pinangan Sunan Kudus. Karena keterbatasannya, Bagus Mukminpun
menolak menggantikan Trenggono.
Konik mencapai klimak ketika dalam rapat Waliyul Amri digelar dengan suara
mayoritas memilih Bagus Mukmin. Marahlah Penangsang atas kejadian itu. Ia merasa
dipermalukan di rapat Dewan Wali seolah dia menjagokan diri lalu kalah dengan Mukmin.
Padahal tidak sama sekali. Ia sedikit pun tidak tertarik dengan tahta sebagai Sultan Demak.
Ia merasa dibohongi Bagus Mukmin yang kabarnya menolak dicalonkan menjadi sultan.
Pada tahap denouement atau tahap penyelesian terjadi ketika Penangsang menerima
penobatan Bagus Mukmin sebagai Sultan Demak IV dengan gelar Sunan Prawoto.
Penangsang kembali ke Jipang dan berusaha memajukan kadipaten tersebut.
Tokoh utama novel Penangsang, Tembang Rindu Dendam yaitu Haryo Penangsang
adalah putra Pangeran Sekar dari isteri Ratu Ayu Retno Panggung, Putri Jipang. Ia
merupakan tokoh protagonis, yaitu tokoh utama, tokoh yang disukai. Sedangkan Bagus
Mukmin atau Sunan Prawoto adalah putra Trenggono. Ia merupakan tokoh antagonis,
yaitu tokoh yang merupakan lawan tokoh utama.
Nama-nama Patih Matahun, Sunan Jafar Shidiq (Sunan Kudus), Pangeran Sekar
(Pangeran Sekar Kikin, Pangeran Sekar Sedo Lepen), Nurullah, Ratu Mas Nyowo, Haryo
Mataram, Haryo Panuntun, Haryo Panuntas, Mas Karebet (Jaka Tingkir), Sunan Kalijaga
merupakan tokoh tritagonis, tokoh pembantu.
Peristiwa dalam novel Penangsang, Tembang Rindu Dendam terjadi pada masa
berdirinya Kesultanan Demak hingga perebutan tahta yang dilakukan oleh anak dan cucu
pendiri kesultanan Demak sekitar abad XVI.
Latar tempat novel Penangsang, Tembang Rindu Dendam terjadi di beberapa
tempat. Tempat yang pertama adalah di Jipang Panolang, Panti Kudus, pinggiran Kali
Lusi, Kesultanan Demak, Desa kedung Srengenge, Pegunungan Prawoto.
Latar sosial terjadi di wilayah Kadipaten Jipang Panolang yang terletak pada aliran
bengawan Solo. Dari tempat itulah tokoh Penangsang memimpin sebuah kadipaten yang
melingkupi wilayah Rembang, Pati, Lasem, dan Blora.
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Sedangkan secara status sosial tokoh adalah seorang keturunan raja. Dalam novel ini
tokoh-tokoh berkaitan dengan keturunan Kasultanan Demak. Tokoh Penangsang adalah
cucu dari Raden Patah, sehingga dalam cerita ini selalu berkaitan dengan Kesultanan
Demak beserta kerabat-kerabatnya.
3.

Struktur Sosial Budaya Masyarakat dalam Novel Penangsang, Tembang Rindu Dendam
Novel Penangsang, Tembang Rindu Dendam dikarang oleh Nassirun Purwokatun.
Novel ini membawa sebuah pandangan baru yang memandang sebuah literatur-literatur
sejarah tidak selalu berkata jujur tentang jejak-jejak peristiwa yang direkamnya. Kerap
kali, kitab-kitab sejarah tidak menuliskan fakta-fakta yang terjadi.
Latar belakang yang ditampilkan meliputi: tata cara kehidupan, adat-istiadat,
kebiasaan, sikap, upacara adat dan agama, konvensi-konvensi lokal, sopan santun,
hubungan kekerabatan dalam masyarakat, dalam cara berpikir, cara memandang sesuatu,
dan sebagainya. Latar belakang sosial budaya tersebut menjadi deskripsi permasalahan
yang diangkat dalam cerita novel.
Latar sosial masyarakat dalam novel dapat ditemukan dengan dua cara: Pertama,
berdasar bahasa yang digunakan. Dalam novel ini banyak terdapat kosakata bahasa Jawa.
Penggunaan kosakata Jawa, terutama diperuntukkan mengungkapkan nuansa makna
yang paling liat, dalam, meresap, dan mencakup perasaan penyairnya, dan yang mungkin
menggetarkan pembacanya yang punya latar belakang kebudayaan Jawa (Soemanto,
1999:24).
Pernyataan pendek itu, mencakup tiga komponen sastra. Pertama adalah bahasa,
yang dapat didudukkan sebagai karya sastra itu sendiri, atau kondisi objektif karya itu.
Kedua, penulisnya. Ketiga, pembacanya; bahkan, dengan latar belakang kebudayaan Jawa,
dianggap sebagai komponen sastra yang keempat, jagad yang dihadirkan Penangsang,
Tembang Rindu Dendam.
Penggunaan istilah-istilah, dialog, tembang-tembang dalam bahasa Jawa menunjukkan
dimensi ekspresi. Kosakata Indonesia-Jawa yang digunakan tidak terbatas pada jagad
kejawen saja. Tegangan antara kosakata Jawa dan Indonesia menyaran kepada dimensi
ekspresi yang dualistik, yang menuntut didudukkan sebagai oposisi biner, dalam arti yang
satu menegaskan yang lain. Dengan kata lain, kosakata Indonesia-Jawa adalah wahana
ucap tokoh-tokoh novel.
Kedua, melalui silsilah keturunan. Penangsang adalah cucu Raden Patah. Raden Patah
merupakan keturunan dari Kertabumi Raja Majapahit. Nama kecilnya adalah Raden Hasan.
Ia mengubah kadipaten Glagah Wangi menjadi kesultanan Demak pada tahun 1578M.
Waktu itu usianya baru 23 tahun.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penangsang, Tembang Rindu Dendam
berlatar sosial masyarakat Jawa.

4.

Sastra dan Pembelajaran Sastra
Sastra (sansakerta: shastra) merupakan kata serapan dari bahasa sansakerta sastra,
yang berarti “teks yang yang mengandung intruksi” atau “pedoman”, dari kata dasar sasberarti “intruksi” atau “ajaran”. Istilah kesusastraan yang secara morfologis, dibentuk dari
dua kata, yaitu su dan sastra dengan mendapat imbuhan ke-dan-an. Kata su berarti baik
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atau bagus, sastraberarti tulisan. Secara harah, kesusatraan dapat diartikan sebagai tulisan
yang baik atau bagus dari segi bahasa, bentuk, maupun isinya. Dalam bahasa Indonesia
kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada “kesusastraan” yang berarti segala tulisan
atau karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan ditulis dengan bahasa yang indah.
Fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat menurut Kosasih adalah, (1) Fungsi
rekreatif, yaitu sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan, (2) Fungsi
didaktif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik, (3) Fungsi estetis, yaitu sastra
mampu memberikan keindahan, (4) Fungsi moralitas, yaitu sastra mampu memberikan
pengetahuan moral, dan (5) Fungsi religius, yaitu sastra pun menghasilkan karya-karya
yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para penikmat/pembaca sastra.
Manfaat pengajaran sastra dalam pendidikan menurut Rahmanto (1996:16-25) adalah:
(1) Membantu keterampilan berbahasa, (2) Meningkatkan pengetahuan pengetahuan
budaya, (3) Mengembangkan cipta dan rasa, (4) Menunjang pembentukan watak. Menurut
Lazar (2002:15-19), beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pembelajaran sastra,
yaitu: (1) memberikan motivasi kepada siswa, (2) memberi akses pada latar belakang
budaya, (3) memberi akses pada pemeroleham bahasa, (4) memperluas perhatian siswa
terhadap bahasa, (5) mengembangkan kemampuan interpretatif siswa; dan (6) mendidik
siswa secara keseluruhan.
5.

Novel Penangsang, Tembang Rindu Dendam sebagai Bahan Ajar Sastra
Rahmanto (1996:27-33) mengemukakan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan
dalam memilih bahan ajar sastra yaitu: (a) bahasa, aspek kebahasaan tidak hanya ditentukan
oleh masalah-masalah yang dibahas, tapi juga faktor cara penulisan pengarang, ciriciri karya sastra pada waktu penulisan karya itu, dan kelompok pembaca yang ingin
dijangkau pengarang, (b) psikologi, dalam memilih bahan pengajaran sastra hendaknya
memperhatikan tahap-tahap perkembangan psikologis peserta didik, dan (c) latar belakang
budaya.
Pembelajaran sastra dapat menjadi sarana pengembangan daya nalar siswa. Dalam
rangka menumbuhkembangkan daya nalar dan kreativitas berpikir siswa, penekanan
pembelajaran sastra di sekolah harus dapat menumbuhkan, melatih, dan meningkatkan
kemampuan apresiasi kreatif secara langsung.
Secara langsung berarti memperlakukan karya sastra sebagai hasil seni pengarangnya.
Karenanya, pembelajaran yang bersifat tak langsung, umumnya bersifat teoritis dan
historis, hanya merupakan alat bantu untuk menunjang kemampuan apresiasi kreatif
secara langsung.
Pemilihan bahan (materi) dan pemberian tugas hendaknya dilakukan dengan
mempertimbangkan perkembangan kejiwaan dan kognitif siswa. Sedangkan penilaian
hasil belajar kesastraan mencakup ranah kognitif, juga afektif dan psikomotoris.
Dalam evaluasi, tes harus mencakup aspek informasi, konsep, perspektif, dan
apresiasi. Dalam pembelajaran sastra, guru hendaknya sudah merencanakan persiapan
dengan matang bahan atau materi serta prosedur-prosedur apa yang akan ditempuh dalam
pengajaran.
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Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada bagan berikut:

6.

Kearifan Lokal Jawa dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa
Penelitian terhadap kearifan lokal Jawa, masyarakat dalam novel dikelompokkan
berdasarkan:
(1) Pandangan hidup masyarakat Jawa, kearifan lokal meliputi: agama ageming aji
(agama merupakan pegangan hidup) dan ngelmu iku kelakone kanthi laku (ilmu diraih
dengan mengamalkannya dalam setiap perbuatan);
(2) Kondisi sosial masyarakat Jawa, kearifan lokal meliputi: desa mawa cara, negara
mawa tata (desa memiliki adat, negara memiliki tatanan, aturan, dan hukum) dan
rukun agawe santosa, crah agawe bubrah (kerukunan membuat sentosa, pertengkaran
membuat rusak);

518

(3) Sikap dasar orang Jawa, kearifan lokal meliputi: memayu hayunaning bawana
(menjaga keindahan/kedamaian dunia), urip iku urup (hidup harus menjadi cahaya,
penerang kehidupan) dan adigang, adigung, adiguna (jangan menyombongkan
kekuatan, kebesaran, dan kepandaian yang dimiliki).
Kearifan lokal (local wisdom) terkait erat dengan budaya dan karakter bangsa.
Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan
(belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau
kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues)
yang digunakan sebagai landasan untuk berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri
atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya,
dan hormat kepada orang lain.
Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan
potensi peserta didik. Pendidikan merupakan usaha masyarakat dan bangsa dalam
mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan
berbangsa yang lebih baik .
Berdasarkan pengertian budaya, karakter bangsa, dan pendidikan yang telah
dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan budaya dan karakter
bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan
karakter bangsa peserta didik sehingga memiliki nilai dan karakter, serta menerapkan
dalam dirinya sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, nasionalis,
produktif dan kreatif .
Nilai-nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa menutut Badan Penelitian
dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional (Balitbang Mendiknas) meliputi:
(1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif , (7) mandiri,
(8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12)
menghargai prestasi, (13) bersahabat/komuniktif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca,
(16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung-jawab.
Nilai karakter pada hakikatnya terdapat persamaan dengan kearifan lokal. Persamaan
tersebut antara lain, (1) merupakan kristalisasi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, (2)
bersifat universal, (3) terdapat upaya-upaya untuk mengembangkan dan mempertahankan.
7.

Implementasi Kearifan Lokal Jawa sebagai Bahan Ajar Sastra di SMP
Agar kearifan lokal Jawa dapat diimplementasikan dalam pendidikan karakter maka
istilah-isttilah tersebut dicarikan padanan (ekuivalen) katanya dalam bahasa Indonesia.
Hasil ekuivalensi adalah, agama ageming aji Ò religius, ngelmu iku kelakone kanthi
laku Ògemar membaca, desa mawa cara, Negara mawa tata Ò disiplin, rukun agawe
santosa Ò demokratis, memayu hayuning bawana Ò cinta tanah air, urip iku urup Ò
jujur, adigang, adigung, adiguna Ò toleransi.
Uraian tentang keterkaitan kearifan lokal, Kompetensi Dasar (KD) dan Pendidikan
Budaya dan Karakter Bangsa (PBKB) tidak dibahas secara menyeluruh. Implementasi
kearifan lokal Jawa sebagai bahan ajar sastra dapat dilakukan dengan memasukkan nilainilai tersebut ke dalam materi ajar sastra. Kearifan lokal menjadi bagian yang terintegrasi
dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagaimana contoh berikut.
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1)

Religius (Agama Ageming Aji)
Sikap religius dalam PBKB adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan
ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan
hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter religius menjunjung tinggi nilainilai keagamaan. Agama dijadikan pandangan hidup, dalam lsafat Jawa agama
ageming aji.
Penerapan nilai religius dalam pengajaran sastra dapat dilakukan melalui menulis puisi.
Pada kompetensi dasar kelas VII nomor 16.2 yaitu menulis kreatif puisi berkenaan
dengan peristiwa yang pernah dialami, siswa diharapkan mampu menulis larik-larik
puisi tentang peristiwa yang pernah dialami misalnya terkait dengan pengalaman
spiritual siswa. Siswa diharapkan mampu menulis puisi dengan pilihan kata yang
tepat dan rima yang menarik, dan mampu menyunting puisi yang ditulis sendiri.

2)

Gemar Membaca (Ngelmu iku Kelakone Kanthi Laku)
Sikap gemar membaca dalam PBKB adalah perilaku yang menunjukkan upaya
sungguh-sungguh dalam menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan
untuk meningkatkan taraf hidup dan prestasi siswa. Nilai karakter gemar membaca
merupakan perwujudan dari ngelmu iku kelakone kanthi laku, ilmu bermanfaat apabila
diamalkan.
Penerapan nilai gemar membaca dalam pengajaran sastra dilakukan melalui kegiatan
menulis pantun. Seperti pada KD kelas VII nomor 8.1 yaitu menulis pantun yang
sesuai dengan syarat pantun. Siswa diharapakan mampu menentukan syarat-syarat
pantun, mampu menulis pantun, mampu menyunting pantun sendiri sesuai dengan
syarat-syarat pantun.

3)

Disiplin (Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata)
Sikap disiplin dalam PBKB adalah tindakan yang menunjuk-kan perilaku tertib dan
patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Nilai karakter disiplin merupakan
pencerminan dari sikap desa mawa cara, Negara mawa tata, yaitu desa mempunyai
adat, Negara memiliki aturan, Negara memiliki hukum. Tiap daerah mempunyai
kekhasan masing-masing.
Penerapan nilai disiplin dalam pengajaran sastra dapat dilakukan melalui membaca
indah puisi. Seperti pada KD kelas VII nomor 15.1 yaitu membaca indah puisi dengan
menggunakan irama, volume suara, mimik, kinesik yang sesuai dengan isi puisi.
Siswa diharapkan mampu menandai penjedaan dalam puisi yang akan dibacakan dan
mampu membaca indah puisi.

4)

Demokratis (Rukun Agawe Santosa, Crah Agawe Bubrah)
Sikap peduli sosial dalam PBKB adalah tindakan yang menunjukkan perilaku yang
selalu memperhatikan dan peduli terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan.
Nilai karakter peduli sosial merupakan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri,
menjunjung tinggi kerukunan. Sikap peduli sosial merupakan implementasi dari rukun
agawe santosa, crah agawe bubrah, kerukunan membangun kekuatan, perselisihan
membuat kehancuran.
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5)

Penerapan nilai peduli sosial dalam pengajaran sastra dapat dilakukan melalui
menulis kreatif puisi. Seperti pada KD kelas VII nomor 16.2 yaitu menulis kreatif
puisi berkenaan dengan peristiwa yang pernah dialami. Siswa diharapkan mampu
menulis larik-larik puisi tentang peristiwa yang pernah dialami, mampu menulis puisi
dengan pilihan kata yang tepat dan rima yang menarik, dan mampu menyunting puisi
yang ditulis sendiri.
Cinta Tanah Air (Memayu Hayuning Bawana)
Sikap cinta tanah air dalam PBKB adalah perilaku yang menjunjung nilai persatuan
dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nilai karakter cinta
tanah air sejalan dengan kearifan lokal memayu hayuning bawana, menjaga keindahan
dunia.

6)

Penerapan nilai cinta tanah air dalam pengajaran sastra dapat dilakukan melalui
kegiatan menulis kreatif puisi. Seperti pada KD kelas VII nomor 16.1 yaitu menulis
kreatif puisi berkenaan dengan keindahan alam. Siswa diharapkan mampu menulis
larik-larik puisi yang berisi keindahan alam dengan pilihan kata yang tepat.
Jujur (Urip iku Urup)
Sikap jujur dalam PBKB adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan
dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan
pekerjaan. Nilai karakter jujur merupakan nilai yang berlaku universal, berguna dan
berlaku umum. Kejujuran merupakan contoh bahwa urip iku urup, hidup ini cahaya,
bahwa hidup ini harus memberi manfaat bagi sesamanya.

7)

Penerapan nilai jujur dalam pengajaran sastra dapat dilakukan melalui menulis pantun.
Seperti pada KD kelas VII nomor 8.1 yaitu menulis pantun yang sesuai dengan
syarat pantun. Siswa diharapkan mampu menentukan syarat-syarat pantun, mampu
menulis pantun, dan mampu menyunting pantun sendiri sesuai dengan syarat-syarat
pantun. Syarat-syarat pantun meliputi baris, bait, rima, sampiran maupun isi.
Toleransi (Adigang, Adigung, Adiguna)
Sikap toleransi dalam nilai PBKB adalah sikap dan tindakan yang menghargai
perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda
dari dirinya. Nilai karakter toleransi mengedepankan sikap yang tidak adigang,
adigung, adiguna, yaitu sikap yang menyombongkan kekuatan, kebesaran, dan
kepandaiannya.
Penerapan nilai toleransi dalam pengajaran sastra dapat dilakukan melalui tema dan
pesan syair. Seperti pada KD kelas IX nomor 5.1 yaitu siswa menemukan tema dan
pesan syair yang diperdengarkan. Siswa diharapkan mampu menemukan tema syair
berdasarkan inti pengungkapan syair dan siswa menangkap pesan syair syair dengan
bukti yang meyakinkan.

E. SIMPULAN
Berdasarkan analisis data melalui pendekatan sosiologi sastra dapat disimpulkan bahwa:
1)

Struktur novel Penangsang, Tembang Rindu Dendam terdiri atas tema dan fakta cerita.
Fakta cerita meliputi alur, penokohan, dan latar;
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2)

3)

Bentuk kearifan lokal Jawa dikelompokkan berdasarkan:
a)

Pandangan hidup masyarakat Jawa, kearifan lokal meliputi: agama ageming aji
(agama merupakan pegangan hidup) dan ngelmu iku kelakone kanthi laku (ilmu diraih
dengan mengamalkannya dalam setiap perbuatan);

b)

Kondisi sosial masyarakat Jawa, kearifan lokal meliputi: desa mawa cara, negara
mawa tata (desa memiliki adat, negara memiliki tatanan, aturan, dan hukum) dan
rukun agawe santosa, crah agawe bubrah (kerukunan membuat sentosa, pertengkaran
membuat rusak);

c)

Sikap dasar orang Jawa, kearifan lokal meliputi: memayu hayunaning bawana
(menjaga keindahan/kedamaian dunia), urip iku urup (hidup harus menjadi cahaya,
penerang kehidupan) dan adigang, adigung, adiguna (jangan menyombongkan
kekuatan, kebesaran, dan kepandaian yang dimiliki);

Implementasi kearifan lokal Jawa dalam pembelajaran sastra dengan mengintegrasikannya
dalam RPP dan silabus pendidikan karakter. Kearifan lokal Jawa dicarikan padanan katanya
dalam bahasa Indonesia diperoleh hasil sebagai berikut; agama ageming aji Ò religius,
ngelmu iku kelakone kanthi laku Ògemar membaca, desa mawa cara, Negara mawa tata
Ò disiplin, rukun agawe santosa Ò demokratis, memayu hayuning bawana Ò cinta tanah
air, urip iku urup Ò jujur, adigang, adigung, adiguna Ò toleransi.
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ABSTRAK
Nilai edukatif yang terkandung di dalam tembangdolanan itu bisa dikembangkan, diajarkan,
disosialisasikan di berbagai lingkungan kehidupan mulai di pedesaan, lingkungan sekolah dan
berbagai kegiatan yang dapat untuk menyajikan tembangdolanan tersebut. Hal itu perlu dilakukan
mengingat belum tentu semua orang tua, atau guru dan juga anak itu sendiri mengetahui isi tembang
dolanan tersebut, sekaligus sebagai upaya membudayakan dan untuk Nguri-uri Kabudayan Jawi
Kanggo Hanggayuh Luhuring Budi (menjaga dan melestarikan kebudayaan Jawa serta untuk
mencapai budi yang luhur).
Kata kunci: tembang dolanan, nilai edukatif, implementasi pendidikan karakter

A. Pendahuluan
Indonesia adalah Negara yang kaya akan budaya dan kesenian tradisional. Tiap-tiap daerah
di tanah air ini memiliki kesenian tradisional.Keanekaragaman seni budaya tersebut dapat
dilihat dari aspek bahasa, kesenian, dan adat istiadat.Namun ironinya, generasi muda sebagai
penerus budaya bangsa tidak begitu banyak yang berminat melestarikan maupun sekedar
mempelajari budaya lokal.
Generasi muda merupakan generasi yang akan melanjutkan tonggak perjuangan di
masa depan. Sementara itu, peran sastra dalam membentuk generasi yang akan datang yang
diharapkan dunia pun sepertinya perlu direalisasikan. Oleh karena itu, orang tua dan guru
wajib membimbing perkembangan anak-anak ke arah yang positif agar mereka kelak menjadi
anggota masyarakat yang baik dan berguna dalam kehidupan.
Salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut adalah sastra yang sesuai dengan
perkembangan anak-anak (Noor, 2011:37).Tembang dolanan merupakan salah satu jenis karya
sastra yang dinyanyikan dan dijadikan bentuk permainan anak-anak.
Sastra anak dapat menunjang perkembangan bahasa, kognitif, personalitas, dan sosial
anak-anak. Sastra juga dapat memainkan perasaan secara dramatis dalam pengembangan
konsep pribadi atau konsep diri dan
perasaan-perasaan kaya diri. Sastra anak dinilai dapat membentuk karakter dengan efektif
karena nilai-nilai dan moral yang terdapat dalam karya sastra tidak disampaikan secara langsung,
tetapi melalui tembang proses pendidikan berlangsung menyangkan dan tidak menggurui
(Noor, 2011:38).
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Masyarakat Jawa memiliki kebudayaan yang khas, di mana dalam sistem budayanya
digunakan simbol-simbol atau lambang-lambang sebagai sarana atau media untuk menitipkan
nasihat-nasihat bagi bangsanya.Salah satu bentuk budaya Jawa yang merupakan simbol yang
digunakan sebagai sarana mendidik adalah tembang dolanan.Tembang dolanan merupakan
folklor karena diperoleh melalui tradisi lisan.Tembang dolanan biasa didendangkan ketika
bulan purnama, atau ketika anak-anak bermain dengan teman sebayanya.Sebagai salah satu
bentuk kesenian tradisional, tembang dolanan tidak diketahui siapa penciptanya karena pada
saat lagu itu diciptakan rasa kebersamaan masih jauh lebih dipentingkan daripada kepentingan
individual.
Nilai edukatif yang terkandung di dalam tembang dolanan itu bisa dikembangkan,
diajarkan, disosialisasikan di berbagai lingkungan kehidupan mulai di pedesaan, lingkungan
sekolah dan berbagai kegiatan yang dapat untuk menyajikan tembang dolanan tersebut. Hal itu
perlu dilakukan mengingat belum tentu semua orang tua, atau guru dan juga anak itu sendiri
mengetahui isi tembang dolanan tersebut, sekaligus sebagai upaya membudayakan dan untuk
Nguri-uri Kabudayan Jawi Kanggo Hanggayuh Luhuring Budi (menjaga dan melestarikan
kebudayaan Jawa serta untuk mencapai budi yang luhur).
Beberapa permasalahan yang teridetikasi tersebut dapat dirangkum kembali, antara lain;
(1) terkikisnya warisan nenek moyang yang menyimpan nilai-nilai luhur bangsa, (2) banyak
generasi tua yang jarang menceritakan tembang dolanan kepada anak anaknya, (3) tembang
dolanan dianggap tidak njamani lagi seiring perkembangan zaman yang serba canggih
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul,
“Nilai Edukatif Dalam TembangDolanan Dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Karakter
Bangsa: Tinjauan Semiotik”.

B. PEMBAHASAN
1.

Nilai EdukatifTembang Dolanan
Memahami puisi, dalam hal ini tembang dolanan, tidak cukup hanya sampai pada
strukturnya saja, namun perlu memahami secara menyeluruh. Sebab (Pradopo, 2010:117),
sebuah sajak merupakan kesatuan yang utuh. Dengan demikian, tidak cukuplah bila
unsur-unsurnya dibicarakan terpisah-pisah. Oleh karena itu, analisis yang membicaraka
unsur-unsur tembang dolanan yang berupa lapis-lapis norma secara sendiri-sendiri,
haruslah dilanjutkan kepada tinjauan tembang dolanan secara menyeluruh. Dengan
demikian, dapatlah diketahui hubungan antarunsur-unsur, norma-normanya, dan hubungan
keseluruhannya sebagai sebuah kesatuan yang utuh.
Selain itu (Pradopo, 2010:120), menganalisis sajak itu bertujuan memahami makna.
Menganalisis sajak adalah usaha menangkap dan memberi kepada teks sajak.Karya sastra
itu merupakan struktur yang bermakna.Hal ini mengingat bahwa karya sastra itu merupakan
sistem tanda yang mempunyai makna yang mempergunakan bahasa.
Berikut ini akan dipaparkan niai-nilai pendidikan yang terdapat dalam tembang
dolanan.
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1.1 Nilai Edukatif dalam Tembang Jamuran
a.

Kepatuhan, Kedisiplinan
Nilai edukatif dalam lagu ini tersirat pada peristiwa ketika anak melakukan
permainan. Mereka akan melantunkan dengan kompak dan menaati peraturan
apapun yang diminta oleh pemain dadi. Pada lirik lagu Sira badhe jamur apa,
pemain dadi meminta kepada pemain lain untuk menjadi jamur apa yang dia
mau.Maka pemain lain harus mematuhi apa yang dikehendaki pemain dadi.
Tembang dolananJamuran mengajarkan pada anak-anak bahwa hidup ini
penuh dengan aturan. Maka segala aturan harus ditaati atau dipatuhi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.Karakter yang dapat ditanamkan dalam lirik tembang
dolananJamuran ini adalah kedisiplinan dalam mematuhi segala aturan yang
berlaku dalam kehidupan.

b.

Kebersamaan
Pada saat bermain, anak-anak bisa berkumpul dengan teman-teman lainnya
sambil bernyanyi bersama dengan suasana yang santai dan menyenangkan.
Kebersamaan yang mereka lakukan dalam bermain dan bernyanyi, di samping
untuk bersenang-senang, juga melatih bersosialisasi dengan individu yang lain.
Selain itu, permainan ini juga melatih kekompakkandan kebersamaan, yaitu
pada saat mereka bergandengan tangan, melingkar, bernyanyi, dan berputar, juga
pada saat anak yang dadi.

c.

Responsif dan Cerdas
Melalui permainan dengan nyanyian ini, tanpa di sadari anak belajar
bagaimana cara memainkan permainan ini. Apa syair tembang iringan permainan
ini, bagaimana nada serta temponya, dengan mengamati, mengikuti serta
melakukan, lama-kelamaan anak yang tidak tahu menjadi tahu. Hal ini merupakan
proses belajar yang ringan untuk anak, karena terjadi secara alami dan dilakukan
secara berulang-ulang. Dengan demikian anak juga mengenal akan bahasa, baik
secara verbal melalui nyanyian yang ia lantunkan ataupun nonverbal melalui
gerakan-gerakan yang dilakukan dalam permainan tersebut.
Selain itu, permainan ini juga melatih daya pikir anak, yaitu ketika anak
yang dadi berpikir untuk meyuruh teman-temannya menjadi sesuatu yang ia
perintahkan pada pemain lain. Pada saat itu, anak yang dadi memiliki strategi
untuk meminta temannya menjadi sesuatu yang sulit dilakukan oleh temantemannya, agar kemudian ia dapat bebas dan temannya yang tidak dapat
melakukannya itulah yang kemudian menggantikan psosisinya untuk dadi.
Permainan ini juga melatih kecepatan berpikir anak, yaitu bagi anak-anak
yang melingkar dan bernyanyi, kemudian menanyakan untuk ‘mejadi jamur apa’,
pada saat itu pula mereka menunggu dan memperhatikan dengan seksama apa
jawaban atau respon anak yang dadi untukkemudian segera mereka lakukan
dengan cepat.
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1.2 Nilai Edukatif TembangSluku Sluku Bathok
a.

Religius
Tembang dolananSluku Sluku Bathok ini mempunyai makna bahwa
hidup tidak boleh dihabiskan hanya untuk bekerja. Waktu istirahat ya istirahat
untuk menjaga jiwa dan raga agar selalu dalam kondisi seimbang.Sluku-sluku
bathok, artinya bathok kepala kita perlu beristirahat untuk memaksimalkan
kemampuannya.
Bathoke ela-elo berarti dengan cara berdzikir, ela-elo sama dengan laa ilaa
ha illallah, mengingat Allah akan mengendurkan saraf di otak. Lalu si rama
menyang solo berarti siram atau mandilah atau bersuci menuju solo (sholat)
lalu dirikanlah sholat.
Oleh-olehe payung mutha mengartikan yang sholat akan mendapatkan
perlindungan (payung) dari Allah. Kalau Allah sudah melindungi maka tidak
ada seorangpun di dunia ini yang kuasa menyakiti kita.
Mak jendhit lolobah berarti kematian itu datangnya tiba-tiba dan tak ada
yang tahu, tak bisa dimajukan atau dimundurkan walau sesaat, sehingga saat kita
masih hidup kita harus senantiasa bersiap dan waspada untuk mengumpulkan
amal kebaikan sebagai bekal untuk dibawa mati kelak.
Yen obah medheni bocah artinya saat kematian datang semua sudah
terlambat, kesempatan beramal hilang. Banyak yang minta ingin dihidupkan
tapi Allah tidak mengizinkan, karena jika mayat hidup lagi maka bentuknya
menakutkan dan mudharatnya akan lebih besar. Nilai pendidikan yang bisa
ditanamkan melalui lirik lagu ini adalah cinta kepada Tuhan dan alam semesta
beserta isinya.

b.

Bekerja Keras
Yen urip goleke duwit berarti kesempatan terbaik untuk bekarya dan beramal
adalah saat ini.Saat masih hidup ingin kaya, ingin membantu orang lain, ingin
membahagiakan orang tua, sekaranglah saatnya.Ketika uang dan harta benda
masih bisa menyumbang bagi tegaknya agama Allah.Harta, benda dan kekayaan
hanyalah bekal ibadah kepada Allah Swt. Harta, benda dan kekayaanyang
dimiliki seseorang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Swt. kelak. Untuk
memperolehnya, manusia diwajibkan berusaha dan bekerja keras.

1.3 Nilai Edukatif dalam TembangCublak Cublak Suweng
Tembang dolanan anak-anak di Jawa, karya Sunan Giri (1442M) ini berisi syair
‘sanepo’ (simbol) yang sarat makna, tentang nilai-nilai keutamaan hidup manusia.
a.

Rezeki Manusia
Cublak Suweng artinya tempat Suweng.Suweng adalah anting perhiasan
wanita Jawa.Cublak-cublak suweng, artinya ada tempat harta berharga, yaitu
Suweng (Suwung, Sepi, Sejati) atau harta sejati.
SuwengeTeng Gelenter, artinya suweng berserakan. Harta Sejati itu
berupa kebahagiaan sejati sebenarnya sudah ada berserakan di sekitar manusia.
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Allah telah menyediakan rezeki bagi manusia.Setiap manusia telah disediakan
rezekinya.
b.

Adab Mencari Rezeki
Mambu (baunya) Ketundhung (dituju) Gudel (anak Kerbau).Maknanya,
banyak orang berusaha mencari harta sejati itu.Bahkan orang-orang bodoh
(diibaratkan Gudel) mencari harta itu dengan penuh nafsu ego, korupsi dan
keserakahan, tujuannya untuk menemukan kebahagiaan sejati.
Pak empo (bapak ompong) Lera-lere (menengok kanan kiri).Orang-orang
bodoh itu mirip orang tua ompong yang kebingungan.Meskipun hartanya
melimpah, ternyata itu harta palsu, bukan Harta Sejati atau kebahagiaan sejati.
Mereka kebingungan karena dikuasai oleh hawa nafsu keserakahannya sendiri.
Sopo ngguyu (siapa tertawa)Ndhelikake (dia yang menyembunyikan).
menggambarkan bahwa barang siapa bijaksana, dialah yang menemukan tempat
harta sejati atau kebahagian sejati. Dia adalah orang yang tersenyum-sumeleh
dalam menjalani setiap keadaan hidup, sekalipun berada di tengah-tengah
kehidupan orang-orang yang serakah.
Sir (hati nurani) pong dele kopong (kedelai kosong tanpa isi). Artinya
di dalam hati nurani yang kosong. Maknanya bahwa untuk sampai kepada
menemu Tempat Harta Sejati (Cublak Suweng) atau kebahagiaan sejati, orang
harus melepaskan diri dari atribut kemelekatan pada harta benda duniawi,
mengosongkan diri, tersenyum,sumeleh,rendah hati, tidak merendahkan sesama,
serta senantiasa memakai rasa dan mengasah tajam Sir-nya atau hati nuraninya.
Pesan moral lagu dolanan “Cublak Suweng” adalah, untuk mencari harta
kebahagiaan sejati janganlah manusia menuruti hawa nafsunya sendiri atau
serakah, tetapi semuanya kembalilah ke dalam hati nurani, sehingga harta
kebahagiaan itu bisa meluber melimpah menjadi berkah bagi siapa saja. Mencari
rezeki haruslah dengan jalan yang benar, dan halal.

1.4 Nilai Edukatif dalam TembangLepetan
Beberapa nilai pendidikan yang terdapat dalam TembangLepetan.
a.

Memahami Agama
Lepetan, artinya sebuah permaian lepet atau kupat.Maksudnya, kupat itu
bentuknya segi empat-simbolisme dari pemahaman agama secara arif atau
makrifat-diawali dari syariat, tarikat, hakikat, baru kemudian makrifat.
Angudhari-anguculi Janur kuning nyingseti, artinya menguraikan dan
melepaskan janur kuning menguatkan.Maksudnya untuk mendapatkan
pemahaman agama secara arif atau makrifat itu tidaklah mudah, karena agama
secara arif atau makrifat itu terbungkus oleh ilmu yang demikian sulitnya-tidak
mudah dipahami.
Nya sega nya sega nya sega kari lawuhe, nya lawuh nya lawuh nya lawuh
kari wadhahe, artinya ini nasi-ini nasi-ini nasi tinggal lauknya, ini lauk-ini laukini lauk tinggal nampannya. Maksudnya oleh karena sulitnya memahami agama
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secara arif atau makrifat itu, maka ilmu yang sudah dimiliki untuk diamalkan.
Mengamalkan agama itu sesuai dengan apa yang diketahui. Tetapi manusia
diwajibkan untuk terus mengkaji dan mempelajari agama yang sebenar-benarnya.
Pada hakikatnya, agama tidak memberatkan bagi pemeluknya.
b.

Pengamalan Agama
Hakikat agama adalah pengamalan.Ilmu agama yang dimiliki seseorang
tidak ada gunanya jika tidak diamalkan.Ajaran yang didakwahkan dalam
tembang dolanan Lepetan tersebut, agar manusia senantiasa taat kepada Allah
Swt. dengan menjalankan apapun yang diperintahkan, sesuai yang diketahuinya.
Untuk menyempurnakan amalnya, manusia diwajibkan untuk terus mengkaji
agama dan mendalami ilmunya.

1.5 Nilai Edukatif dalam TembangGajah Talena
Kata gajah menunjukkan bahwa permainan ini berkaitan dengan hewan yang
bernama gajah, sedangkan kata talena diartikan sebagai tlale (belalai gajah).Dalam
permainan Gajah Talena ini anak-anak menirukan gerakan gajah. Terdapat beberapa
nilai pendidikan yang dipetik dari permainan tembang dolanan ini, antara lain.
a.

Jiwa Sosial
Nilai edukatif dalam permainan Gajah Talena adalah pada saat anak-anak
bermain sambil bemyanyi.Bermain merupakan suasana yang manyenangkan
bagi anak-anak, terlebih-lebih jika dilakukan sambil bemyanyi.Kebersamaan
yang mereka lakukan dalam bermain dan bemyanyi disamping untuk bersenangsenang, juga melatih untuk bersosialisasi dengan individu yang lain, untuk
membangun kebersamaan dan jiwa sosial yang tinggi.
Permainan ini dilakukan secara berkelompok, maka hal tersebut dapat
melatih kebersamaan dan kekompakan.Mereka untuk saling bekerjasama
agar dapat memenangkan permainan.Hal tersebut terlihat pada saat anak-anak
yang berperan sebagai gajah saling berpegangan dan menopang temannya
yang berperan sebagai penunggang untuk kemudian bersama-sama bersatu
menjatuhkan lawan.

b.

Taat Aturan
Aturan-aturan yang terdapat dalam permainan ini juga harus mereka patuhi,
dengan demikian anak diajarkan untuk taat pada peraturan, terlebih-lebih aturan
tersebut telah ia sepakati sebelumnya. Selain itu, apabila permainan ini dapat
dimenangkan, maka timbul perasaan senang bagi pihak yang menang dan bagi
pihak yang kalah akan merasa penasaran dan ingin mencoba permainan ini
lagihingga memperoleh kesenangan yang berlipat karena dapat memenangkan
permainan tersebut.

c.

Melatih Kecerdasan
Permain ini dapat melatih kecerdasa anak. Nilai kecerdasan yang terdapat
dalam permainan ini adalah pada saat anak-anak bermain sambil bernyanyi.
Anak-anak yang tadinya belum mengetahui permainan ini, bagaimana cara
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memainkannya, seperti apa syair tembang yang dinyanyikan, bagaimana nada
dan temponya, perlahan-lahan ia serap dengan melihat, mendengar dan mengikuti
permainan ini. Pengetahuan-pengetahuan baru yang ia serap melalui panca indera,
seperti melihat, mendengar, mengamati, merupakan proses belajar untuk anak
dan ini dilakukan dalam keadaan yang menyenangkan, yaitu pada saat bermain.
Proses belajar tanpa disadari anak yang dilakukan dalam bermain ini melatih
daya ingat anak. Anak yang tadinya tidak tahu bagaimana cara memainkan
permainan ini, setelah ia mengamati dan mengikuti permainan ini, maka menjadi
tahu. Anak yang tadinya tidak mengetahui apa syair tembang yang dinyanyikan,
seperti apa nada dan temponya, setelah ia mendengarkan dan mengikuti temantemannya yang lain, maka ia menjadi tahu. Bahkan ketika permainan ini sering
ia mainkan, tanpa ia sadari syair yang dinyanyikan serta dialognya telah ia hafal.
Dengan demikian anak juga mengenal akan bahasa, baik secara verbal melalui
nyayian yang ia lantunkan maupun non verbal melalui gerakan-gerakan yang
dilakukan dalam permainan tersebut. Selain itu, perrnainan ini juga melatih anak
untuk melakukan sebuah strategi agar dapat mengalahkan lawan.
d.

Kepemimpinanan
Gajah diumpamakan seorang pemimpin, penguasa. Masyarakat Indonesia
mengenal peribahasa, “ Gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengahtengah”. Peribahasa ini artinya, bahwa apabila ada orang-orang berkedudukan
tinggi berkelahi satu sama lain, maka yang menjadi korban adalah orang kecil.
Bisa dibayangkan misalkan dalam situasi perang di mana yang berseteru adalah
orang-orang tinggi.
Permainan Gajah Talena memberikan gambaran, bagaimana menjadi
pemimpin dalam berperang yang dapat melindungi rakyatnya (penunggang
gajah). Bagaimana membuat strategi agar tiap-tiap kelompok dapat memenangkan
permainan. Hal ini ini diperlukan kecerdikan, kekuatanm dan strategi yang baik
agar pimpinan kelompok (gajah) dan kelompok dapat memenangkan permainan.
Memahami puisi, dalam hal ini tembang dolanan, tidak cukup hanya sampai
pada strukturnya saja, namun perlu memahami secara menyeluruh. Sebab
(Pradopo, 2010:117), sebuah sajak merupakan kesatuan yang utuh. Dengan
demikian, tidak cukuplah bila unsur-unsurnya dibicarakan terpisah-pisah. Oleh
karena itu, analisis yang membicaraka unsur-unsur tembang dolanan yang berupa
lapis-lapis norma secara sendiri-sendiri, haruslah dilanjutkan kepada tinjauan
tembang dolanan secara menyeluruh. Dengan demikian, dapatlah diketahui
hubungan antarunsur-unsur, norma-normanya, dan hubungan keseluruhannya
sebagai sebuah kesatuan yang utuh.

2.

Implementasinya Terhadap Pendidikan Karakter Bangsa
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan terhadap nilai-nilai yang terdapat
dalam tembangdolanan diperoleh simpulan teoritik, tembangdolanansarat dengan
nilai-nilai pendidikan yang dapat berguna dalam pembentukan akhlak, moral, karakter
bangsa. Tembangdolanan mengandung nilai-nilai;Kepatuhan/taat aturan/ Kedisiplinan,
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Kebersamaan, Responsif dan Cerdas, religius/Ketuhanan, Bekerja Keras, Rejeki/Adab
Mencari Rejeki, Jiwa Sosial, dan Kepemimpinanan. Nilai-nilaipendidikan tembang
dolanan dapat berguna dalam rangka pembentukan akhlak, moral, karakter bangsa.
Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam tembang dolanan Jawa mengandung
nilai-nilai luhur universal yang sesuai dengan nilai-nilai pokok dalam sembilan pilar
pendidikan karakter bangsa. Sembilan pilar pendidikan karakter bangsa yang digali dari
nilai-nilai luhur universal, yaitu; pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaanNya; kedua, kemandirian dan tanggungjawab; ketiga, kejujuran/amanah, diplomatis;
keempat, hormat dan santun; kelima, dermawan, suka tolong-menolong dan gotong
royong/kerjasama; keenam, percaya diri dan pekerja keras; ketujuh, kepemimpinan dan
keadilan; kedelapan, baik dan rendah hati, dan; kesembilan, karakter toleransi, kedamaian,
dan kesatuaan (dalam Nugrahani, 2012).
Jika nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam tembang dolanan tersebut,
diimplementasikan ke dalam 9 pilar pendidikan karakter bangsa, maka hubungan tersebut
dapat dicermati dalam matrik berikut ini.
Implementasi Nilai Edukatif Tembang Dolanan terhadap 9 Pilar Pendidikan
Karakter Bangsa
Nilai Edukatif
Implementasi
Tembang Dolanan

9 Pilar Pendidikan Karakter Bangsa
1. cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya,
2. kemandirian dan tanggungjawab,
3. kejujuran/amanah, diplomatis,
4. hormat dan santun;
5. dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/
kerjasama,
6. percaya diri dan pekerja keras,
7. kepemimpinan dan keadilan,

Religius/Ketuhanan, Memahami
Agama, Pengamalan Agama
Kepatuhan, Taat Aturan, Kedisiplinan
Melatih Kecerdasan, kejujuran
Responsif dan Cerdas
Kebersamaan, gotongroyong

Bekerja Keras
Kepemimpinanan

8. baik dan rendah hati,
9. toleransi, kedamaian, dan
kesatuan

Adab Mencari Rezeki
Jiwa sosial

Beberapa cara yang dapat diusulkan dalam mengimplementasikan nilai-nilai
pendidikan tembang dolanan terhadap pendidikan karakter bangsa, antara lain;
a.

Mengenalkan tembang-tembang dolanan kepada generasi muda, khusus pada anak
usia remaja, usia dini hingga usia sekolah menengah pertama (SMP).
Nilai-nilai luhur universal yang terdapat dalam tembang dolanan Jawa,
yang sesuai dengan sembilan pilar karakter bangsa itu perlu dikembangkan
untukpembentukan karakter generasi muda penerus bangsa.
Bermain dan bersenang-senangsambil menyanyikan dan memainkan tembang dolanan,
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b.

anak akan terbiasa melakukan dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam
tembang-tembang dolanan tersebut. Dengan menyanyikan dan bermain tembang
dolanan itu, terjadi proses pembelajaran nilai-nilai. Itulah prinsip pembelajaran
yang baik bagi anak.Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain (learning
by doing). Pembentukan karakter anak yang terbaik adalah dimulai dari pembiasaan
dan keteladanan sejak usia dini.
Menanamkan nilai-nilai tembang-tembang dolanan melalui pendidikan formal.
Tembang-tembang dolanan merupakan hasil karya seni bahasa, maka dalam mata
pelajaran bahasa dan sastra Indonesia perlu diperkenalkan tembang-tembang dolanan.
Melalui pembelajaran tembang dolanan itu, murid akan mengenal tembang dolanan
dan kandungan nilai-nilai di dalamnya, hingga membentuk karakter anak. Hal ini
sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, bab II: 3).
Berdasarkan pembahasan terhadap implementasi nilai-nilai tembang dolanan
tersebut diperoleh simpulan yang dirumuskan dalam satu proposisi mayor dan dua
proposisi minor sebagai berikut
1) Proposisi Mayor
Nilai-nilai tembang dolanan; Kepatuhan/taat aturan/ Kedisiplinan, Kebersamaan,
Responsif dan Cerdas, religius/Ketuhanan, Bekerja Keras, Rejeki/Adab Mencari
Rejeki, Jiwa Sosial, dan Kepemimpinanan dapat diimplementasikan terhadap
pendidikan karakter bangsa.
2) Proposisi Minor
a. Mengenalkan tembang-tembangdolanan kepada generasi muda, khusus pada
anak usia remaja, usia dini hingga usia sekolah menengah pertama (SMP).
b. Menanamkan nilai-nilai tembang-tembang dolanan melalui pendidikan
formal. Tembang-tembang dolanan merupakan hasil karya seni bahasa,
maka dalam mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia perlu diperkenalkan
tembang-tembang dolanan.

C. SIMPULAN
Berdasarkan kajian struktural dan semiotik tembang dolanandapat dikemukakan simpulan
sebagai berikut.
a. Struktur tembang dolanan dalam bentuk bahasa yang sederhana, kaya bunyi yangindah,
mengandung pitutur luhur (nasihat baik) sebagai pembentuk karakter, dan sarana
permainan anak.
1) Struktur tembang dolanan dalam bentuk bahasa yang sederhana, kaya bunyi yang
indah (estetis), yang dibangun oleh larik-larik pendek yang mudah dihafal, rima dan
irama yang menyenangkan.
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2)

b.

c.

Tembang dolanan banyak mengandung pitutur luhur (nasihat baik), yang dapat
bermanfaat dalam pembentukan karakter bangsa.
3) Tembang dolanan diciptakan untuk sarana permainan dan hiburan anak, sesuai dengan
keadaan dan jiwa anak.
Tembang Dolanan Sarat dengan Nilai-Nilai Edukatif yang dapat Berguna dalam
Pembentukan Akhlak, Moral, Karakter Anak Bangsa
1) Tembang dolanan mengandung nilai-nilai edukatif tentang sikap;. Kepatuhan/taat
aturan/ Kedisiplinan, Kebersamaan, Responsif dan Cerdas, religius/Ketuhanan,
Bekerja Keras, Rejeki/Adab Mencari Rejeki, Jiwa Sosial, dan Kepemimpinanan.
2) Nilai-nilaiedukatiftembang dolanan dapat berguna dalam rangka pembentukan akhlak,
moral, karakter bangsa
Nilai-nilai tembang dolanan; Kepatuhan/taat aturan/ Kedisiplinan, Kebersamaan, Responsif
dan Cerdas, religius/Ketuhanan, Bekerja Keras, Rejeki/Adab Mencari Rejeki, Jiwa Sosial,
dan Kepemimpinanan dapat diimplementasikan terhadap pendidikan karakter bangsa.
1) Mengenalkan tembang-tembang dolanan kepada generasi muda, khusus pada anak
usia remaja, usia dini hingga usia sekolah menengah pertama (SMP).
2)

Menanamkan nilai-nilai tembang-tembang dolanan melalui pendidikan formal.
Tembang-tembang dolanan merupakan hasil karya seni bahasa, maka dalam mata
pelajaran bahasa dan sastra Indonesia perlu diperkenalkan tembang-tembang dolanan.
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ABSTRAK
Tujuan penulisan makalah ini untuk (1) mendeskripsikan budaya daerah tradisional, modern,
dan kontemporer. (2) mendeskripsikan pemanfaatan karya budaya daerah tradisional, modern,
dan kontemporer untuk membangun wisata budaya bertaraf internasional. Metode penelitiannya
adalah studi pustaka yang digunakan adalah buku dan artikel. Subjeknya budaya daerah tradisional,
modern, dan kontemporer. Budaya Tradisional merupakan sikap mental dalam memberikan respon
terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat berdasarkan tradisi. Kebudayaan modern merupakan
sesuatu yang kompleks. Kebudayaan kontemporer merupakan pembahasan mengenai bagaimana
setting sosial mampu membentuk kebudayaan dan bahkan memberikan arah bagi perkembangan
kebudayaan. Kebudayaan tradisional yang diwakili seni wayang, tari, dan batik, secara dinamis juga
mengikuti perkembangan zaman. Namun tidak meninggalkan akar budayanya. Ketiga seni tersebut
telah banyak dikenal oleh mancanegara. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen.
Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya daerah tradisonal , modern, dan kontemporer mampu
mengangkat pariwisata Indonesia menuju wisata bertaraf internasional.
Kata kunci : Budaya tradisional, budaya modern, budaya kontemporer, dan wisata budaya.

A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan warisan budaya (cultural heritage) .
Pernyataan ini bukan sekedar retorika belaka, namun kenyataan objektif telah memperlihatkan
bahwa Indonesia dipenuhi oleh peninggalan budaya masa lampau. Kebudayaan berasal dari
bahasa sansekerta dari kata budhayah yang berarti budi atau akal. Indonesia adalah negara yang
memiliki kekayaan budaya. Mulai dari budaya tradisonal, modern, sampai kontemporer. Karya
budaya tersebut, jika digali dan dikembangkan akan menjadi aset yang sangat berpotensi untuk
membangun wisata budaya bertaraf internasional. Berbagai jenis karya budaya itu antara lain;
wayang, gamelan, tari, batik, seni rupa, seni kriya dan sebagainya.
Pengertian budaya menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:
(1) Nonstrand (1989: 51) budaya sebagai sikap dan kepercayaan, cara berpikir, berperilaku,
dan mengingat bersama oleh anggota komunitas tersebut.
(2) M. Jacobs dan B.J Stern, kebudayaan mencakup keseluruhan dan meliputi bentuk teknologi,
sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda yang kesemuannya merupakan warisan
sosial.
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(3) Prof. Dr. Koentjoroningrat (1985:180), kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan,
tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan
milik dari manusia dengan belajar.
(4) Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan
manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti
kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup
dan penghidupannya duna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya
bersifat tertib dan damai.
Kebudayaan itu sendiri digunakan dalam dua pengertian; (1) sebagai keseluruhan
cara hidup, yaitu makna-makna yang umum; dan (2) untuk menunjuk pada kesenian dan
pembelajaran, yaitu proses-proses khusus penemuan dan usaha kreatif. Dalam setiap masyarakat
dan setiap jiwa, kebudayaan merupakan hal-hal yang dialami dalam kehidupan sehari-hari
(Williams, 1989: 4).
Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tradisi merupakan akar dari kebudayaan
yang menjadi sebuah kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakatnya untuk melakukan
berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan
akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya
bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Jika tradisi dihilangkan
maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir pada saat itu juga. Setiap suatu tindakan
atau perbuatan menjadi tradisi biasanya jika telah teruji tingkat efektivitas dan esiensinya.
Tentu saja telah teruji oleh berbagai kalangan dan waktu. Efektivitas dan esiensinya selalu
ter- up date mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap
dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektivitasnya dan esiensinya
rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah
tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok jika sesuai dengan situasi dan kondisi
masyarakat yang mewarisinya.
Istilah tradisional berasal dari kata “tradisi” yang menunjuk kepada suatu institusi, artefak,
kebiasaan atau prilaku yang didasarkan pada tata aturan atau norma tertentu baik secara tertulis
maupun tidak tertulis yang diwariskan secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi
berikutnya.
Seni modern adalah sebuah perkembangan dari penyelarasan zaman tentang gaya hidup
yang telah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Kebudayaan modern yang disebut juga
kebudayaan barat ini bermula dari jaman “Reneisance”. Tidak dapat dipungkiri bahwa
kebudayaan barat atau kebudayaan modern besar sekali sumbangannya bagi masyarakat
Indonesia. Pengaruh kebudayaan modern sangat nyata dengan adanya proses modernisasi.
“Kontemporer” berarti kekinian/mengikuti perkembangan zaman/ universal.
Kebudayaan kontemporer merupakan pembahasan mengenai bagaimana setting sosial mampu
membentuk kebudayaan dan bahkan memberikan arah bagi perkembangan kebudayaan.
Istilah kontemporer sendiri berasal dari kata contemporary yang berarti apa-apa atau
mereka yang hidup pada masa yang bersamaan (D. Maryanto, 2000).
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B. KAJIAN TEORETIK
1.

Budaya daerah tradisional
Menurut Haryono H. Guritno, Kebudayaan nasional Indonesia terdiri dari berbagai
macam budaya seni menurut daerahnya masing-masing. Salah satu di antaranya adalah seni
budaya Jawa. ( 1993: 69). Masyarakat jawa memiliki ragam budaya sendiri dan tumbuh
sesuai dengan perkembangan budaya Jawa.
Dalam hubungan ini perlu kita catat pendapat Harry Avelling , ( 1979 : 9) yang
menyebutkan bahwa sampai dengan akhir abad XIX, kehidupan intelektual, kultural, dan
emosional elit Jawa, masih tetap terpusat unsur-unsur Jawa yang mengakar ke masa lalu,
yaitu :
a. Kesusastraan , yang memang memiliki daya pelestarian yang kuat terhadap gaya
(genre) kebudayaan tradisional Jawa
b. Pertunjukan wayang, yang saat ini telah begitu berkembang dan diperhalus
c. Batik sebagai ekspresi seni yang halus dan indah
Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah
kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak
unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas,
pakaian, bangunan, dan karya seni.
Budaya Tradisional merupakan sikap mental dalam memberikan respon terhadap
berbagai persoalan dalam masyarakat berdasarkan tradisi. Di dalamnya terkandung
metodologi atau cara berkir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman
pada tradisi. Tradisi selalu di kontrol oleh nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
Dengan kata lain tradisional adalah setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan
berdasarkan tradisi.

2.

Budaya Modern
Sesuai dengan kodratnya, budaya Jawa seperti halnya budaya-budaya lainnya, pasti
akan selalu mengalami proses perubahan atau perkembangan dalam arti yang luas.
Pada kenyataannya proses perubahan itu dapat berlangsung cepat atau lambat
tergantung pada sikap golongan di dalam masyarakat yang menerimanya, Di samping
itu tampak pula dalam laju perubahan dari kebudayaan yang tradisionalistik menjadi
modern. Pada umunya generasi tua yang sudah banyak terikat sistem nilai dan norma
sosial cnderung untuk mempertahankan kebudayaan yang lama. Adapun generasi muda
menunjukkan gejala lebih mudah menerima unsur-unsur kebudayaan yang lain daripada
yang sudah mereka alami. Generasi muda pada umumnya cenderung untuk menghargai
kebudayaan modern. Juga dalam bidang kesenia generasi muda cenderung memberikan
apresiasi yang tinggi terhadap kesenian dalam bentuk dan penampilan yang modern. Dalam
hal ini Selo Sumardjan berpendapat bahwa :
Secara umum dapat dikatakan bahwa generasi tua berfungsi memelihara kelestarian,
kebudayaan untuk diwariskan kepada generasi muda yang menyusulnya. Adapun generasi
muda berfungsi menerima dan memanfaatkan segala unsur kebudayaan yang mereka
warisi, tetapi dengan diadaptasi melalui inovasi-inovasi supaya lebih sesuai dengan
keperluan hidup yang nyata dan mengikuti zaman yang mereka alami ( 1984 : 19).
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Setiap bangsa akan berusaha menyesuaikan budaya mereka dengan perkembangan
baru sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dan menghindari kehancuran.
3.

Budaya Kontemporer
“Kebudayaan” diyakini selalu mengalami perubahan. Bertolak dari aspek dinamis
kebudayaan inilah, maka Borofsky (1994: 313) mengangkat kembali sebutan untuk
kebudayaan yang pernah digagaskan oleh Keesing (1994: 301), yaitu sebagai “the cultural”.
Dalam pengertian ini, secara jelas, ditegaskan bahwa sebutan the cultural dinilai lebih
tepat daripada aculture, yang cenderung menggambarkan aspek statis dari kebudayaan.
Menurut Winarto (1999: 26) menggunakan istilah “budaya” untuk mengacu pada
“kultural” atau the cultural dengan penekanan pada karakternya yang dinamis, yang selalu
dalam pembentukan, penciptaan kembali, pemodikasian, dan penyesuaian.
Menurut Heraty Norhadi, (1984: 67 ) proses penciptaan seni dapat dirumuskan
sebagai proses pengolahan rasa menjadi bentuk-bentuk yang baru. Kesenian secara garis
besar dapat dibedakan menjadi dua, kesenian tradisional dan kesenian modern (Imam
Sutardjo: 63). Kesenian dianggap tradisional karena lahir pada masa Indonesia belum
merdeka, menggunakan dialek atau bahasa daerah, dan punya identitas regional yang
kuat, dan punya pola dramatic tertentu yang dapat diduga sebelumnya. Kesenian modern
atau nontradisional yaitu suatu bentuk seni yang penggarapannya didasarkan pada cita
rasa baru dikalangan masyarakat pendukungnya akibat pengaruh dari luar bahkan sering
pula ada yang bersumber dari cita rasa “Barat”
Umar Kayam (1991:63) berpendapat bahwa pandangan terhadap kesenian Indonesia,
berpijak pada “sisitradisi” dan “kontemporer”. Tradisi yaitu gugusan nilai-nilai budaya
yang mapan dalam kurun waktu bergenerasi. Kontemporer adalah nilai-nilai budaya baru
yang sedang mencari sosok kemapanan dan konsep-konsepnya akan menjamah berbagai
bidang misalnya politik, ekonomi, serta administrasi. Namun pada kenyataannya, bahan
“tradisi” dan “kontemporer” ternyata bukanlah dua konsep yang berhadapan secara
dikotomis, melainkan dua konsep yang berkesinambungan dan mengandung berbagai
kemungkinan berpaduan unsur antara keduanya.
Pemanfaatan karya budaya tradisional, modern, dan kontemporer untuk membangun
wisata budaya bertaraf internasional. Dari catatan observasi di lapangan tentang potensi
daya tarik wisata budaya di Indonesia khusunya Surakarta, paling tidak terdapat tiga jenis
daya tarik, yaitu: wayang, batik, dan seni tari. Kesenian wayang, batik, dan tari, adalah
budaya tradisional yang sudah berkembang mengikuti zaman. Baik wayang, batik, maupun
tari sudah dikembangkan secara modern maupun kontemporer sehingga ketiganya sudah
go internasional. Ketiganya merupakan potensi yang sangat penting untuk dikembangkan
agar dapat membangun wisata budaya bertaraf internasional.
a. Wayang
Dr. Hazeu dalam sejarah wayang tulisan Amir Mertosedono (1988:6) berpendapat
bahwapada zaman Erlangga permulaan abad XI, wayang telah dipertunjukkan di
kerajaan Kediri yang saat itu mengalami kejayaan.
Dalam upaya mewujudkan wayang sebagai tujuan wisata, perlu dikembangkan
upaya-upaya pemberdayaan seluruh potensi yang ada untuk ditampilkan sebagai
atraksi wisata. Untuk itu perlu dilakukan eksplorasi kreatif guna mengenali potensi
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b.

c.

lain yang terpendam. Upaya ini dimaksudkan agar dapat memperkaya khasanah daya
tarik wisata. Tingkat keanekaragaman daya tarik akan sangat penting artinya bagi
kelangsungan industri pariwisata suatu daerah. Semakin banyak jenis daya tarik yang
ditawarkan akan semakin banyak bangsa yang akan dirambah dan akan lebih punya
peluang “memaksa” wisatawan untuk tinggal beih lama di Indonesia.
Batik
Di Indonesia, batik dipercaya sudah ada semenjak zaman Majapahit, dan menjadi
sangat populer akhir abad XVIII atau awal abad XIX. Batik yang dihasilkan semuanya
batik tulis sampai awal abad XX dan batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I
atau sekitar tahun 1920-an.
Batik sebagai masterpiece kota Solo juga telah mendapat pengakuan dari dunia,
mendapatkan pengakuan sebagai salah satu world heritage. Batik Kraton adalah awal
mula dari semua jenis batik yang berkembang di Indonesia. Motifnya mengandung
makna loso hidup. Batik-batik ini dibuat oleh para putri kraton dan juga pembatikpembatik ahli yang hidup di lingkungan kraton.
Kota Solo memang merupakan salah satu tempat wisata belanja kain batik
terkenal di Indonesia. Di sini banyak sekali terdapat sentra kain batik, yang tersohor
antara lain kawasan Kampung Batik Laweyan dan kawasan Kampung Wisata Batik
Kauman.Batik adalah salah satu produk kota dan telah menjadi Icon kota solo. Khas
batik solo sudah di kenal di seluruh Indonesia dan menjadi produk andalan ekspor.
Batik Solo terkenal dengan corak dan pola tradisionalnya , baik dalam proses
cap maupun dalam batik tulisnya. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk pewarnaan
masih tetap banyak memakai bahan-bahan dalam negeri seperti soga Jawa yang sudah
terkenal sejak dari dahulu. Polanya tetap antara lain terkenal dengan “Sidomukti” dan
“Sidoluhur”. Batik sebagai masterpiece kota Solo juga telah mendapat pengakuan
dari dunia, mendapatkan pengakuan sebagai salah satu world heritage.
Batik juga sudah mengalami pembaruan dalam corak maupun warna. Bahkan
sudah banyak perancang busana Indonesia yang memadukan batik dengan berbagai
bahan sehingga penampilannya menjadi lebih modern dan kontemporer.
Seni tari
Pengertian seni tari adalah ungkapan perasaan (ekspresi jiwa) manusia melalui
gerak tubuh yang selaras dengan irama pengiringnya dan bersifat indah serta
diperhalus melalui etika. Tari tradisional Indonesia mencerminkan kekayaan dan
keanekaragaman bangsa Indonesia.
Tarian di Indonesia mencerminkan sejarah panjang Indonesia. Beberapa keluarga
bangsawan; berbagai istana dan keraton yang hingga kini masih bertahan di berbagai
bagian Indonesia menjadi benteng pelindung dan pelestari budaya istana. Perbedaan
paling jelas antara tarian istana dengan tarian rakyat tampak dalam tradisi tari Jawa.
Strata masyarakat Jawa yang berlapis-lapis dan bertingkat tercermin dalam budayanya.
Jika golongan bangsawan kelas atas lebih memperhatikan pada kehalusan, unsur
spiritual, keluhuran, dan keadiluhungan; masyarakat kebanyakan lebih memperhatikan
unsur hiburan dan sosial dari tarian. Sebagai akibatnya tarian istana lebih ketat dan
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memiliki seperangkat aturan dan disiplin yang dipertahankan dari generasi ke generasi,
sementara tari rakyat lebih bebas, dan terbuka atas berbagai pengaruh.
Keraton Surakarta terkenal sebagai pencipta berbagai tarian keraton lengkap
dengan komposisi gamelan pengiring tarian tersebut. Keraton Surakarta dengan segala
budayanya, merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing.
Penciptaan tari dengan koreogra baru, tetapi masih di dalam kerangka disiplin
tradisi tari tertentu masih dimungkinkan. Sebagai hasilnya, muncullah beberapa tari
kreasi baru. Tari kreasi baru ini merupakan penggalian kembali akar-akar budaya yang
telah sirna, penafsiran baru, inspirasi atau eksplorasi seni baru atas senitari tradisional.
Budaya daerah tradisional, modern, dan kontemporer dari ketiga budaya di atas
merupakan karya budaya Indonesia yang bisa dimanfaatkaan untuk membangun wisata budaya
Internasional.

C. SIMPULAN
Budaya Tradisional merupakan sikap mental dalam memberikan respon terhadap berbagai
persoalan dalam masyarakat berdasarkan tradisi. Di dalamnya terkandung metodologi atau cara
berkir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada tradisi. Tradisi selalu
di kontrol oleh nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain tradisional
adalah setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan berdasarkan tradisi.
Pada kenyataannya proses perubahan dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung
pada sikap golongan di dalam masyarakat yang menerimanya, Di samping itu tampak pula
dalam laju perubahan dari kebudayaan yang tradisionalistik menjadi modern.
Kebudayaan kontemporer merupakan pembahasan mengenai bagaimana setting sosial
mampu membentuk kebudayaan dan bahkan memberikan arah bagi perkembangan kebudayaan.
Seni wayang, batik, dan tari adalah budaya tradisional yang sudah dikembangkan secara
modern maupun kontemporer sehingga bisa dimanfaatkan untuk membangun wisata budaya
bertaraf internasional.
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ABSTRACT
One of the Javanese literature that lls morality and spirituality is Serat Bimapaksa that
created by Siswoharsoyo.This manuscript provides a wide range of alternatives about the characters
applicable to the life, and morality a discourse for social interaction. Serat Bimapaksa has full
wisdom and traditional education can be considered as one of the edutainment local genius. The
theology reection of existension of Serat Bimapaksa is a discourse for problem solving to some
morality crisis.
Key words: Bimapaksa, spirituality, morality

A. Pendahuluan
Nilai theologis yang terdapat dalam kitab-kitab Jawa klasik terbukti telah mengisi
kehidupan ruhani masyarakat Jawa. Dalam lintasan sejarah kesusasteraan, telah dikaji beberapa
kitab Jawa klasik yang berkenaan dengan pendidikan budi pekerti luhur. Para pujangga yang
menciptakan karya sastra tersebut bertujuan untuk membangun peradaban yang sesuai dengan
ajaran moral. Di antara kita Jawa klasik yang memuat ajaran moral adalah Serat Bimapaksa.
Serat ini ditulis oleh Siswoharsoyo dalam bentuk tembang macapat.
Ajaran moral dalam Serat Bimapaksa diungkapkan dalam penelitian ini, agar mutiaramutiara etis losos yang terpendam bagi masyarakat awam, akan lebih mudah dicerna dan
dipahami maknanya. Hal ini sangat berguna dalam rangka pembinaan manusia Indonesia
seutuhnya yang penuh dengan dedikasi dan tanggung jawab. Hubungan antara Serat Dewaruci
dengan Serat Bimapaksa sangat erat. Serat Dewaruci dilambangkan sebagai istilah Warangka
Manjing curiga, sedangkan Serat Bimapaksa dilambangkan sebagai istilah Curiga manjing
warangka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Serat Bimapaksa merupakan kelanjutan
Serat Dewaruci. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan nuansa yang tersurat
dan tersirat dalam pewayangan sehingga dapat dijadikan sumber serta pencerminan falsafah
hidup masyarakat Jawa pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kaitannya
dengan pengembangan kebudayaan nasional, penelitian ini dapat memperkaya bentuk-bentuk
budaya daerah yang telah mapan.
Dengan adanya dokumentasi dan publikasi hasil penelitian ini akan lebih memungkinkan
dan memudahkan generasi yang akan datang dalam merumuskan strategi dan arah pengembangan
kebudayaan. Penelitian tentang moralitas Jawa akan lebih lengkap dan bertambah referensinya
sehingga dapat digunakan untuk membina budi pekerti. Dengan demikian inventarisasi nilai-
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nilai kelsafatan yang terkandung dalam Serat Bimapaksa itu merupakan percikan-percikan
luhur yang dapat digunakan untuk menyususn sistematika kelsafatan Nusantara.

B. Metode dan Teori Penelitian
Penelitian terhadap Serat Bimapaksa ini ditinjau dari segi lsafat moral dengan aliran
eudaemonisme theologis. Eudaemonisme berasal dari bahasa Yunani eudaemonisme yang
artinya kebahagiaan. Eudaemonisme adalah teori dalam etika yang mengajarkan bahwa tujuan
manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan pribadi atau kebahagiaan. Aliran theologi
menyatakan bahwa suatu tindakan disebut bermoral jika tindakan itu sesuai dengan perintah
Tuhan. Sedang tindakan buruk yaitu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuntunan moral
yang baik dalam hal ini telah digariskan oleh agama dan tertulis dalam kitab suci dari masingmasing agama. Etika juga tidak bertentangan dengan agama, bahkan diperlukan oleh agama.
Analisis penelitian ini berlandaskan pada asumsi bahwa keberadaan tokoh Bima dalam
budaya Jawa sangat populer. Bima mempunyai watak gagah berani, jujur, suka menolong dan
setia pada keluarga dan bangsanya. Nilai-nilai luhur pada Bima ini sangat penting untuk teladan
dan masih relevan dengan generasi muda. Ajaran moral dalam Serat Bimapaksa berkaitan
erat dengan kualitas potensi diri, sebagai lambang tercapainya harmoni pribadi dan tegaknya
tekad suci.
Penelitian terhadap Serat Bimapaksa ini menggunakan metode interprestasi. Dalam
melaksanakan segala macam penelitian, seseorang akan berhadapan dengan kenyataan.
Kenyataan itu dapat dibedakan beberapa aspek. Bisa berbentuk fakta, yaitu suatu perbuatan atau
kejadian. Bisa berbentuk data, yaitu pemberian, dalam wujud hal atau peristiwa yang disajikan.
Dalam wujud sesuatu yang terdapat tentang peristiwa atau kenyataan lain yang mengandung
pengetahuan untuk dijadikan dasar keterangan selanjutnya. Kenyataan berbentuk gejala, yaitu
sesuatu yang nampak sebagai tanda adanya kejadian. Aspek-aspek tersebut akan mendapatkan
titik berat yang berbeda menurut masing-masing disiplin ilmu. Interpretasi terhadap Serat
Bimapaksa dengan menyelami makna yang setepat-tepatnya akan menangkap arti dan nuansa
uraian yang ada di dalamnya.

C. Etika Pendidikan
Etika pendidikan menjadi perhatian utama dalam kebudayaan Jawa. Meskipun ada amanat
orang harus menghargai guru, namun orang pun dipesan agar pandai-pandai memilih gurunya.
Diberikan amanat tentang memilih guru sekaligus menunjukkan betapa sifat guru yang baik,
dan yang selainnya adalah guru yang cacat dan tercela. Sri Paku Buwono IV, berpesan di dalam
Serat Wulangreh sebagai berikut:
Nanging yen sira nggeguru kaki, amiliha manungsa kang nyata, ingkang becik martabate, sarta
kang wruh ing kukum, kang ngibadah lan kang wirangi, sokur oleh wong tapa, ingkang wus
amungkul, tan mikir pawewehing liyan, iku pantes sira guronana kaki, sartane kawruhana.
Terjemahan:
Tetapi apabila anda akan berguru, pilihlah manusia yang benar, yang baik kedudukannya, dan
yang tahu hukum, yang beribadah dan yakin kebenaran Tuhan, syukur dapat pertapa, yang
tekun, yang tak mengharapkan pemberiaan orang, itulah yang anda pantas berguru kepadanya,
serta ketahuilah.
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Ranggawarsita, dalam Wirid Hidayat Jati mengatakan bahwa yang pantas menjadi guru
ialah: keturunan orang luhur yang masih menjabat, ulama yang paham senantiasa menjalankan
tapa, ahli bertapa yang masih senantiasa menjalankan tapa, orang ahli yang mahir dan menjadi
orang baik-baik, orang pandai yang masih terus berusaha menambah kepandaiannya, orang
yang bersifat perwira, yaitu prajurit yang masih masyhur kewiraannya.
Sebagai contoh dalam pewayangan dapat dikemukakan Sang Arjuna yang memiliki sifat
satria pinandhita, bahkan ia pernah bertapa sebagai Begawan Mintaraga, disebut Ciptoning
di Pegunungan Indrakila. la bertapa dengan membawa perlengkapan perang, baju zirah dan
panah. Demikianlah karena ia memohon kepada dewa. Pendawa menang perang dan karena
Sang Arjuna mencita-citakan memberi kesenangan dan kesejahteraan kepada dunia.
Cerita Begawan Ciptoning dan Begawan Mintaraga dengan tokoh sentral (protagonis)
Arjuna masih sukar untuk dihubungkan dengan tokoh atau raja tertentu. Cerita Begawan
Ciptoning merupakan cita-cita umum untuk menjadi manusia yang luhur budi pekertinya.
Mintaraga juga berarti badan yang berdoa, maksudnya agar sebagai pengayom selalu berdoa
atau bertapa memohon kepada Tuhan untuk kemakmuran negara dan kebahagiaan seluruh
rakyatnya. Semua manusia hidup di tengah-tengah masyarakat diharap memayu hayuning
bawana, yaitu penuh toleransi, bersifat mampu dan sanggup menampung, menjunjung tinggi
serta menghormati sesama hidup untuk ketenteraman negara dan rakyatnya.
Lakon Begawan Ciptoning dengan tokoh utama Arjuna dipandang sebagai insan kamil
atau manusia sempurna yang sedang berjuang mati-matian untuk mencapai kesempurnaan
hidup. Manusia sempurna telah menghayati dan mengerti awal dan akhir kehidupan atau wikan
sangkan paran, mulih mula mulanira dan manunggal. Manusia telah kembali dan bersatu dengan
penciptanya atau manunggaling kawula Gusti. Kedudukan Bima sebagai satria pinandhita
dapat dilihat ketika Bima mendirikan perguruan di Argakelasa.
Mangkya dupi ambeg yogi, neng wukir Argakelasa, karsa sisilih bebisike, paparab Sang
Bimapaksa, Bimasuci Bagawan, nging sanadyan ambeg wiku, busanane kasatriyan.
Terjemahan:
Sekarang ketika berwatak begawan, di Gunung Argakelasa, hendak memakai gelar Sang
Bimapaksa, Begawan Bimasuci, tetapi meskipun berwatak pendeta, tetap berbusana satria.
Sebagai tokoh spiritual yang sedang membeberkan segala hal ikhwal ilmu pengetahuan,
Bima tidak melupakan tugas-tugas riil kemasyarakatannya. Konsep satria pinandhita dilakukan
Bima dengan selaras dan seimbang. Bima mempunyai Gada Lukitasari yang melambangkan
urat syaraf, secara aksiologis diuji coba dengan Aji Wungkal Bener bahwa kehidupan itu
adalah batu pengasah kebenaran. Konsep Hinduisme kama-artha-darma-moksa, konsep Islam
syariat-tarikathakikat-makrifat. Keduanya dilampaui dengan harmonis oleh personikasi tokoh
Bima sehingga memperoleh predikat insan kamil. Kalau Arjuna sukses sebagai tokoh spiritual
Begawan Ciptoning, maka gelar Begawan Bimapaksa yang terbang melayang menggapai
kebenaran, kebaikan dan keindahan itu karena kualitas keikhlasannya dalam hal iman-ilmuamal. Keselarasan lahir batin, pikir-dzikir-material-spiritual ditemukan oleh Bima yang sudah
sadar jati dirinya dalam memahami kenyataan hidup.
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D. Mencapai Kesempurnaan Hidup
Uisaha mencapai kesempurnaan hidup mendapat perhatian utama dalam Serat
Bimapaksa. Sesungguhnya sebulat-bulat ilmu ialah ilmu ketuhanan. Kebulatan mencakup
kepercayaan dan penghayatan, ilmu dan pengamalannya, pengakuan dan pembuktian. Dari
sejak semula bumi Nusantara ini mengenal ajaran turun-temurun, titi, tatas, tetesing sabda,
berbudi bawa laksana, satunya kata dan perbuatan. Candra jiwa bangun kepribadian yang
berbudi bawa leksana akan membawa individu yang berintegritas dan berkualitas sebagaimana
ditunjukkan oleh pribadi Bima.
Popularitas Bima dalam jagat pakeliran telah dijadikan salah satu tokoh ideal sebagai
manusia yang berkepribadian luhur, bertekad keras, gagah berani , rajin, jujur, rela berkorban,
taat pada orang tua dan guru. Bahkan di kalangan guru kebatinan, Bima sering menjadi acuan
berpikir. Apabila seseorang hendak introspeksi apakah dalam hidup dan keilmuan itu sudah
mencapai tingkat makrifat atau belum, dia bisa menggunakan kisah Bima sebagai bahan
pertimbangan.
Bima senantiasa diperankan sebagai tokoh yang tidak mau menyembah kepada siapa saja
yang sedang dihadapinya. Dia juga selalu berkomunikasi dengan bahasa ngoko (Bahasa Jawa
egaliter). Bima mau tunduk secara ikhlas serta berbicara dengan krama inggil halus, hanya pada
saat khusus, yaitu ketika dalam lakon Dewaruci. Bima meskipun egaliter, namun penampilannya
tetap santun dan anggun sehingga dirinya mempunyai integritas, kapabilitas, dan kredibilitas.
Ajaran kawula Gusti mengenai aspek lahiriah justru lebih banyak menyentuh masalahmasalah yang berhubungan dengan harmonitas sosial. Kawula Gusti pada aspek lahiriahnya
ialah yang mengenai kenyataan dalam kehidupan sehari-hari perihal tatanan tinggi rendah,
besar, kecil, masing-masing menurut wilayah sendiri. Di antara kesemuanya itu terpokok adalah
mengenai rakyat dan pemimpin. Apabila masing-masing pihak menetapi kewajiban dan haknya,
maka akan tercapailah kesejahteraan umum, berkat keselarasan, keserasian dan keseimbangan
antara lahir dan batin, rakyat dan pemimpin, kawula dan Gusti. Serat Bimapaksa menyebutkan
istilah manunggaling kawula Gusti dan diterangkan dengan istilah curiga canjing warangka,
pada bait, tembang Asmaradana:
Sejatine Dewaruci, inggih ri Sang Guru Jagad, ingkang karsa medharake, kanugrahaning
suksmana, bab sampurnaning gesang, marang titah kang anggayuh, kasucening gesangira.
Ananging Sang Dewaruci, denira mbabar papadhang, mawi warana wiyose, manuksma Sang
Arya Sena. Marma Sang Bimapaksa, denira mahambeg wiku, sajatine tanpa karsa. Amung
sadarmi nglampahi, saking karsaning suksma, tan bangkit ambatalake, manuksmane Ruci
Dewa, dhateng Sang Harya Sena, punika teteping tembung, warangka manjing curiga
Terjemahan:
Sesungguhnya Dewaruci, ya Sang Guru Jagad, yang hendak mengungkapkan, anugerah
Suksmana, bab kesempurnaan hidup, pada hamba yang menggapai, kesucian hidupnya. Tetapi
Sang Dewaruci, olehnya mengungkap keterangan, dengan tirai keluarnya, menjelma Sang Harya
Sena, maka Sang Bimapaksa, olehnya menjadi wiku, sesungguhnya tanpa kehendak. Hanya
sekedar menjalankan, dari kehendak Suksmana, tak mampu membatalkan, penjelmaan Ruci
Dewa, pada Sang Arya Sena, demikian ketetapan kata, warangka manjing curiga.
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Konsep mistik manunggaling kawula Gusti, curiga manjing warangka dalam Serat
Bimapaksa secara teologis menjelaskan tata laksana hubungan manusia dengan Tuhan, secara
sosiologis menjelaskan tata laksana hubungan manusia dengan sesama, dan secara ekologis
menjelaskan tata laksana hubungan manusia dengan lingkungan.
Ajaran mistik mendapat penghayatan tinggi dalam Serat Bimapaksa. Ajaran ini disebut
juga ngelmu kasampurnan, yaitu ilmu yang membuat hidup manusia menjadi sempurna.
Penghayatan ini kelihatannya merupakan pengaruh dari ajaran tasawuf. Penganut tasawuf
umumnya memandang orang yang berhasil mendapatkan makrifat dengan Tuhan sebagai
insan kamil seperti wali Allah SWT (kekasih Allah SWT) yang memiliki kemampuan luar
biasa yang disebut keramat.
Pada Serat Bimapaksa ilmu ketuhanan disebut ngelmu sangkan paran. Mengenal Tuhan
berarti mengenal asal kejadian manusia, yang sekaligus tempat kembalinya di kemudian hari.
Hal ini merupakan penafsiran kejawen terhadap ajaran Islam “inna lillahi wa inna ilaihi raji’un
“ (QS Al Baqarah: 156). Inti ajaran Serat Bimapaksa misalnya adalah pengertian tentang
Tuhan. Pengertian ini disebut sebagai air suci yang sangat menentramkan hidup Arya Bima.
Oleh karena itu, ilmu tentang Tuhan sebagai sangkan paran hidup manusia, dalam kejawen
dinamakan kasampurnan atau kawruh sangkan paraning dumadi.
Seseorang yang diberi kekuatan untuk dapat melihat bayangan khayal dari berbagai
peristiwa yang sedang atau bakal terjadi adalah yang dapat melihat gambaran khayal dari
peristiwa itu di dalam tidurnya. Peristiwa-peristiwa demikian tidak hanya menyangkut peristiwa
di dalam penglihatan, tetapi juga menyangkut peristiwa-peristiwa yang dapat didengarkan.
Dalam hal ini, si penerima dapat mendengarkan atau melihat tulisan atau kata-kata tertentu, atau
bahkan dia sendiri yang mengucapkan kata-kata di luar kemampuannya. Peristiwa semacam ini
disebut ilham dan merupakan wahyu tertinggi bagi manusia biasa. Serat Bimapaksa menjelaskan
kemampuan Bima dalam menatap batin terdalam dan juga hamparan dunia lahir. Semuanya
itu dijalankan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, sehingga mampu menegakkan
kebenaran, kebaikan dan keindahan.

E. Konsep Ilmu dan Laku
Orang Jawa selalu memikirkan usaha untuk mendekat dan serasi dengan alam hidup, yaitu
alam semesta dan segala kemampuan dan seluruh kekuatannya yang tanpa batas. Kemudian
pada akhirnya bersatu dengan kekuasaan yang tertinggi, jumbuhing kawula Gusti. Dalam teori
perkembangan pribadi yang sangat elitis ini, manusia makin mampu menyadap kekuatankekuatan yang berada di dalam alam semesta ini, namun dengan syarat mutlak bahwa kekuatan
yang diperoleh itu sesuai dengan tingkatan perkembangan budinya. Kekuatan yang besar yang
didampingi budi yang rendah tidak akan mencapai kelangsungan yang mantap.
Kata budi berasal dari bahasa Sansekerta dan mempunyai arti kemampuan, atau kecerdasan
otak (intelectual faculty). Salah satu ciri satria utama adalah alus ing budi. Demikian pula budi
pekerti luhur syarat untuk dikatakan sebagai manusia yang baik. Budi mempunyai arti yang
luas yang meliputi seluruh pribadi manusia, yang menggambarkan individualitasnya, yang
menjiwai segala aktivitasnya, sehingga menjadikan ia orang yang berbudi atau tidak berbudi.
Budi di dalam arti yang luas itu antara lain tersirat dalam Serat Wulangreh:
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Poma kaki padha dipun eling, ing pitutur ingong, sira uga satriya arane, kudu anteng jatmika
ing budi, ruruh sarwa wasis, samubarangipun.
Terjemahan:
Maka ingat-ingatlah anak-anakku, pada petuahku ini, karena kamu juga bergelar satria, haruslah
berbudi tenang tanpa resah, bertindak sabar tetapi penuh kecerdasan, di dalam segala-galanya.
Tentang istilah budi yang memberi arti sedemikian penting pada usaha manusia dalam
mencapai kesempurnaan itu membawa seseorang pada pertanyaan, sampai di manakah manusia
dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. Bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini telah
ditentukan jalannya oleh Tuhan, diakui kebenarannya oleh orang Jawa dan ia menyatakan
dengan kata-kata wis pesthine, wis dadi pepesthen atau wis dadi kersane Gusti Kang Maha
Kuwasa, sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, usaha untuk
mengetahui kehendak Tuhan in merupakan bidang usaha yang amat penting bagi orang yang
ber-ngelmu hingga ia akan mendapatkan ketentuan tentang apa yang hendak terjadi pada alam
ini yang dengan demikian akan memberi ketentraman pada hidupnya.
Seni sejati adalah seni yang Islami, yang semuanya sujud, yang surgawi, yang melapangkan
dada, meringankan beban, yang meninggikan ingatan, sehingga jelaslah kesannya sebagai
pengejawantahan ayat atau konstruksi realitas, dengan sistem konsekuensi yang dibakukan.
Konsepsi mistik ini lalu mempunyai manfaat yang riil, karena usaha manusia dapat ditampung
untuk “diwariskan” kemudian kepada keturunannya atau lingkungan hidupnya, walaupun
orang juga benar-benar menyadari bahwa iradah sebagai tindakan mistik bukanlah sesuatu
yang boleh diremehkan.
Punapa dene kedah remen ngraosaken kodrat, bedanipun kaliyan iradat. Pikantukipun
badhe sumerep wawatesan ing pangawasa tuwin kawaskithaning Gusti, kaliyan irodat
kawicaksananing Kawula, wekasan lajeng saged rumangsa, nalangsa, saged ngakeni bilih
temen manawi wonten ingkang murba amisesa. Manawi agami Islam, inggih punika kedah
nglampahi tarikat .
Terjemahan:
Apalagi harus suka merasakan kodrat, bedanya dengan iradat. Keuntungannya akan melihat
pembatasan antara Kekuasaan dan Kewaskitaan Tuhan, dengan iradat kebijaksanaan kawula,
sehingga akhirnya akan dapat menginsya, dapat mengaku bahwa benar ada yang mempunyai
kuasa purba wisesa. Jika dalam Agama Islam, itu berarti harus menjalani tarikat.
Usaha dalam arti sehari-hari di dalam Bahasa Jawa disebut ngudi atau ngupaya (mencari).
Jika dengan lebih intensif dikatakan ambudi daya dan dalam arti mistik disebut laku, jalan
yang perlu ditempuh.. Di dalam kehidupan orang kuno, berjalan mengembara (kelana) pada
waktu usia menginjak dewasa untuk mencari ngelmu dalam arti mencari guru yang dapat
membimbingnya ke arah kemampuan melebihi orang kebanyakan, atau untuk nguja (memberi
peluang) pada kemudaannya sehingga pada waktu ia pulang kembali telah kebal terhadap
segala godaan, atau juga untuk andadar atau menguji segala ilmu yang telah ia peroleh. Ini
merupakan kebiasaan yang diteruskan pada zaman Islam, pada waktu seseorang melakukan
perjalanan jauh untuk mencari ilmu di pesantren-pesantren yang masyhur.
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Laku dalam arti ini dilakukan pula pada waktu orang menginjak usia tua dalam menghadapi
dan mencari sampurnaning pati. Contoh yang digemari sekali oleh orang Jawa tentang
tingkah laku ini adalah usaha dan perjalanan yang dilakukan Arya Bratasena yang dengan
mempertaruhkan jiwa raganya dengan patuh menjalankan perintah gurunya Sang Hyang Durna
untuk kemudian menemukan dirinya sendiri seperti dalam Lakon Dewaruci. Ngelmu dan laku
merupakan sesuatu rangkaian yang mutlak dan hal ini dinyatakan di dalam bait yang terkenal
di dalam bentuk tembang Pocung, termuat dalam Wedhatama karya Mangkunegara IV:
Ngelmu iku kalakonne kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya
pangekese dur angkara.
Terjemahan:
Ilmu itu, terlaksananya dengan dijalankan, majunya dengan “kas”, arti “kas” menguatkan, setia
pada budi untuk memberantas hati jahat.
Perkataan upacara berarti ambang-cara, persiapan kerja pada tingkatan agri-cultura
ataupun cultura-animi. Budaya upacara bisa negatif, bisa positif Kalau yang dipahami hanya
sosok luarnya, terminal kulitnya, yaitu mengukur realitas secara temporal. Pada umumnya
laku ini berupa makin dikuranginya angkara murka suatu keadaan semadi yang membawa
orang kepada keadaan; heneng, hening, hawas, heling, atau (diam, jernih, awas, ingat) sebagai
unsur-unsur persepsi kesadaran yang paling murni, yang digambarkan sebagai urubing dilah
(nyala lampu) yang manther, yang tenang tetapi berisi getaran yang berfrekuensi tinggi, sebagai
gambaran energi yang hakiki. Satu-satunya senjata yang dibawa dalam segala macam laku ini
adalah waspada dan kesadaran pribadi. Waspada ini diperlukan karena kemanusiaan orang itu
akan selalu membawa godaan dan cobaan yang diwujudkan dalam segala macam dan tahap
keinginannya sampai yang paling halus yang tak terinsya, seperti yang digambarkan oleh empat
tingkatan hawa nafsu (An Nafs): lawamah, amarah, mutmainah dan supiah. Manusia sempurna
yang lahir batinnya seimbang, itulah yang menjadi tujuan laku. Tipe manusia seutuhnya dalam
Serat Bimapaksa diterangkan seperti kutipan berikut:
Kang ana guna sarana, budi ngakal nampik milih, mring Sanggyaning gegayuhan, mung
sajrone isih urip, dumadi ndonya mangkin, isih pepak prabotipun, raga lan pancadriya, iku
kabeh mung piranti, sasawangan uga pepak warna-warna.
Mulane gesang neng donya, katelahe den wastani : tumitah neng Janaloka. Jana mengku karep
kalih. Sarjana ingkang dhihin, Sujana ping kalihipun. Loka tegese jagad. Pra janma tumitah
mangkin, sarwa ngrasuk kasarjanan kasujanan.
Terjemahan:
Yang ada guna sarana, budi akal tidak memilih, pada segala citacita, hanya dalam kehidupan,
terjadinya dunia sekarang masih penuh alatnya, raga dan pancaindra, itu semua hanya alat,
pemandangan juga penuh warna-warni.
Makanya hidup di dunia, bisa disebut makhluk di Janaloka. Jana artinya ada dua: sarjana yang
dulu, sujana keduanya. Loka artinya jagad. Para manusia makhluk sekarang memakai gelar
kesarjanaan kasujanan.
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Secara historis, Serat Bimapaksa merupakan kristalisasi pengetahuan, pengalaman dan
penghayatan hidup yang telah berkembang berabad-abad. Secara fungsional Serat Bimapaksa
mengandung nilai luhur dan sejati sebagai sarana mencapai derajat manusia paripurna lahir
batin, dunia akhirat. Hakikat manusia monopluralisme: susunan kodrat (jiwa-raga), sifat kodrat
(individu-sosial), kedudukan kodrat (pribadi mandiri-makhluk Tuhan) hendaknya diterapkan
secara selaras, serasi dan seimbang. Ken U Zelf “mengenal diri sendiri” sesuai dengan Hadist
Nabi “siapa mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya”.
Kesempurnaan hidup manusia bisa dicapai dengan menghindari nafsu amarah, lawamah,
suah dan memupuk eksistensi nafsu mutmainah. Tipologi manusia yang ideal imanilmu-amal,
merupakan jalan utama untuk mendapatkan derajat insan kamil: iman-islam-ihsannya. Serat
Bimapaksa sarat dengan ajaran budi pekerti luhur, yang secara tersurat dan tersirat sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila. Kaitannya dengan pengembangan kebudayaan nasional, secara
material, mental, moral, dan spiritual diharapkan tetap mengakar dan menyejarah, sehingga
substansi dan eksistensi strateginya relevan dengan era apa pun, di kawasan Nusantara yang
sedang berlangsung. Serat Bimapaksa sebagai produk budaya Indonesia merupakan visualisasi
perwatakan serta perilaku individual maupun sosial Sifat-sifat luhur dalam Serat Bimapaksa
tersebut sangat relevan dengan lsafat hidup bangsa Indonesia yang sekarang sedang giat
membangun.

F. Penutup
Serat Bimapaksa secara tersurat dan tersirat menegaskan bahwa ngelmu laku, jangka
jangkah, kodrat wiradat adalah bagian kehidupan yang harus diselaraskan dalam dimensi lahir
batin. Hal ini berkaitan dengan konsep memayu hayuning bawana. Kesatuan antara Tuhan,
manusia, dan alam dalam Serat Bimapaksa disebut dengan istilah manunggaling kawula
Gusti atau curiga manjing warangka, yang mengandung pengertian theologis (ketuhanan) dan
sosiologis (kemasyarakatan).
Kemuliaan, kewibawaan, kebahagiaan, ketentraman, dan keselamatan lahir batin dunia
akhirat dalam Serat Bimapaksa dapat dicapai dengan menjaga hubungan yang selaras antara
manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.
Konsep sangkan paraning dumadi atau asal dan tujuan hidup manusia, dalam Serat Bimapaksa
diusahakan secara terus menerus dengan mengasah ketajaman batin dan kepekaan hati. Citacita luhur ini dilakukan dengan tekun (kerajinan), teken (pedoman) hingga mendapatkan tekan
(keberhasilan).
Tugas mulia manusia paripurna dalam Serat Bimapaksa adalah memayu hayuning raga
(membuat ketenangan diri) dan memayu hayuning bawana (menjaga keserasian manusia).
Hal ini bertujuan agar manusia senantiasa mengasah mingising budi (kebersihan hati nurani),
memasuh malaning bumi (kebersihan alam semesta), suatu ungkapan yang menghendaki
keteraturan mikrokosmos dan makrokosmos. Pembinaan manusia utama dalam Serat Bimapaksa
diusahakan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Tingkat-tingkat amal shalih hendaknya
dilakukan secara selaras, serasi dan seimbang dengan penuh kesungguhan.
Kualitas iman-ilmu-amal dalam Serat Bimapaksa ditekankan pada eksistensi nafsu
mutmainah (religius). Nafsu lawamah (egocentros), amarah (polemos) dan suah (eros)
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harus dijauhi. Ketiganya dapat menghambat kejernihan hati manusia. Nilai-nilai ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan disebutkan dalam Serat Bimapaksa akan
lebih terasa mengakar dan membudaya, kalau masing masing insan Indonesia apresiatif, aktif
dan responsif terhadap nilai etis losos dalam Serat Bimapaksa. Berarti nilai-nilai dalam
Serat Bimapaksa mendukung dalam rangka pembinaan manusia paripurna tanpa melalui
proses indoktrinasi. Manusia sempurna (insan-kamil) yang berjiwa Pancasila sebagaimana
disuratkan dan disiratkan dalam Serat Bimapaksa, bertujuan untuk membentuk moral mental
spiritual yang handal.
Bangsa Indonesia yang mempunyai pengalaman historis panjang, perlu sekali mereeksikan
diri agar aktualisasi dan eksistensinya benar-benar mempunyai landasan losos yang kokoh.
Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan hendaknya terus menerus
melakukan kajian moral empiris yang sudah mengakar lama dalam masyarakat. Sistematika
moral secara teoritis dan praktis perlu dilakukan, sehingga perbendaharaan spiritual bangsa
Indonesia itu lebih mampu mengokohkan jati dirinya. Serat Bimapaksa merupakan dokumentasi
sistem theologis dan moral bangsa Indonesia.
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BAHASA, BUDAYA, POLA PIKIR, DAN HUBUNGAN KETIGANYA
DALAM KONTEKS EKSISTENSI BUDAYA BANGSA
Oleh: Dr. Ganjar Harimansyah W., M.Hum.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud
ganjarhwia@yahoo.com
Abstrak
Bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat. Bahasa sebagai bagian dari kebudayaan
dianggap milik khas manusia yang paling umum dan paling mampu untuk digunakan sebagai alat
pengembangan akal budi dan dapat ditempatkan sebagai cerminan pola pikir masyarakatnya. Untuk
melihat hubungan bahasa, budaya, dan pola pikir diperlukan variabel-variabel khusus, seperti
pendidikan dan lingkungan keluarga, sebagai bahan pertimbangan. Dalam konteks eksistensi budaya
bangsa, diperlukan bernalar dan berpikir kritis untuk membangun kemampuan kognitif berbahasa
agar dapat menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mempunyai kekuatan daya ungkap
untuk berbagai bidang, khususnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks).
Abstract
Language and culture are intimately connected. Language as part of a typical human cultures
considered to belong to the most common and the most able to be used as a development tool and the
reason can be placed as a reection of the mindset of the people. To see the relationship of language,
culture, and mindset necessary specic variables for consideration, such as education and family
environment. In the context of the existence of the national culture, reasoning and critical thinking
required to build the cognitive ability to speak in order to receive Indonesian as a language that
has the power of said power to various elds, particularly in relation to science, technology, and
art.

A. Bahasa dan Budaya
Kita cukup paham bahwa kebudayaan dapat dilihat sebagai suatu susunan kongurasi
tingkah laku. Bahkan, kebudayaan tersebut dipelajari melalui makna-makna simbolik
yang dikaitkan dengan kongurasi tingkah laku. Kebudayaan itu sendiri merupakan suatu
keseluruhan sistem perangkat simbol yang terdiri atas unsur pengetahuan, bahasa, norma, nilai,
organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, mata pencaharian, religi, dan kesenian.
Unsur-unsur kebudayaan tersebut dipancarkan masyarakat terhadap anggota lain, dan dipakai
bersama dengan menggunakan berbagai alat, salah satunya bahasa. Bahasa sebagai bagian dari
kebudayaan dianggap sangat penting, bahkan mutlak diperlukan, dalam kehidupan manusia.
Bahasalah yang dianggap milik khas manusia yang paling umum dan paling mampu untuk
digunakan sebagai alat pengembangan akal budi dan pemelihara kerja sama antarmanusia yang
dapat diamati (Koentjaraningrat, 1984:2; Hamers dan Blanc, 1989:115).
Bahkan, melalui kajian ekstrasistematik, kita dapat melihat lima aspek hubungan bahasa
dan budaya ini seperti berikut. Pertama, dari sudut pandang losos terdapat kecenderungan
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untuk mengklasikasikan bahasa dengan dua pilar distingtif. Sebagai contoh, bahasa Indonesia
selalu berhubungan dengan bahasa daerah di satu sisi dan bahasa asing di sisi lainya. Misalnya,
dari sudut transedensial, bahasa Indonesia mewakili seperangkat hereditas bahasa Arab
khususnya yang bercirikan pesan-pesan keagamaan dan pesan-pesan moral yang Islami.
Penutur bahasa Indonesia yang lekat dengan keislamannya “merasa” afdal, misalnya, memakai
Assalamualaikum daripada “selamat pagi/sore/malam”.
Kedua, bahasa sering dianggap sebagai penanda utama budaya. Sejajar dengan pakaian
adat atau kebiasaan. Di sinilah, bahasa mengidentikasikan masyarakat etnis-budaya tertentu.
Sebagai contoh, dimensi konkret adat budaya Jawa dapat diekspresikan sebagai pengungkap
solidaritas sosial dan identitas kelompoknya melalui bahasa Jawa. Pemanfaatan bahasa Jawa
menyebabkan sesama penutur bahasa Jawa dapat saling mengenal dan berhubungan akrab
dalam “sebuah paguyuban“ meskipun berada di luar negeri, misalnya.
Ketiga, bahasa dan budaya dipakai sebagai alat untuk menjunjung tinggi harkat martabat
serta dapat berterimanya seseorang dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Misalnya, kata
dan ungkapan sering digunakan sebagai mode of action dalam pembinaan kepribadian seseorang.
Oleh karena itu pula, bahasa sebagai media penyampaian pesan-pesan moral dikaitkan dengan
tindakan-tindakan seperti berikut ini.
1)

Upaya pembentukan budi pekerti seperti yang dipesankan melalui “bahasa menunjukkan
bangsa”,

2)

Upaya pembinaan kepribadian manusia yang berguna yang dikenal sebagai “anak berbakti”
dengan mengingatkan “hutang” atau kewajiban orang tua. Pembinaan tersebut terkait
dengan petuah agar jangan sampai “jika anak tidak dipinak, hutang bertambah marwah
tercampak, kaum binasa bangsapun rusak, dunia akhirat beban dibawa”,

3)

Upaya pembinaan sikap religius seperti tercermin dalam ungkapan “sikap tahu asal
kejadian” atau memahami makna “sangkan paraning dumadi-nya” yang membina
seseorang dalam sikap hidupnya untuk selalu memiliki rasa sadar diri serta tidak sombong
dan tinggi hati karena sikap hidup seperti ini sangat dibenci Tuhan.

Keempat, kesopan-santunan berbahasa tercermin dari bahasanya. Pilihan kata merupakan
salah satu persyaratan. Sebagai contoh, walaupun kata-kata seperti aku, kau, dan kamu memang
tersedia dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, penggunaannya selalu dihindarkan karena
dianggap kasar. Oleh karena itu, kita mendengar ungkapan bahwa kesopan-santunan bahasa
bermuara dari “manis bahasa halus budi pekerti”.
Kelima, bahasa sebagai salah satu sistem sosial dapat mencerminkan pula latar belakang
psikologis penutur bahasa dengan cakupan emosi, estetika, alasan moral, logika, dan
rasionalisme, baik secara individu maupun kelompok masyarakat.

B. Bahasa dan Pola Pikir Masyarakat
Aspek kelima dari hubungan bahasa dan budaya memang sangat abstrak. Cerminan
dari aspek tersebut secara simpel dapat dilihat dari kata kunci “pola pikir”. Kita menyadari
bahwa bahasa berperan tidak hanya sebagai sarana utama berkomunikasi, tetapi bahasa pun
ditempatkan sebagai cerminan pola pikir masyarakat. Banyak ahli bahasa, khususnya ahli
sosiolinguistik (juga etnolinguistik), menaruh perhatian besar pada bahasa sebagai sistem
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pemikiran tertentu lewat sistem tanda yang diinterpretasikan sebagai alat untuk menemukan
”pola pikir” masyarakat (pada masa tertentu). Pandangan ini mulai merebak semenjak
dikenalnya pemikiran-pemikiran kaum pascastrukturalis, seperti Michael Foucault (1973).
Misalnya, orang akan menemukan adanya sistem tanda dari era modern saat ini, yaitu sistem
tanda bahasa yang berciri ”pemaknaan” atau ”signikasi”. Maksud signikasi dalam bahasa
tersebut adalah bahwa sistem pemikiran berciri ”pemaknaan”. Jadi, tanda itu berhubungan
dengan yang ditandai dalam fungsi ”pemberian makna atau arti”. Oleh karena itu, jika sebuah
bahasa tidak mampu lagi memberi fungsi ”pemaknaan” atau signikasi, ia akan sama dengan
peribahasa ”tong kosong berbunyi nyaring” alias bahasa bohong!
Kita ambil kasus pemakaian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah berfungsi sebagai
penyatu bangsa dan dengan demikian sekaligus menjadi lambang identitas bangsa telah diakui
secara luas. Artinya, status dan fungsinya tidak dipersoalkan lagi. Buktinya, secara sosiologis,
bahasa Indonesia telah menunjukkan kemampuannya secara efektif membentuk komunitas
berbahasa tunggal, yaitu sebagai bahasa persatuan masyarakat bangsa yang bernama Indonesia.
Namun, status formal sebagai bahasa komunitas tunggal, status bahasa Indonesia secara
substantif masih perlu diperjuangkan. Hal tersebut timbul karena dalam usaha menjadikan
bahasa Indonesia sebagai alat perjuangan di dalam pergulatan berpikir menuju masyarakat
yang kreatif, bahasa Indonesia menjadi tidak berfungsi secara efektif: ada gejala penumpulan
daya nalar masyarakat lewat bahasa Indonesia!
Bahasa Indonesia seringkali dijadikan alat untuk menyeragamkan sikap dan pikiran
masyarakat yang seharusnya kreatif. Homogenisasi merasuk ke mana-mana dan bersamaan
dengan itu memudarkan pluralisme. Apa-apa serba harus seragam, bukan saja dalam wujud
sik, melainkan juga pada dataran pemikiran. Siapa yang bersalah dalam hal ini? Tudingan
itu jelas banyak ditujukan pada elite birokrasi karena mereka merupakan representasi dari
kekuasan dan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk
mempengaruhi tingkah laku menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai
kekuasaan. Elite birokrasi menciptakan bahasa Indonesia dengan memakai eufemisme dan
menempatkannya dalam kerangka kekuasaan yang menyebabkan kerancuan memaknai kata.
Pola-pola kebahasaan yang dipakai tersebut menggiring individu-individu agar menilai dan
memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan. Gejala kebahasaan semacam
itu pernah tumbuh subur pada masa Orde Baru dan terus tumbuh di Era Reformasi hingga tidak
terasa berlanjut sampai saat ini.
Meminjam istilah Goenawan Mohammad (1994), proses penumpulan daya pikir
masyarakat lewat bahasa itu disebut sebagai zombienisasi masyarakat. Artinya, masyarakat
telah menjadi semacam zombie (mayat hidup) karena birokrasi mendesakkan alat berkomunikasi
yang cenderung mengaburkan makna sesuatu, bahkan merancukannya, yang ditandai oleh
bahasa mereka. Hal ini bisa dilihat dalam bahasa birokrasi lewat kata-kata dan kalimat-kalimat
eufemisme klasik, seperti kalimat ”harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik” yang dahulu
dihaluskan menjadi kalimat ”harga BBM mengalami penyesuaian” dan sekarang dikatakan
dengan kalimat ”harga BBM mengalami kenaikan signikan”. Signikan mengandung
representasi ’berarti’ atau ’penting’. Jadi, apa maksud kenaikan signikan dalam kalimat
tersebut? Bukankah bagi masyarakat kita, kenaikan BBM sebanyak 30% dari harga semula

551

adalah cukup tinggi? Bukankah lebih jelas dikatakan, ”harga BBM mengalami kenaikan
cukup tinggi”?
Penggunaan eufemisme atau istilah-istilah tersebut memang efektif untuk terciptanya
sebuah ”stabilitas ketertiban, kesopanan, dan tenggang rasa”, tetapi ada resiko yang harus
ditanggung, yaitu berlangsungnya proses pembekuan daya kritis masyarakat. Misalnya,
situasi orang menderita kekurangan makanan dikatakan ”rawan pangan ” atau ”rawan gizi”.
Sebetulnya kita bisa mengemukakan atau mengorankan situasi itu dengan ”kelaparan” atau
”paceklik”, ini lebih sederhana dan lebih menyentuh hati bagi masyarakat umum. Jika gejala
berbahasa tersebut diteruskan, maka bahasa Indonesia dalam hal ini menjadi tidak efektif
sebagai alat komunikasi karena representasi kata atau kalimat tersebut tidak menggambarkan
hal sebenarnya. Bahasa Indonesia tidak lagi mampu menampilkan fungsi utamanya sebagai
wakil dalam ”pemberian makna atau arti”, sehingga kata atau kalimat tersebut mengalami
kekaburan makna dan penuh abstraksi. Bahasa Indonesia dikhawatirkan tidak lagi mampu
menampilkan secara representatif tentang realitas sosial-masyarakat dan justru menjadi selimut
tebal bagi fakta sosial, yang pada gilirannya hanya menghasilkan kebingungan.
Pertanyaannya, jika selama ini di satu sisi kita mencanangkan berbagai program yang
mengarah pada terciptanya sebuah masyarakat yang cerdas, kreatif, terbuka, demokratis, dan
penuh daya inovatif, sementara bahasa Indonesia yang kita pakai sebagai alat komunikasi
mempunyai muatan kontaminatif sebagai efek kerancuan berbahasa, apakah masyarakat kita
tidak berada dalam stagnasi? Sebab, salah satu resiko yang harus ditanggung atas situasi
tersebut adalah masyarakat menjadikurang memiliki kesadaran menjadikan bahasa Indonesia
sebagai alat perjuangan berpikir yang menjadi sumber keterbukaan, kecerdasan, kreativitas,
dan inovatif. Logikanya, kalau bahasa mengalami kekacauan, maka cara berpikir masyarakat
juga akan kacau.
Bahkan, menurut Alfred Korzybski (1879-1950), penyakit jiwa bisa disebabkan oleh
kerancuan menggunakan bahasa. Meski ini diterapkan pada kasus-kasus individual, tetapi
apabila bahasa kita terus mengalami kekacauan, boleh jadi masyarakat kita berada dalam
keadaan patalogis. Paling tidak, bolehlah dikatakan jika bahasa kita kacau, maka masyarakat
kita akan tidak kreatif karena pola pikirnya terbelenggu atau dikebiri. Padahal, suatu bangsa
tidak akan mampu menciptakan banyak ide apabila ada kerancuan dalam cara berpikirnya.
Cara ia menyatakan masalah mencerminkan dan menentukan bagaimana masalah itu dapat
atau tidak dapat diselesaikan. Apabila cara berpikirnya rancu, maka cara menyatakan masalah
itu pun rancu. Misalnya, di era Orde Baru ketika kita melihat kemajuan negara tetangga,
seperti Malaysia dan Singapura, pemimpin kita cepat-cepat mengatakan bahwa Kita harus
mengejar ketertinggalan! Bukankah yang harus kita kejar itu adalah kemajuan? Mungkin,
karena sebabnya itulah kita selalu tertinggal dari negara lain? Pada masa itu juga kita sering
mendengar ungkapan bahwa “kita harus segera tinggal landas untuk mencapai kemajuan.”
Tinggal landas? Berarti kita harus selalu tinggal di landasan, kapan terbangnya? Kapan dapat
mencapai kemajuan kalau kita hanya tinggal atau bergerak dari situ-ke situ juga? Kita tergesagesa mengungkapkan istilah penerbangan itu. Bukankah yang seharusnya segera kita lakukan
adalah lepas landas (take off) untuk “terbang” mencapai kemajuan “masyarakat madani”,
bukan tinggal (di) landas(-an) melulu?. Kerancuan berpikir dalam berbahasa ini, langsung
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atau tidak, dapat menyebabkan sebuah bangsa itu hilang semangat untuk terus berusaha mencari
penyelesaiannya. Padahal, kemajuan sesuatu bangsa ditentukan oleh berapa banyak masalah
yang dapat diselesaikan oleh bangsa tersebut.

C. Bahasa, Budaya, dan Pola Pikir
Pertanyaan utama tentang hubungan bahasa, budaya, dan pola pikir ialah “adakah variabel
yang menyatakan secara langsung hubungan dari ketiganya?” Misalnya, kita membandingkan
penutur bahasa Inggris dengan penutur bahasa Indonesia dalam masalah waktu. Kita menduga
bahwa penutur bahasa Inggris lebih menghargai dan memperhitungkan waktu daripada penutur
bahasa Indonesia karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada tense. Bolehkah kita simpulkan
bahwa perbedaan bahasalah yang menyebabkan perbedaan dalam cara berpikir atau tingkah
laku itu? Saya kira tidak bijaksana menyimpulkan seperti itu karena variabel lain, seperti
jenis pendidikan dan lingkungan keluarga, tidak diambil sebagai pertimbangan. Lagi pula,
dalam bahasa ada aspek-aspek lain yang terlibat. Jika kesimpulan yang sahih diperlukan,
variabel-variabel seperti pendidikan dan lingkungan keluarga harus kita ambil sebagai bahan
pertimbangan.
Danny D. Steinberg (1982) menunjukkan beberapa kajian yang mengatakan bahwa
mengetahui kata-kata yang diucapkan saja tidak akan mempengaruhi penanggapan kita
terhadap dunia sekelilingnya. Kita dapat menemukan bahwa bentuk-bentuk perkataan (lisan
atau tulisan) akan membantu menguatkan daya ingat kita berkenaan dengan perkataan tersebut.
Misalnya, tentang kosakata warna, penutur yang harus mengingat sesuatu warna tertentu tetapi
tidak ada kosakata baginya akan lebih sukar mengingat warna itu daripada penutur yang tahu
nama warna itu. Di sinilah bukti bahwa bunyi bahasa memberikan ingatan tambahan untuk
mengaitkannya dengan warna.
Steinberg mengatakan bahwa kajian silang budaya menemukan tidak ada perbedaan dalam
upaya mengamati warna di kalangan penutur beragam bahasa. Bahasa tidak menentukan
persepsi penutur, tetapi persepsilah yang menentukan bahasa. Maka, dengan cara yang sama,
tidaklah ada alasan untuk berkata bahwa orang Eskimo telah belajar mengamati macam-macam
salju melalui bahasa dan bukan melalui pengalaman hidup mereka. Orang Indonesia sendiri,
jika pernah mengamati salju, dapat menggambarkan beberapa keadaan salju dengan membentuk
frasa-frasa seperti salju halus, salju mencair, salju kotor, dsb.
Namun, pengalaman hidup juga tidak semestinya akan mencetuskan bentuk-bentuk
kosakata baru. Misalnya, penutur bahasa Inggris tahu ide frasa ‘male dog’ (ada juga kata bitch
untuk anjing betina –yang saya dengar sering dipakai untuk mengumpat— dan kata dog untuk
pengertian ‘anjing’ secara umum) dan ide untuk kata umum tunggal cow dan bull (meskipun
ada kata cattle untuk kata jamak ‘lembu’) meskipun penutur bahasa Inggris sendiri tidak
mempunyai kata-kata khusus untuk ide-ide ini.
Oleh karena itu, menurut Lennerberg (1987), pengalaman empiris menunjukkan bahwa
proses-proses kognitif yang dikaji setakat ini kebanyakan adalah proses yang bebas dari ciri-ciri
sembarang bahasa. Kemampuan kognitif dapat dibangun meskipun pengetahuan bahasanya,
misalnya untuk kosakata tertentu, tidak ada. Tetapi, keadaan sebaliknya, pengembangan
bahasa memerlukan kematangan dan ketentuan kognisi minimum. (Adakah ini pula yang
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mempengaruhi sulitnya penutur bahasa Indonesia menerima kata/istilah baru karena kurangnya
kematangan dan kognisi minimumnya?)
Satu lagi, jika ada yang mengatakan bahwa sistem bahasa membentuk atau mempengaruhi
cara berpikir atau tingkah laku kita dalam cara mengamati dunia sekeliling kita, harus
dikatakan bahwa penutur beragam bahasa mempunyai lebih dari satu cara untuk melihat dunia
sekelilingnya. Penutur semacam ini akan dikatakan mempunyai sistem konsep-tanggapan yang
bermacam-macam–sebanyak jumlah bahasa yang dikuasainya. Jika benar bahwa bahasa yang
berbeda memberikan kesan yang distingtif dan bermakna tentang cara kita mengamati dunia,
penutur beragam bahasa ini pun seharusnya mempunyai cara yang distingtif dan bermakna untuk
melihat dunianya. Saya kira anggapan semacam ini tidak pernah dikemukakan oleh siapapun.

D. Implikasi: Batas Nalar
Sehubungan dengan pembahasan hubungan antara bahasa, budaya, dan pola pikir, saya
ingin mengatakan bahwa kemampuan kognitif dalam berbahasa itu dapat dibangun. Kemampuan
kognitif kita, apalagi yang sudah dewasa, dapat dibangun untuk menerima bahasa Indonesia
sebagai bahasa yang mempunyai kekuatan daya ungkap untuk berbagai bidang, khususnya
berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Yang diperlukan adalah
bernalar dan berpikir kritis, yang mungkin lebih tepat diartikan sebagai kemauan untuk
mengutamakan bahasa Indonesia di lingkungannya.
Sebagai analogi, kita dapat melihat kasus pengindonesian kata atau istilah asing. Kasus
itu memang bukan sekedar memadankan atau menerjemahkan kata. Ada pendapat yang
mengatakan bahwa terjemahan yang unggul dari satu bahasa ke bahasa yang lain sukar dicapai,
tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa setiap bahasa mempunyai sistem pikirannya sendiri.
Memang, dalam sebuah masyarakat, orang akan memakai kata dan istilah ataupun corak bahasa
yang memenuhi keperluan mereka. Tidak dapat direkayasa pemerintah. Pengaruh asing tidak
dapat dihapuskan begitu saja dari leksikon pemakaian sehari-hari. Arti atau padanan kata/
istilah asing sukar diperoleh bukan karena pikiran tidak bersifat sejagat, tetapi karena kata/
istilah yang dipilih untuk penggunaan dalam suatu konteks akan dikaitkan dengan implikasi,
praandaian, sikap, dan tingkat kesopansantunan (ethical) yang berlainan dari satu bahasa ke
bahasa yang lain. Oleh karena itu, sungguhpun akan gampang memadankan suatu kata dalam
suatu bahasa dengan kata dalam bahasa yang lain dari segi makna harahnya, tetapi sangat
sukar memadankannya dengan makna sekunder dan implikasinya.
Pengalihan makna atau ide dan konsep-konsep baru dari suatu bahasa ke bahasa lain
membawa berbagai dampak. Jika saja saya boleh berandai-andai, misalnya, ketika ada jajakpendapat tahun 1999, rakyat Timor Lorosae tidak dihadapkan dengan pilihan (1) merdeka atau
(2) integrasi, tetapi (1) merdeka atau (2) bergabung dengan Indonesia, mungkin saja mereka
akan memilih bergabung dengan Indonesia. Jika Anda seperti saya mengandaikan mereka
akan memilih “merdeka” dengan alasan masalah bahasa, bukan persoalan politik atau hak
asasi manusia, kita punya alasan yang kuat. Bagaimanapun orang akan memilih “merdeka”
daripada “tidak merdeka”. Kata “integrasi”, yang konsep atau idenya masih perlu penjelasan,
sangat mungkin akan dipadankan oleh rakyat Timor Lorosae sebagai “tidak merdeka” karena
diposisikan sebagai pilihan alternatif dari “merdeka” (lihat Purwoko, 2003:iii).
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Agus R. Sarjono, seorang penyair dan esais, pernah bercerita bahwa ketika sebuah jurnal
budaya mengangkat sebuah laporan menarik bertajuk “Mencari Sastra Kontemporer”, tema
yang tampaknya menarik itu segera kehilangan daya tariknya karena satu hal penting: hampir
semua awak jurnal itu ternyata tidak memahami dengan baik pengertian istilah kontemporer!
Akibatnya, tokoh-tokoh yang diwawancara harus lebih dahulu menghabiskan halaman untuk
menerangkan kepada para pewawancara apa itu pengertian kontemporer. Bahkan, setelah
sekian lama menjelaskan pengertian kontemporer, baik secara estetis maupun historis, Jakob
Sumardjo malah disodori oleh pewawancara pertanyaan: “Tolong jelaskan lagi, sebetulnya
sastra kontemporer itu apa?” (lihat Sarjono, 2001:16—17).
Contoh lain kata unduh, yang berasal dari bahasa Jawa, dipakai untuk menggantikan
istilah download. Pemaknaan kata ini masih terasa sulit, apalagi jika dikaitkan dengan muatan
gagasan dari istilah teknis dalam dunia komputer/internet. Lihatlah muatan gagasan yang
dikandung dari unduh: ‘proses pemindahan data dari komputer utama ke komputer lokal dalam
sebuah jaringan internet atau mengambil le dari komputer lain yang sama-sama terhubung
pada jaringan lokal’. Jika tingkat abstraksi download yang kita dipadankan dengan unduh itu,
kita misalkan satu, lalu bagaimana dengan abstraksi istilah spektroskopi? Download masih
ada hubungannya dengan “bongkar muat”, tapi spektroskopi sudah jauh hubungannya dengan
“melihat hantu”.
Kasus lain, misalnya dalam menerjemahkan sebuah kalimat. Parakitri T. Simbolon
(2005) pernah bercerita tentang pengalamannya dalam proses penerjemahan buku Sjahrir:
Politics and Exile in Indonesia karya Rudolf Mrazek. Dalam kata pengantar buku itu, Mrazek
menulis “I can not disagree more” untuk menanggapi sebagian pembaca naskahnya yang
berpendapat bahwa karyanya itu merupakan riwayat hidup seorang yang gagal. Sebelum buku
itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seorang redaktur Kepustakaan Populer Gramedia
(KPG) menerjemahkannya menjadi “Saya tidak dapat lebih menyangkal lagi”. Perhatikanlah
hasil terjemahan itu, dari segi tata bahasa tidak salah memang, tetapi maksudnya jadi sulit
dimengerti. Bahkan, kata Simbolon, ada salah satu penerbit yang menerjemahkannya menjadi
“Saya sangat setuju”! Setelah memahami perkataan itu dari segi logika dan implikasinya,
kalimat itu akhirnya oleh Simbolon diterjemahkan “Saya sangat tidak setuju!”.
Contoh lainnya ialah ketika Simbolon menjadi penerjemah buku Within Reason karya
Calne. Ketika ada kata breaking wind dalam kalimat “The primal religions dwell on biological
functions, such as eating, drinking, sexual intercourse, chidbirth, ghting, killing, and dying.
Even breaking wind (pts) can be immortalized in religious narratives”. Seperti biasanya, halhal seperti itu ia tunjukkan kepada para redaktur di KPG untuk coba diterjemahkan. Semua
menerjemahkannya dengan angin topan. Simbolon bilang terjemahan itu kurang logis, karena
kalimat yang dimulai dengan “Even” jelas menunjukkan bahwa breaking wind itu lebih sepele
daripada semua yang disebut lebih dulu, seperti “eating, drinking ....”. Lalu, ia memberi tahu
bahwa arti breaking wind dalam kalimat itu adalah ‘kentut’ ! Karena itu pula apabila tidak
ada kesejajaran yang tepat bukanlah akibat perbedaan pikiran, tetapi akibat cara menerapkan
pikiran ke dalam kata-kata dan struktur bahasa.
Memang, menerjemahkan atau memadankan langsung sebuah kata/istilah asing ke dalam
bahasa Indonesia dan memilih mana yang perlu dipertahankan dalam bahasa aslinya ketika
masuk ke sistem pikiran kita, sungguh upaya yang memerlukan kerja keras akal budi yang
mengaitkan sistem pikiran dengan sistem bahasa.
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Namun, semua itu bukan upaya yang mustahil. Proses berpikir berkaitan erat dengan
nalar. Kekuatan otak tidak berubah sejak Homo Sapiens, umat manusia pertama kali muncul
200.000 tahun yang lalu, yang berevolusi adalah nalar (Calne 2005: 25), yakni tata bahasanya
argumen. Nalar dan bahasa berkembang sama-sama sejak usia dini dan saling bergantung.
Buktinya, antara lain, argumen-argumen dinyatakan lewat proposisi-proposisi, yakni kalimatkalimat. Artinya, bernalar seperti halnya berbahasa harus dikembangkan lewat pembelajaran,
baik formal maupun informal. Selama ini cara berbahasa kita dalam pertuturan sebagai proses
berkomunikasi dengan kadar nalar yang rendah. Ini terbukti dengan amburadulnya bahasa
Indonesia di sekitar kita.
Berbagai masalah yang kini melanda Indonesia jelas lebih disebabkan oleh batas-batas
nalar yang disungkupkan oleh kecemasan manusia sendiri. Volume otak orang-orang Indonesia
jelas sama dengan otak orang Amerika atau orang mana pun di bumi ini. Bahwa dengan otak
yang persis sama itu, hasilnya adalah buah yang berbeda, menunjukkan bahwa tentu ada yang
keliru dengan cara kita menggunakan dan memperlakukan otak. Tampaknya kita memang
tak cukup membantu otak kita agar bisa tumbuh dan berkembang sesubur-suburnya. Kita tak
menopangnya dengan pasokan informasi yang memadai, dengan pengikisan produk kognitif
yang kadaluwarsa: pengertian tentang diri, indentitas, dan pandangan dunia yang sungguh
sempit dan dangkal. Untuk membeli gengsi, misalnya, kira rela merusak bahasa. Saya teringat
sindiran terkait kasus “Vickinisasi” yang populer beberapa bulan yang lalu: “Kalau masih mau
jadi dangkal (nalarnya): Berbahasa asing jangan lupa. Campurkan justru saat Anda berbicara
berbicara bahasa Indonesia dengan orang Indonesia!”
Menurut Calne (2005), nalar, bahasa, dan matematika sama-sama berakar pada asal-usul
yang begitu dinamis dan praktis, namun demikian dengan terbentuknya basis data (database)
budaya kita, dari generasi ke generasi, ketiganya mampu mencapai puncak abstrak yang tak
terkira tingginya. Nalar, seperti halnya matematika dan bahasa, lebih merupakan fasilitator
daripada inisiator. Kita menggunaan nalar untuk mendapatkan yang kita mau bukan untuk
menentukan yang kita mau. Nalar sudah dinaikkan ke tingkat logika simbolik, bahasa ke
tingkat puisi metasik, dan matematika ke tingkat teori probabilitas. Nalar merajut argumen,
sedangkan tata bahasa merajut kalimat, dan kosa-kata adalah simbol dari konsep-konsep.
Jika kita masih bertanya mengapa bahasa Inggris, yang banyak menjadi sumber kata/istilah
itu, lebih “canggih” merajut makna, ide, atau konsep-konsep? Kelebihan ini bisa jadi karena
jumlah kosakata bahasa Inggris delapan kali lipat jumlah kosakata bahasa Indonesia. Artinya
secara leksikal, konsep ihwal dunia para penutur bahasa Inggris jauh lebih banyak daripada
konsep serupa yang dimiliki penutur bahasa Indonesia (?). Sebagai bahan perbandingan,
penutur dewasa bahasa Inggris rata-rata memiliki perbendaharaan kata sekitar 50.000 kata,
tetapi jumlah yang sebenarnya jauh lebih beragam. Pendidikan tinggi memberi perbendaharaan
sekitar 80.000 kata (Calne 2005: 66).
Di samping itu, budaya literer para penutur bahasa Inggris, misalnya di Amerika Serikat
menjadikan mereka, khususnya kaum terdidik, terbiasa menulis. Para ahli setuju bahwa menulis
telah terbukti sebagai kegiatan berbahasa yang paling mendukung terbentuknya keterampilan
bernalar, yaitu kegiatan memecahkan masalah melalui proses linguistik dan kognitif yang
kompleks.
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Calne (2005:417) antara lain menyatakan bahwa kemajuan manusia (human progress)
adalah hasil optimisme yang bertegas-tegas namun tak realistis –bahwa cara-hidup kita yang
mutakhir lebih tinggi mutunya dari semua cara hidup sebelumnya. Kita harus percaya diri bahwa
kosakata bahasa nasional kita keadaannya memang lumayan dahsyat sehingga alih bahasa
sejumlah kata/istilah ilmiah dengan kosakata yang ada, atau yang baru, sanggup membuat
kita sadar betapa bahasa Indonesia memang sudah punya potensi yang sama dengan bahasa
Yunani: sama-sama bahasa asing, yang hasratnya untuk diintimi menuntut kerja keras nalar.
Nalar memiliki batas yang tak tertembus sehingga nalar bukan saja tak bisa dimintai tanggung
jawab, tetapi juga mematok kognitif manusia.
Bahasa Yunani merupakan bahasa yang tegak kukuh sebagai sebuah bahasa yang mengusung
wacana besar. Demikian pula dengan bahasa Latin yang menjadi bahasa perantara dari bahasa
Yunani via bahasa Arab ke pusat kebudayaan Eropa. Namun, kedua bahasa itu perlahan-lahan
mulai sempoyongan karena tidak banyak lagi orang yang berpikir dan membangun wacana
dalam bahasa bersangkutan (Sarjono, 2001:12).

E. Penutup: “budi bahasa”
Tidak berlebihan jika kita memaknai pepatah “bahasa menunjukkan bangsa’’ sama dengan
“bangsa berasaskan bahasa”. Memang, bahasa adalah cerminan jiwa dan pancaran budi.
Karena itu pula, kita mendengar ungkapan “bahasa jiwa bangsa’’ di samping rangkaian kata
“budi bahasa’’. Untuk melihat hubungannya dalam konteks eksistensi budaya bangsa, saya
mengutip pandangan Abdullah bin Abdulkadir Munsyi dalam Hikayat Abdullah berikut ini.
Adakah segala manusia dalam dunia ini membuangkan bahasanya sendiri, tiada bertempat
belajar bahasanya itu, melainkan yang kulihat orang Melayulah yang tiada mengindahkan...
Bermula adalah yang kudengar beberapa bangsa di dalam dunia ini menjadi besar dan
pandai sebab mereka itu pandai membaca surat dan menyurat dan mengerti bahasanya
serta memeliharakan bahasanya, iaitu daripada bangsa Arab atau bangsa orang putih, baik
daripada Cina atau Hindu, maka sekalian mereka senantiasa memeliharakan dan memuliakan
bahasanya...
Maka makin sehari makinlah diluaskannya dan ditambahinya dan dibaikinya dan dihaluskannya
sampailah zaman ini, kerana sesungguhnya bahasa itulah menjadikan manusia itu berakal dan
menambah kepandaian dan ilmunya dan boleh menjalankan segala pekerjaannya dan boleh
membaiki akan dirinya sendiri dan boleh pula mengajar akan orang lain...
Syahadan dapat tiada kalau ada suatu bangsa yang besar itu maka bahasanya pun besarlah,
kerana sekelian perkara yang ada dalam dunia dan akhirat itu semuanya terbit daripadanyalah,
menjalankan pekerjaan dan memberi nama tiap-tiap suatu itu dengan bahasa dan mencari
kehidupan itu pun dengan bahasa dan mendatangkan beberapa kekayaan dan kemuliaan…
Kebesaran bagi manusia itu pun daripada bahasa datangnya…
Maka bahasa itulah yang besar gunanya bagi manusia ini dunia akhirat. Maka patutkah iaitu
tiada engkau indahkan.’’ [dari Hikayat Abdullah yang diterjemahkan dan diberi komentar oleh
J.T. Thomson (London : H.S. King , 1874)].
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ABSTRACT
Language is a culture system and a socio cultural phenomena which is never free from the
community user. Since a language is not only as mean of communication and socialization but also
as the mirror of the culture of the community of the users. Language has an the important role the
help the process of understanding, because it always gives the sign of idea, spiritual atmosphere,
ethic, aesthetic, and social regulation of the community when the language users live in. It means
that language and culture have a strong relationship. We can use a the language for positive or
negative things that effect the harmony of the relationship between a person and community. It is
the reason that a person needs to learn a language especially speech act in order that he can use
the language properly.
Keywords: Language, understanding process, socio culture system.

A. INTRODUCTION
Recently, we are often startled by the events of chaos and riot and anarchic actions
somewhere in Indonesia, in any sectors of lives, either in politics, economics, socials, or
religions. As if our nation has lost their humanity norm and ability to control themselves, either
individually or collectively.
Indonesian nation as though could not know their own authentic personalities as a nation
which has a high culture, either in the forms of thought or character (morals). This fact is
ironical if it is related to the stereotype that Indonesian nation is an Eastern nation with great
personality and character, they are cooperative, nice, kind, and religious, as it was considered
as a pride up to now and as a contrast discussant (standard of comparison) compared with the
characteristics of Western nation personality which are free, individualistic, secular, materialistic
and capitalistic.
It is really apprehensive about the great changes of Indonesian nation personality that
nowadays has become rude, hot-tempered, and easily to be provoked, so that it happens
so many events of riots, anarchism and making judgment by themselves. It is much more
apprehensive when these events of riots, violence and anarchic action are exposed by the
printed and electronic mass media (papers, magazines, radios, televisions, internets) and it
can be accessed by all strata of society including children and teenagers. Whereas the mass
media usually tend to expose them by using words or idioms with the violence nuances, like
the words; to knock down, to capture, to kick, to surrender, and to massacre to state / say
to defeat. The word to clash, to quarrel, to pummel (beat up), to cut down, and to threaten
to describe a dispute, and so on. They tend to choose these words in order to expose the daily
news more interesting and more terrifying.
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The problem is when the news about riot events, violence, and anarchic acts which are
exposed by using the words with the meanings of violence are consumed continually every
day by Indonesian children and teenagers, it must leave an imprint and cause a strongly
psychological effects to their character building in the future.
Many experts have carried out some researches in the eld on the symptoms of the behavior
changes of Indonesian nation that have been mentioned above. They agree that the behavior
changes happen as the result of the people’s contradictions and the resistance attitude toward
the violence of the authority hegemony, they are not caused by the plurality issues (Suhardi,
2001:4).
The plurality character is the objective condition that can be found in many countries.
However, the plurality character of Indonesia nation is a multi-dimension and more complex if
it is compared with the one in other countries. The plurality of Indonesian nation is marked by
the varieties of tribes/ethnics, races, and religions that are potential to cause a misunderstanding
and riot. Therefore it is needed a tolerant attitude in Indonesia so that this nation can live
peacefully among all complex diversities. In this context, a language is expected to function
as a medium in expressing the feeling of togetherness and the tolerant attitude of community
to others as the citizens.
The question is how far a language can have a role as a medium in the intercultural
understanding so that it could unite the nation? Considering that a language is a means of vital
communication for people to understand each other and to accept the equality and diversity
among them who have many kinds of cultural backgrounds. It is even possible that the language
with its function as a way of expressing people’s feeling and ideas can have a role to be one of
the conict triggers resulting disturbance (chaos), riot, and violence in the community.
The problem discussed in this paper is how a language has a role in the intercultural
understanding? How a language inuences a culture, and how a culture inuences a language?
The aim of the problem discussion is to study the inuence correlation between a language
and a culture by considering the language function as a means of intercultural understanding.
It will be described in the following descriptions

B. DISCUSSION
1.

A Language and Culture
A language, as a sub-system of communication, is a part or sub-system of the cultural
system, even it is the core part and the most interesting part in the culture. A language
involves in the whole cultural aspects, at least by having a name or a term for elements of
all cultural aspects. Further more, the human culture cannot happen without a language
(Badura, in Anwar, 2005: 215). It is the language factor that can possibly form a culture.
It is impossible to develop the cultural elements like houses, clothes, laws, government
institutions, marriage institution, kinships, and so on without the existence of a language.
Therefore, Nababan (2006: 50) mentioned the language as (condisio) sine qua non that
must exist in the culture and human community.
A language, as a system of communication, only has a meaning in the culture as
its container. A certain language is, in a certain culture, therefore, to understand a certain
language it is needed an understanding and knowledge about its culture. It does not mean
that a language must be a part of a certain culture, because a language can be used in two
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cultures or more. For examples, the English language is spoken in England and in the
United States, the Arabic language is spoken in Saudi Arabia, Syria, Iran, Iraqi, Quite,
and other countries in the Arabic peninsula. Though there are some equalities among the
countries but the country cultures are entirely different from one to others.
It is a belief that has been spread over that there is a natural relationship between the
language that is used by a certain social group and the identity of the community group.
Through accent, vocabulary, and utterance pattern, the speakers describe themselves
(Kramsch, 1998:65). Commonly, a language is familiar to the main users of the community.
Therefore, when a person talks about his language, it is difcult to involve its taste,
elegance, and high society culture that support the language. It can be understood if a
language can imply the thought, inner situation, dynamics, ettiquette, aestetics, and rules
of the social community that supports. Therefore, a language, community, and culture has
a closed and signicant relationship.
Since a long time ago, famous linguistic experts did not want to study a language
as the thing that is separated from a culture and community. A great linguist who knows
how important the relation between a language and a culture is is Wilhelm von Humbolt
(1767-1835). Also Antoine Meilet (1857) stated that “Language est eminemment un fait
social”. In line with description above, a language and culture are parts of human life
that cannot be separated from their existence as social creatures. Human will always be
involved in the language, because the language is the main means of communication
with others, while the culture is a part of human life that cannot be separated. There is no
people that can live without a culture, on the other hand there is culture that exists without
people.
A culture is a knowledge/science that is obtained and is used to interpret experiences
and to express social behaviors (Spradley, 2007: 5). The culture, either it is explicit one or
implicit one, is revealed through utterances, either in the simple utterances or in the long
interviews, because a language is the main instrument to spread over the culture from
generation to the next generation.
So far, the Indonesian culture has given/provided myth about its complex and mixed
community. All of these are the results of the high speed of science and technology
developments which become more sophisticated that make the world as if there were no
clear partition and limit. In the open global era it is an opportunity for all people in the
world to interact from different part of the world, without any space and time obstacles.
As a result, people tend to develop global culture, although its logical consequence can
scrape / erode the national culture especially the local traditional culture.
In the development of international civilization that becomes more and more developed,
the children of a nation could experience either the events of the cultural rootlessness or
could not identify their ancestor’s originalculture, but they can also experience the event
of culturally overwhelmed, e,g, the appearance of the inuence of two or more cultures
at once to themselves (Spadley, 2007:15).
It is the fact that many kinds of cultures develop within the community life. Human
who develops in the modern and complex community, will live in the rules of many kinds
of cultures that are different, because each community has their own cultural systems.
Therefore, a language, in its function as the reection of a culture of the user’s community,
561

plays an important role as one of the intrument to understand the human behavior with
many kinds of their cultural backgrounds that are varied.
A language is the most important medium for all human interactions, therefore, a
language is called as the core of the social phenomenon. It is not surprising, according
to the sociology expert, that the language function is very important and obsolute for
humans. It is impossible to form a community without a language and it is impossible to
happen activities in the community/society except the ones supported by intinct merely.
A langauge is a social regulation that every one has to master it in order that it
will function in the area with institutional character of the social life. Besides its most
important function as a means of communication, a language is also function as a means
for socilizing, value inheriting, and spreading over information. Besides that, a language
is also the only characteristics of human that can differentiate their kind to the animals,
or other creatures.
Basically, every language keeps/contains a value system (Honey, 1997: 139). Through
his language, someone can express his thought and feeling. Also through a language
someone can express his social value or anti social value. Like a knife blade, it has double
faces, in one side a language can be used positively to touch other people’s feeling and
heart with courtesy, to keep relationship and friendship, and also to get knowledge. On
the other side, however, a language can also be used for negative purposes, for examples
to do some violence to others, either by giving threat, disgrace, satire, or in another form
that has a verbal attack characteristic (Djawanai, 2001: 51).
A language is a part of verbal attitudes, it is also a part of acts, like what has been
explained by the speech act theory. According to Searle in her book Speech Act; An Essay
in the Philosophy of Language (1969, 23), that pragmatically, there are at least three kinds
of acts that can be brought into reality by a speaker in using a language, e, g, locutionary
act, illocutionary act, and perlocutionary act. Locusionary act is a speech act to express/
state something. This speech act is called the act of saying something. In this case the
sentence or utterance is considered as a unity consisting of two elements, that is a subject
and a predicate. Its identication tends to be able to be done without bringing the utterance
context which is included in the utterance situation. While illocutionary act is called as the
act of doing something. Basically, an utterance, besides it functions as a means of saying or
informing something, can also be used to do something. This speech act is what so called
with illocutionary. Illocutionary act is more difcult to be identied, because it must be
previously considered who speaks, whom he/she speaks to, when he/she speaks, where the
speech act happens, and so on. So the illocution act is the most important central part of
a speech act. While perlocutionary force is the inuence power of speech, or the effect of
the listeners. This inuence effect or power can be, in purpose or not in purpose, created
by the speaker. Perlocutionary is intended to inuence the interlocuters, this speech act
called the act of affecting someone.
In brief Austin (In Parera, 2000:152) states that locutionary act is a speech act that
contains referential and cognitive meanings; Illocutionary act is a language act which is
limited by social convention (like: to accuse, to except, to apologize, to admit, to challenge,
to complain, to ask for, to reprimand, etc); While Perlocutionary act is a speech act intended
to bring about or to cause a certain effect to other people ( like: to persuade, to lie, to
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support, to threat, to make someone do something). In relation to this, Perlocutionay act
is possibly used by someone to do violence that causes other people to be suffered, either
it is in purpose or not.
2.

Violence Act in the Cultural Perspective
A violence act is an act or performance which is based by force, anger, annoyance,
frustration, and others. All of those are parts of strong emotion which is caused by many
kinds of factors. To be emotional can be experienced by one-by one person or by a group
of people, or by all members of society (Suhardi, 2001: 8). William James (in Solomon,
1984: 238), states that emotion is based on the problems of psychological interference/
hindrance that is the feeling of inner experience of the psychological hindrance. Then it
is explained that an emotion is a perception about hindrance that is based on the inner
body that is caused by a traumatic perception.
Solomon (1984:240) thinks that emotion should be interpreted as a cultural attitude
which is determined by the certain concepts and cultural situations. The themes of cultural
understanding on emotion focuses the attention to the study on how someone places
himself in the social relations, how the feeling of sadness, expectation, desire, frustration,
nervousness, and anger are expressed in the language, attitudes, and acts that could be
observed. It is, of course, that the cultural value, term of good or bad, positive or negative,
and the statement of emotion could be different between one society to other societies.
Because every culture has its own life regulation which is used as a measurement instrument
or a social attitude barometer. For examples, when someone meets his/her old friend, so
Indonesian people are very common to ask: “ Have you got married? How many children
do you have?”. These questions do not annoy any one’s privacy and even it is considered
as the expression of attentions. It is, of course, very different to the perception of the
Western society, because such questions really offend feeling, are impolite, and annoys the
privacy. This is merely that the conversation topic is not common for the Western society.
As the result of the different cultural perception, every speech act or someone’s
utterance can be evaluated to be good or bad, positive or negative. All depends on the
cultural value that is believed by the one who evaluates it. As a result for this, when
anyone does not understand his/her own culture one another, it is possible to happen a
communication obstacle, even it can be a misunderstanding which can cause emotion,
conict, and hostility.
The cause of raising someone’s emotion is usually a cultural symptom. What makes
someone angry very much depends on the situation or event he/she considers as an attack
or something that makes frustrated. The response that appears that is caused by the attack
and makes frustrated can be different for person with different cultural background. For
example, the Indonesian adult person will get angry when his/her head is touched by
some else. It is an act of insulting and an expression of disrespect feeling. However, it
will be different for Arabian people, this act is considered as an expression of love and
friendship. This difference of cultural background causes different paradigm in viewing
and evaluating an act, action or attitude.
In general, the tradition of Indonesian culture gives priority to reach the relation
harmony among individuals in the society based on the philosophy “ayem tentrem,
guyub rukun” (peaceful, harmonious). The live harmony of Indonesian people forms the
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regulation and peacefulness which is realized through social relations based on politeness
according to the norm and moral regulation applied. In order to reach the social harmony,
the positive emotion relation plays the main role, so that it grows love feeling, family
relationship, unity and commitment within the togetherness that is in the public interest of
community. So the emotions predicted to cause conict among them as the same society
members as far as possible can be prevented, minimized or controlled.
Finding out what and who is to blame, so that in Indonesia, recently, it happens riot
and violence act is not an easy problem. The base / source is not merely a plurality public
problem, and it is not only merely the opposition and resistance to power hegemony,
but it tends more to the misunderstanding of cultural attitude, and the conglomeration
process of cultural variants and the sectarians of believe which build the fence border. As
a result for this, it develops suspicious atmosphere among one another so that the social
relationship among the groups is just a supercial relationship, and is limited to the lips
service only. if the phenomenon like this lasts continuously, sooner or later it can erode
the solidarity feeling and loosen the friendship commitment in nation (Suhardi, 2001: 25).
The inharmonious relationship is potentially to trigger a closed disagreement that at any
time it can cause quarrelling as it has happened recently.
Nowadays, it is pointed out that there is a tendency of Indonesian community in
common to prior to their groups than to the nation interest. The condition like this can occur
among others are caused by the result of the lower intercultural understanding. The logical
consequence is, of course, eroding the solidarity feeling and friendship commitment of
the similar nation and country, and if it is freed it can threaten the national unity, integrity,
and totality.
3.

A Language and a Cultural value
A cultural system, according to Soetomo (2000:27), consists of four symbol groups,
they are (1) constitution (religion/belief); (2) cognition (knowledge); (3) evaluation (ethics);
and (4) expression (aestetics). The cultural system is passed on or inherated from one
generation to the other. The cultural inheritance can possibly be carried out when there is
a means of communication interpeople, intergeneration, that is a languge. Based on the
groups of cultural symbol-system above, it can be observed that the Indonesian language
development nowadays tends to enrich the knowledge and technology symbols which
generally come from West. In relation to the groups of ettiquette symbol and aestetic
symbol, the development of Indonesian culture still bases on the old golden age culture
in the Archipelago which has been hundreds of years alive and becomes the ethnics’
tradition. It can be understood because the ethnic culture is much richer in the concepts
that symbolize etiquette and the owner of the human’s taste arrangement.
Meanwhile, for the religious/belief symbol, because its characteristics is universal,
its development will be very much inuenced by the religious value and its source nation
culture. For example, the Islamic religious value that enters within the Indonesian culture
will, of course, not be much different from the one of Arabic culture, as the center of
Islamic culture. The concepts of Arabic culture inuence very much to the system of
Indonesian language.
Out of the feeling/taste and mind dichotomy in the human soul, therefore the
Indonesian language as the symbol of national culture nowadays is being founded and
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developed to be a language of knowledge and technology. It is quite different to Indonesian
language that the ethnic’s languages, including Javanese language, which symbolizes the
high culture of Javanese ethnic, is a language that is centralized on the regional system
and taste/feeling, like Javanenese, Sundanese, Balinese, and soon. According to Supomo
(2000:32) the language that expresses the system and taste itself will, next, give a lot
contribution to the national language in its development in the future, especially on the
language elements that symbolize ethics, ettiquette, and aestethics related to to the taste
system for Eastern nations. From the explanation above, so it is clear how the language
inuences the culture and the culture inuences the language.
4.

The Language Role and Function in the Culture
A language is one of the entirely aspects of human behavior who is carrying out a
communication. A language is one of the cultural forms that has an important role and
cannot be separated from the cultural development of a society. Linton (1984:104) stated
that one of the most important causes in developing a human culture up to the present
level/grade is the language usage.
The problem of language and culture has become the scientic study for the linguists.
One of the linguists who studies the relation between a language and culture is Sapir and
Whorf with the hipothesis Sapir-Whorf (Wardhaugh, 1992:218). For Whorf, a language
has a central position, forms the way of thinking of its speakers, so its consequece is to
determine how they view this world. The Whorf’s view is often called as the strong version
view, that nowadays it does not get a vast support. Meanwhile, the weak view seems to
be more eccepted among the linguist. The weak version of Sapir-Whorf’s hyphothesis is
that ‘the language structure inuences the speakers to tend to view this world according
to the language point of view’. In other words, the weak version views that ‘ a language
does not form the world view but it just causes the speakers tend to have a certain view.
From the Sapir-Whorf hyphothesis it can concluded that a language tends to inuence
the world view and because the world view indirectly forms a culture, so “ a language
can inuence a culture”. The one with the opposite view of this is that it is the culture that
inuences the language, it is not the language that inuences the culture. The implication of
the conclusion is that the culture of a group of speakers or a group of ethnics is reected in
their language. The cultural value of a group of speakers or a group of ethnic ie reected
to value they relate to their language attitude. Of course there is a certain langauge attitude
of anyone that is not in line with the value of the related society culture, but it is such an
exception to the general one.
According to Whorf (in Wardhaugh, 1992:218), a language inuences the way of
anyone’s thinking. It is the language that forms anyone’s view and inuences his thought.
For example the Inuit people in Eskimo have many terms/words to mention snow. It can
happen because snow is an important part of thier daily lives, so they have more lexicons
for those if it is compared with other regions. In line with this thought, a langauge can be
analysed by studying its language form and substance. Such a study seems to dominate
the linguistic studies in Indonesia nowadays. Its alternative is by studying a language from
the function point of view, by studying the roles done by the language communication
in the social context. The language study which imposizes in such function is very often
called the functionalism study.
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People create a culture because they have a language, use it in thier lives. In a cultural
phenomena collection, a language functions as a base sub-structure, and at the same
time as a general instrument. Therefore, a culture surely has a relation with the language
used by the society. The question is how a language functions as a cultural transmision?
According to Jacobson (in Alwasilah, 2005:82), the language functions are: (1) phatic
speech (keeping the social relation); (2) emotive speech (expressing feeling, attitude,
and emotion); (3) cognitive speech (accelerating the real world with denotative and
informative); (4) rhetorical speech (inuencing the talking partner’s thought and attitude);
(5) metalingual speech (discussing the language); and (6) poetic speech (revealing the
beauty values / aestetics). It is in the same harmony with Yacobson, Nababan (2004: 38),
classies the language functions into four kinds, they are; (1) the cultural function; (2) the
social function; (3) the personal function; and (4) the educational function. The cultural
function can be broken down into three kinds, they are: (1) as a means of developing
culture; (2) track of cultural generation; and (3) inventory of cultural characters.
The language function as the medium of the cultural development is known when
someone knows and learns the culture through a language. Felogenetically (genetic
relation) a language is a part of a culture, so that it is the language that possibly develops
the culture. A certain nation culture cannot develop well without the existence of the
language. This function is clearly seen on the guidelines to learn the cultural products
like the sophisticated technology, clothes fashions, painting arts, literatures, dances,
community’s traditions, and so on. Ontogenetically (it happens within individuality),
someone learns and understands the culture through a language, too. It means that we
learn to live in the community through and use a language. Anyone cannot socialization
in the certain society group without understanding the language he uses.
The language function as a medium of cultural development and track of cultural
generation is really connected, because it is basically both are the cultural developments.
It is only their movement that is different, the rst passes through the horizontal line which
is commonly called with development and the vertical line for the cultural generation
function. While the language function as a medium of an inventory of cultural characters,
it is intended to all things that exist in the culture have a name in the cultural language
itself. Therefore, a word, an expression, or a concept that exist in the language of a culture
certainly has its own synonym in the other cultural language. In discussing a concept of
a certain culture it is very often used the original terms of its language, because if it is
translated its meaning the translation can be far different from the meaning it holds.
So in the function of cultural inventory the language position is very important.
It the language that possibly forms a culture. It will be much clearer when we imagine of
how someone will develop the cultural elements like clothing fashions, traditions, marriage
institutions, literature works, knowledge and so on without knowing the names and the
terms of these things in the forms of language. In this way it can be seen the language
function as the cultural transmission.
5.

The Study of Cultural Understanding: A language is a reection of Attitude of Society
Behavior.
The society, as the language user, be aware or not, will use the live language that
is being used by its surrounding community. On the other hand, a language can also tie/
566

unite the society members of the language users themselves into a strong community, and
united (Kartamihardjo, 2008:3).
The Indonesian langauge is a good example for the two matters above. At present
the Indonesian language is developing fast, because there are many Indonesian citizens
using it, either individually or in group, for individual or institution interests. They attempt
to use Indonesian language well and correctly. There are a lot of new terms appearing /
springing up and is standarized to replace the foreign terms considered inappropriate to
the nation character. The Indonesian language has given a great contribution in uniting
the nation, through the Youth’s Oath 1928. By appearring of Indonesian language as the
national language, then many races, ethnics, religions and decendants feel united, that is
a single language, nation, and country.
The description above proves that a language cannot be separated from the society
as its users. The one’s existence supports others. The society, in their interaction to their
members, has obtained/prepared the guidlines in the forms of a tradition, norm, value, and
other kinds of regulations stated by its society members to be obeyed together. Each good
society member always attempts to obey and reect the regulation to the behaviors and
utterances in the daily relationship. Therefore every society has its own guidlines, in order
to measure a behavior properness, the utterance considered false/wrong or inappropriate
to the guidlined they applied.
According to Nababan (2006:53) someone’s language attitude will follow its main
cultural norm. This language attitude system is called “linguistic ettiquette). This language
ettiquette arranges: (1) what is good to be said in a certain time and situation, (2) what
language variation that is commonly used within a certain socio-linguistic situation, (3)
when and how we use our speech turn and interrupt someone’s speaking, and (4) when it
is to be quiet, not to talk.
Its implication, someone can be said to be a “linguistic expert”, if he or she understand
about every thing and the system of using language like the one mentioned above. As an
illustration, in Indonesian culture, if someone says, “Your shoes are good”, in general,
one will refuse this compliment by saying, “Ah, it’s very cheap”, or “Ah, I’ve worn them
for a long time”. If this matter is said in English cultural situation, “That’s a nice shirt
(you have on)”, so the common answer is; “Thank you”. It will be quite different in the
Javanese cultural situation. This happens because the language use is inuenced by the
society cultural background of the language users. Another illustration is, for example,
in a certain community group, if they want to point out a place, they use the right fore
nger, the body is in the right up position. While in the Javanese society, they will use the
right thumb with a little bow of the body. Indian people show their agreement by moving
their head aside many times, while it is commonly for other people, this such movement
is interpreted as a refuse.
From those many kinds of illustrations, it can be concluded that thre is a closed
relationship and interdependent between a language and its society users and or its owners.
The meaning of a word much depends on the society view of the language users. The
implication, in order to understand someone’s attitude, is that it is needed the knoledge
about its cultural background. Hywel Coleman (2001: 8) thinks that man cannot consider
that other men’s attitude must be universally similar. Therefore, it must be avaoided its
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danger in evaluating someone’s attitude by using the principles that by chance exist in
their own community. By not mastering the knowledge on other people’s culture, it can
cause the misunderstandings, quarrels, or riots.
The cultural understanding that is done by studying the language must be in
the linguistic human context and is intended to increase or actualized the main function
language, that is as a means of communication. While the real/authentic language functions,
as stated by Sudaryanto (2000:22-26), are as “intelligence/mind promoter” and “cooperative
keeper” intersociety members. The cultural understanding contributes a more complex
understanding to handle the language study understanding within the linguistic approach.
This linguistic approach causes to sprout up the cultural understanding in the real/authentic
text (Benke, 2003: 5).
In appropriate to the culture of a society group, several aspects which are parts of
the culture can also be delivered/handed over with the language style help/aids. These
cultural aspects, according to Kartomihardjo (2008: 39), if they are traced back, usually
can be related to the three style functions that relate to social status, familiarity, and
spiritual/psychological mood. Considering that the Javanese language is spoken by most
Indonesian community, and is very dominant in coloring the national language and culture,
this discussion, then, is focused in Javanese language and culture. In the Javanese context,
it seems that the cultural system, the constitution group, evaluation, and expression are
fairly dominant. This is reected in many kinds of expressions containing philosophical
content, morale content, and the Javanese people’s attitude.
In Javanese culture, the relationship that inuences one another between the language
and the culture is strongly united, so it is difcult to determine which one inuences rst,
whether it is the language that inuences the culture or it is the culture that inuences the
language. But, considering that the existence of expression in the Javanese language that
cannot be separated from the creativity of Javanese society as the owner, it seems that the
weak Sapir-Whorf hypothesis is effective in this case, that the culture of a speak group or
ethnic group (Javanese) is reected on their language. It is much deeper, that the culture
of Javanese society is reected in the norm related to its language attitude.
The followings are some Javanese expressions and attitudes, that are analyzed,
reecting the society culture, and rich of philosophic norms, morale, etiquette, attitude
and behavior of its society owner.
(1) “Mikul dhuwur, mendhem jero” (To carry high on a shoulder pole, to bury deeply).
This expression means that a child should show his parents’ goodness or good act to set
up his parents’ reputation, and on the other hand he should be good at avoiding himself
from embarrassing attitudes or crime in order to maintain his parents’ reputation.
(2) “Ajining diri gumantung ana ing lathi, ajining raga gumantung ana ing busana”
(The esteem value depends upon the lips, the physical value depends upon the clothes).
The meaning of this expression is that the superiority of one’s personality is very much
inuenced by his saying or how he says anything. If his saying is good, and makes
everybody happy, then he will be respected by others. While the superiority of physical
appearance is very much inuenced by the clothes he is wearing on. If the clothes he is
wearing on is nice and polite, then his appearance will be attractive, and vise versa.
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(3) “Ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” (To be at
the front, one gives a good example, tobe in the middle, one builds courage; to be behind,
one follows along and gives courage and strength). This expression has a meaning, that
in educating anyone a leader should become the model for the ones he lead. A leader has
to be willing to work among his people, and be behind to be able to motivate his people
who have no spirit.
(4) “Mulat sarira hangrasa wani; rumongsa melu handarbeni lan melu
hangrungkebi” To see himself by feeling brave; sharing to think to possess and sharing
to keep responsibility. (To be brave in self-correction through instrospection, how far is
his loyalty has been contributed -- to the country-- and sharing to think to posses and to be
responsible). This expression has a meaning that a leader must be brave to do self-correction
through instrospection, instrospect to whatever he has done, on the other hand as the staff
member he should feel to possess and be responsible to every thing mandated to him.
(5) “Aja rumongso bisa, nanging bisaa rumongso”. (Don’t think to have the ability
to do, but please be able to think). This expression is very appropriate for Javanese society
who has a culture to be modest. The meaning of this expression is that someone should
not be arrogant and think to be able to do every thing. On the other hand, someone should
be able to realize of his limited ability as a human being which cannot be separated from
the fault and weakness.
(6) “Ngono ya ngono, ning aja ngono”. “It is alright to be like that but do not do it
in such a way)”. It is a popular expression among the Javanese society. The expression
means that in living in the society a man should be good at behaving and making wisdom.
(7) “Sepi ing pamrih, rame ing gawe” = “No personal interest or motive but much
work”. ( To be active peacefully, and not tendentious). It means that human being should
fulll his obligation in the world. He has to work hard without any interest, to be loyal
to his responsibility, not to pursue individual interests without caring the harmony of all.
(8) “Crah agawe bubrah, rukun agawe santosa” (Discord leads to damage, accord
leads to strength). This expression contents a suggestion to more prior to the accord in
the living society).

C. Closing
To end the discussion on the role of language in the cultural understanding can be stated
that a langauge is a socio-cultural phenomenon which cannot be separated from its supporting
society. A langauge is not only a means of communication to send an interest and thinking
sosialization, but it is also reecting the culture of its society users. Therefore, a language can
reect the cultural system of its society users.
A language is a part of a culture and at the same time it is as a development medium, a
cultural inheriting/generating, and a cultural inventory. Firstly, a culture of a certain society
reects in their language, and after it has happened the process of cultural inheriting from
generation to the next generation, a languagecan reveal its society culture.
A language can be used as an instrument to support the norm and at the same time to lower
the norm. A language is an instrument that is strongly united with the norm clusters. For this,
the language users should be able to realize well about the language functions in order to be
able to use it correctly. The attemp to understand other people’s culture through their culture
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is very important to do. Considering that misunderstanding to the attitude of other people’s
culture can cause disagreement and cause quarreling as it has happened recently. The tendency
of people to prior to their group interests than to the nation interests in general is needed to
be corrected, because this case can erode the solidarity feeling and friendship union as a one
nation and one country, that threatens the unity, intergrity, and the nation totality in the future.
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