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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karya sastra pada hakikatnya adalah cermin dari kehidupan yang tidak

lepas dari kehidupan masyarakat. Walaupun berbentuk fiksi, misalnya cerpen,

novel, dan drama, persoalan yang disodorkan oleh pengarang tidak terlepas dari

pengalaman kehidupan nyata sehari-hari. Karya sastra lahir di tengah-tengah

masyarakat sebagai hasil imajinasi pengarang serta refleksinya terhadap gejala-

gejala sosial di sekitarnya. Para pengarang melakukan perenungan yang

mendalam untuk memahami hakikat kehidupan yang ada melalui proses kreatif

dan perenungan, kemudian lahir karya sastra sebagai cerminan dari kehidupan

yang nyata.

Menurut jenisnya sastra dibedakan menjadi tiga, yaitu prosa (novel), puisi

dan drama. Novel memberikan gambaran kehidupan manusia yang luar biasa.

Sebuah kehidupan yang dapat dijadikan tuntunan bagi pembaca dalam mengambil

pelajaran akan nilai-nilai kehidupan yang dikandungnya. Sastra juga merupakan

bagian dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Isi dari

karya sastra merupakan wujud dari proses kreativitas yang meliputi lima hal

yaitu, imajinasi, interpretasi, asosiasi, invensi dan kontemplasi. Sastrawan sebagai

pencipta sastra dan bagian dari masyarakat mengambil pengalaman hidupnya

yang berupa pemikiran-pemikiran tentang ajaran moral kehidupan dan

memberikannya kembali kepada masyarakat. Pengalaman hidup yang berupa

nilai-nilai itu dapat pula disebut dengan unsur ekstrinsik dalam karya sastra.
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Devinisi tersebut memiliki implikasi bahwa karya sastra (terutama cerpen,

novel, dan drama) dapat menjadi potret kehidupan melalui tokoh-tokoh ceritanya.

Karya sastra bersifat imajinatif atau fiktif yaitu suatu cerita rekaan yang berangkat

dari dunia khayal dan kreatif kita.

Menurut Semi (1988:8) sebagai karya kreatif sastra harus mampu melahirkan

suatu kreasi yang indah dan berusaha menyalurkan kebutuhan keindahan manusia.

Karya sastra khususnya novel diciptakan oleh pengarang dengan tujuan untuk

dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan tanpa melupakan bahwa karya sastra

sebenarnya merupakan bagian masalah hidup, filsafat dan ilmu jiwa. Nurgiyantoro

(1995: 3) menyatakan sebagai karya sastra imajiner, fiksi menawarkan berbagai

permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Pengarang

menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang

kemudian diungkapkan kembali melalui sarana fiksi sesuai pandangannya. Fiksi

menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya di

lingkungan sesamanya. Fiksi dapat disebut sebagai hasil dialog, kontemplasi dan

reaksi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan, sehingga pengarang dapat

mengajak pembaca memasuki pengalaman atau imajinasi dari tokoh-tokoh dalam

karya sastra.

Karya sastra bukan hanya terdapat pada dunia psikologi saja tetapi juga

memuat aspek sosiologi, sebab sastra merupakan cerminan dan representasi

kehidupan masyarakat. Melalui karya sastra, pengarang mengungkapkan

problema kehidupan. Di dalam karya sastra pula tercermin dan keadaan sosial
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serta budaya yang tengah berkembang dalam suatu masyarakat. Budaya tersebut

merupakan wujud tolak ukur tinggi rendahnya peradaban masyarakat di masa itu.

Sastra dan kebudayaan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dunia

sastra dan budaya sehingga akan dapat ditemukan berbagai pelajaran hidup dari

makna-makna yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan di dalam

sastra dan budaya termuat hal-hal tertentu yang mengandung nilai-nilai hidup

sehingga dapat menuntun manusia untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna

makna. Sastra sebagai salah satu bentuk kebudayaan adalah seni yang

menggambarkan berbagai macam kehidupan manusia. Sastra mengandung

kemanusiaan yang universal, yaitu menggambarkan kehidupan budaya manusia

pada tiap zamannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra banyak

memberikan suri tauladan yang dapat dijadikan sebagai gambaran hidup bagi

pembacanya.

Koentjaraningrat (1984:25) menjelaskan bahwa nilai kultural adalah

merupakan ide atau konsepsi yang diciptakan dan hidup dalam pikiran masyarakat

pendukungnya, dengan tujuan menciptakan situasi atau kondisi yang tentram

aman, damai bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu nilai kultrual sangat dipegang

tinggi oleh suatu sistem yang berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan

manusia yang tingkatnya lebih konkrit, seperti aturan-aturan khusus, hukum, dan

norma-norma, semuanya juga berpedoman kepada sistem nilai budaya. Sebab

dengan adanya pedoman nilai tersebut masyarakat lebih hati-hati dalam bertindak,

karena setiap tindakan harus dapat disesuaikan dengan tujuan hidupnya yakni
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dapat menciptakan situasi atau kondisi yang tentram aman, damai bahagia dan

sejahtera .

Suku bangsa Jawa sebagian besar menggunakan bahasa Jawa dalam

dalam bertutur sehari-hari. Suseno (1988:11) mengatakan bahasa Jawa merupakan

bahasa yang sangat sopan dan menghargai orang yang diajak bicara, khususnya

bagi orang yang lebih tua. Orang Jawa terkenal sebagai suku bangsa yang sopan

dan halus, tetapi mereka juga terkenal sebagai suatu suku bangsa yang tertutup

dan tidak mau terus terang. Sifat ini konon berdasarkan sifat orang Jawa yang

ingin memelihara keharmonisan atau keserasian dan menghindari pertikaian, baik

yang menyangkut hubungan hubungan antar sesama manusia maupun dengan

alam. Oleh karena itu, mereka cenderung diam saja dan tidak membantah apabila

timbul perbedaan pendapat.

Suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia. Mereka berasal dari pulau

Jawa dan terutama ditemukan di Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Suku

bangsa Jawa sebagian besar menggunakan bahasa Jawa dalam bertutur sehari-

hari. Bahasa Jawa yang sopan dan menghargai orang yang diajak bicara. Sebagian

orang Jawa berusaha menyelaraskan beberapa konsep pandangan leluhur,

keselarasan ini di lihat dan terpancar antara lain dalam konsep babag, imbang,

laras, elok, dan nglaras roso. Orang Jawa percaya bahwa segala sesuatu baik

berupa unsur alam semesta maupun unsur manusia beserta segenap hubungannya

secara alamiah dalam keadaan laras, imbang, dan babar; jadi keselarasan

merupakan fitrah. Misalnya, fitrah hubungan siang-malam, kemarau-penghujan,

matahari-bumi-bulan, dan lain-lain. Unsur jagad Gedhe selalu selaras, laras, atau
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berada dalam keselarasan sehingga tatanan alam (tertib kosmos) berjalan

sebagaimana mestinya atau kodratnya. Demikian juga hubungan antara jasmani-

rohani, badan-batin unsur wong cilik harus selalu selaras atau berada dalam

keselarasan supaya manusia Jawa dapat berjalan dengan semestinya mencapai

keselamatam dan kesempurnaan.

Wong cilik dalam kosep budaya Jawa ialah salah satu contoh bentuk

keselarasan yang dipercayai oleh masyarakat Jawa sebagai unsur ketetapan alam

semesta beserta segenap hubungannya secara ilmah. Bahwa ada perbedaan kelas

antara wong gedhe dan wong cilik. Dalam konteks inilah segenap ucapan,

tindakan, perbuatan dan perilaku orang Jawa baik sebagai mahluk pribadi, mahluk

sosial maupun mahluk spiritual tidak boleh mengakibatkan terganggu atau

terancamnya keselarasan sebaliknya harus mendorong tercapainya, terlestarinya

keselarasan atau keadaan laras (Saryono, 2001:85). Dalam kaitan ini, unsur-unsur

jagad cilik dituntut untuk meneladani jagad gedhe. Aplikasinya segenap pikiran,

tindakan, perbuatan, perilaku manusia harus mendukung, menjaga, melindungi,

dan meningkatkan keteraturan unsur alam semesta dan manusia Jawa.

Novel Canting karya Arswendo Atmowiloto ini menggambarkan

masyarakat Solo Jawa Tengah yang tergambar dalam sikap, sifat dan tindakan

tokoh-tokohnya khususnya tokoh wong cilik. Potret kehidupan wong cilik tak

pernah neko-neko. Selain itu juga banyak sisi kemanusiaan yang paling mendasar,

dapat diambil dari cerita para wong cilik ini. Bagaimana mereka hidup, bersyukur

dan mengabdi tergambar dalam kehidupan mereka.
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Kultur Jawa benar-benar sangat menonjol digambarkan oleh Arswendo

dalam novel ini, dengan pengambilan latar Jawa yang tidak lepas dari kehidupan

masyarakat yang memiliki berbagai macam gejala sosial. Kultur Jawa dan

kehidupan masyarakatnya diolah dalam karya sastra dengan melalui proses

kreatif, sehingga dapat memberi gambaran dan pemahaman yang mendalam

mengenai sebuah kehidupan.

Penelitian “Nilai-nilai Kultural Jawa dalam Kehidupan Wong Cilik pada

Novel Canting karya Arswendo Atmowiloto” berusaha mengungkap nilai-nilai

kehidupan pada masyarakat kecil atau biasa disebut wong cilik. Nilai-nilai yang

dimaksudkan salah satunya nilai-nilai kultural dalam masyarakat. Makna kultur

yang terkandung dalam novel tersebut cukup kompleks, terutama terdapat pada

tokoh-tokoh wong cilik yang masih memegang teguh nilai-nilai kultural dari

nenek moyangnya.

Dilihat dari maraknya perkembangan zaman yang menuntut manusia untuk

memiliki kesetaraan sosial, misalnya ingin dihargai, dihormati, diakui dan lain

sebagainya. Tentu saja nilai-nilai luhur pada masyarakat Jawa pada masa lalu

perlu digali kembali sebagai bahan pembelajaran nilai kebudayaan yang dimiliki

seharusnya sebagai upaya menjalin kerukunan, keamanan, damai dan sejahtera

yang kini sudah mulai dilupakan. Dari berbagai alasan tersebut memotivasi

peneliti untuk berupaya menyuguhkan nilai-nilai yang sudah mulai dilupakan

oleh masyarakat pada zaman sekarang. Masyarakat Jawa diharapkan tetap

memegang teguh nilai-nilai kultural dari luluhurnya sehingga tercipta kondisi

kehidupan masyarakat yang tentram, aman, damai sejahtera dan bahagia.
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Tema seputar nilai kultural Jawa tetap menarik untuk dikemukakan dan

diaktualisasikan sepanjang kehidupan manusia, karena setiap daerah dalam suatu

negara memiliki nilai kutural masing-masing termasuk masyarakat Jawa. Jadi

sudah selayaknya nilai kutural Jawa digali kembali lebih lanjut, guna sebagai

bahan pembelajaran bagi generasi masyarakat Jawa pada khususnya dan oleh

masyarakat luas pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akhirnya mengangkat permasalahan

tentang “Nilai-nilai Kutural Jawa dalam Kehidupan Wong Cilik dalam Novel

Canting Karya Arswendo Atmowiloto”, karena dalam novel Canting tersebut

terdapat fenomena kehidupan wong cilik yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai

kultural Jawa yang sangat kuat. Penelitian sejenis ini sudah pernah dilakukan oleh

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Riska Fatakhul Rochim

angkatan tahun (2006) dengan judul penelitian “ Profil wanita Jawa dan Bali

dalam Novel Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG dan Novel Sukreni

Gadis Bali karya AA Pandji”, selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Arif

Setiawan tahun (2006) dengan judul penelitian “Sosok Wanita Jawa dalam Novel

Bekisar Merah karya Ahmad Tohari dan Novel Midah Si Manis Bergigi Emas

karya Pramuedya Ananta toer”, serta Bayu Risma Gunawan (2007) dengan judul

penelitian“Sikap Hidup Tokoh Utama sebagai Wanita Jawa dalam Novel

Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi”.

Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Maryati mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Surakarta (2004) dengan judul "Aspek Budaya Jawa

dalam Novel Pintu Karya Fira Basuki: Tinjauan Semiotik", serta Akhmat Hariadi
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(2006) dengan judul “Nilai-Nilai Budaya Jawa Novel Boma Karya Yanusa

Nugroho: Tinjauan semiotik

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas memiliki persamaan

dengan penelitian ini, yakni sama-sama menggunakan latar masyarakat Jawa.

Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan peneltian, sebab penelitian ini

mengkaji nilai-nilai kultural Jawa, tindakan, sikap, dan tingkah laku serta

pemikiran (keyakinan) kultur Jawa.

Berawal dari penelitian dan uraian di atas, peneliti akhirnya memilih

berjudul “Nilai-nilai Kultural Jawa dalam Kehidupan Wong Cilik dalam Novel

Canting Karya Arswendo Atmowiloto (Tinjauan Sosiologi Sastra).”

1.2 Fokus masalah

Penelitian tentang nilai kultural Jawa kehidupan wong cilik ini memiliki

fokus penelitian. Fokus penelitian ini dapat diketahui dari deskripsi nilai-nilai

kultural Jawa melalui tokoh wong cilik dalam ruang lingkup hubungan antara

wong cilik dengan wong gedhe (keluarga keraton) adapun fokus masalah dalam

penelitian ini meliputi :

1. Nilai kehidupan pribadi yakni nrimo

2. Nilai kehidupan sosial meliputi hormat dan suba sita

3. Nilai kehidupan religi menyangkut kepercayaan pada ilmu ghoib
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Fokus permasalahan tersebut terletak didasarkan atas pemikiran bahwa

ketiga nilai tersebut sangat mendasari cerita mengenai kehidupan wong cilik

pada novel canting karya Arswendo Atmowiloto.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1) Bagaimana nilai kultural kehidupan pribadi wong cilik dalam novel

Canting karya Arswendo Atmowiloto?

2) Bagaimana nilai kultural kehidupan sosial wong cilik dalam novel Canting

karya Arswendo Atmowiloto?

3) Bagaimana nilai kultural kehidupan religi wong cilik dalam novel Canting

karya Arswendo Atmowiloto?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan nilai kultural kehidupan pribadi wong cilik dalam novel

Canting karya Arswendo Atmowiloto.

2. Mendeskripsikan nilai kultural kehidupan sosial wong cilik dalam novel

Canting karya Arswendo Atmowiloto.

3. Mendeskripsikan nilai kultural kehidupan religi wong cilik dalam novel

Canting karya Arswendo Atmowiloto.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan dilakukannya penelitian ini dapat dibedakan

menjadi dua yakni manfaat teoritik dan manfaat praktis.
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1.5.1 Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah:

1. Memperkaya hasil penelitian dalam khasanah keilmuan

2. Menambah wawasan keilmuan tentang nilai kultural Jawa

3. Bagi mahsiswa yang mengambil penelitian sejenis, dapat digunakan sebagai

bahan pertimbangan dalam menyusun penelitiannya.

4. Bagi pembelajaran Bahasa Indonesia SMA, dapat digunakan sebagai referensi

bahan ajar pada materi karya sastra

1.5.2 Praktis

1. Sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran apresiasi sastra

2. Sebagai salah satu usaha melestarikan kehidupan masyarakat Jawa terdahulu

melalui tulisan agar terdokumentasikan

3. Sebagai pandangan hidup pada masyarakat sehingga dapat memberikan

pendidikan pada Putra dan Putrinya mengenai kedaan masyakat Jawa terdahulu

sehingga tidak lupa akan sejarah.

1.6 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami istilah yang

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pendefinisian istilah. Adapun

istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Jawa

Masyarakat Jawa adalah Penduduk asli bagian tengah dan timur pulau

Jawa, dan mempunyai latar belakang yang berbeda (Suryono, 2001:85).
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Segenap ucapan, tindakan, perbuatan, dan perilaku manusia Jawa baik

sebagai mahluk pribadi, mahluk sosial, maupun mahluk spiritual

2. Kultural Jawa

Kultural Jawa adalah pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks

meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat

(kebiasaan), dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat

Taylor (dalam Munandar, 1987: 10). Kultur yang berdasarkan permerolehan

dari tiap-tiap anggota dalam masyarakat

3. Nilai budaya Jawa

Nilai kultural Jawa adalah nilai budaya jawa yang luas, komprehensif, dan

holistis yang mampu mengatasi, meliputi, atau merangkum segenap sendi

historisitas, geopolitik, dan geokultural budaya Jawa (Saryono, 2011:1). Nilai

budaya Jawa berdasarkan teori tersebut dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang

terkadung di dalamnya dapat dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik dan

kebudayaan lain yang masuk. Sehingga untuk mendefinisikan nilai kultural

Jawa sangat sulit.


