
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan mahkluk sosial yang berbudaya mempunyai peran 

sebagai aktor, sebagimana manusia itu dapat memberikan sumbangan dan 

memfasilitasi kehidupan yang mencakup berbagai bidang, antaranya dalam 

bidang keagamaan, sosial dan budaya karena mempunyai hubungan interaksi 

antara individu yang satu dengan yang lain. Berbagai bidang kehidupan yang telah 

dalami manusia tersebut dapat secara nyata diungkap dalam karya sastra dan 

secara tidak sadar bahwasannya pengalaman yang dialami manusia itu tidak 

berarti apapun. Sebenarnya justru pengalaman peristiwa, dan apapun pandangan 

serta dirasakan oleh manusia merupakan nilai dan inspirasi yang dapat 

menyambungkan  ke dalam dunia seni yaitu berupa karya sastra. 

Karya sastra dipahami dalam kaitannya dengan latar belakang sosial yang 

menghasilkannya. Dalam perkembangan inilah berkembang model analisis 

interdisiplin, yaitu psikologi sastra, sosiologi sastra, dan antropologi sastra. 

Atropologi sastra berfungsi untuk melengkapi analisis sosiologi sastra dan 

psikologi sastra (Ratna, 2011:68). 

Menurut Ratna (2011:13) antropologi sastra merupakan analisis dan 

pemahaman terhadap karya sastra dalam kaitannya dengan kebudayaan. Adapun 

menurut Sudikan (2007:6) bahwa aspek-aspek antropologi dalam karya sastra 

meliputi sistem penegtahuan, adat istiadat, sistem kekerabatan, sistem peralatan 

hidup dan teknologi, mata pencarian, kesenian, tradisi, budi pekerti dan moral, 
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sistem kepercayaan, dan agama. Menurut bernard (dalam Endraswara, 2008:106) 

bahwa pada umumnya penelitian antropologi sastra lebih bersumber pada tiga hal 

yaitu (1) manusia, (2) artikel tentang sastra, (3) biografi. 

Berdasarkan pendapat tiga pakar tersebut, maka dapat disimpulakan 

bahwa antropologi sastra merupakan pendekatan yang digunakan mengkaji aspek-

aspek kebudayaan dalam karya sastra seperti sistem penegtahuan, adat istiadat, 

kepercayaan dan agama yang bersumber dari manusia. Antropologi sastra 

memiliki cabang-cabang ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan, diantaranya 

yaitu kearifan lokal. 

Kearifan lokal merupakan kencendikiaan atau kebijaksanaan yang 

dipahami oleh masyarakat di wilayah kebudayaan (culture area) tertentu. 

Kearifan lokal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka, sehingga prinsip 

ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Meskipun 

ada perbedaan karakter dan intensitas hubungan sosial budayanya, tetapi dalam 

jangka yang lama mereka terikat dalam persamaaan visi dalam menciptakan 

kehidupan yang bermartabat dan sejahtera bersama. Kearifan lokal baik antara 

individu, antara kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu dan interaksi 

dengan memelihara nilai dan norma soaial yang berlaku (Sudika, 2004:21). 

Kearifan lokal dan pengetahuan lokal hanyalah sebagian kecil, inti sari kebiasaan-

kebiasaan kelompok masyarakat tertntu. Gejala kebudayaan, kearifan lokal dan 

pengetahuan lokal memiliki sejumlah aturan norma yang disepakati bersama 

sekaligus berfungsi untuk mengarahkan para anggota masyrakat dalam bertindak 

kearah positif. Selain sistem norma dalam kebudayaan lokal juga terkadang 

pengetahuan lokal, pengetahuan tradisional, bahkan teori yang sudah digunakan 
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nenek moyang atau lelehur dalam rangka menupang hidup masyarakat (Ratna, 

2011:91-92). Kearifan lokal membentuk anggota masyarakat bertindak atas dasar 

kepentingan individu. Kearifan lokal sebagai media yang berpengaruh terhadap 

sistem-sistem dan norma yang sudah ada dalam kelompok masyarakat untuk 

mengembangkan nilai-nilai luhur. 

Kearifan lokal perlu dipelihara, dan dilestarikan sebagai warisan budaya. 

Seperti sistem norma  dalam kebudayaan lokal juga penuh pengetahuan lokal, 

pengertian tradisional, yaitu berbagai konsep, bahkan teori yang sudah digunakan 

oleh nenek moyang dalam rangka menopang keberlangsungan kehidupannya. 

Pengetahuan lokal, sebagai pendukung ilmu pengetahuan global, jelas membantu 

kelancaran kehidupan masyarakat setempat. Seperti istilah masa lampau dan lokal 

di atas, maka istilah tradisi, tradisional, lama, dan berbagai pendanaannya tidak 

harus diartikan sebagai segala sesuatu yang sudah lewat, ketinggalan zaman, dan 

dengan demikian tidak sesuai dengan situasi zaman modern. Di masa 

kontemporer di dalamnya manusia seolah-olah sudah tiba pada puncak 

perkembangan ilmu pengetahuan, di situlah tampak lemah bahwa manusia tidak 

boleh melihat belakang,  ke masa lampau pada alam semesta sebagai tempat 

berpijak, dan akhirnya pada kebesaran Sang Maha Pencipta (Ratna, 2011:95). 

Aspek-aspek kemasyarakatan, kearifan, serta kebudayaan turut berperan 

melatarabelakangi  suatu proses kreatif yang semata-mata sebagai eksploitasi alam 

ketidaksadaran ke alam sadar. Karya sastra itu tidak lahir dari kekosongan budaya 

dengan kalimat lain, karya sastra bersumber dalam kehidupan sosial. Tatanan 

sosial di setiap daerah-daerah  di Indonesia ini mempunyai landasan nilai sosial 

yang tinggi, khususnya tataran nilai sosial di Jawa yang masih kental 
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hubungannya dengan kearifan budayanya yang sudah mentradisi. Etnis dan 

budaya daerah sejatinya menunjukan karekteristik masing-masing keragaman 

bangsa Indonesia. Pada sisi lain karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur 

memiliki sumber daya kearifan lokal (Wahyudi, 2014:35). 

Budaya merupakan suatu cara hidup yang dikembangkan dan dimiliki oleh 

sebuah kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbntuk dari 

unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, pakaian, bangunan dan karya 

seni. Budaya juga bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak 

manusia mengganggapnya sebagai faktor genetis. Ketika seseorang berusaha 

berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyusuaikan 

perbedaan-perbedaan, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. 

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang berbahasa Jawa dan 

merupakan penduduk asli pulau Jawa. Masyarakat Jawa memiliki kepercayaan 

bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hakekatnya satu atau merupakan 

kesatuan hidup. Javanisme memandang kehidupan manusia selalu terpaut erat 

dalam kosmo alam raya. Dengan demikian kehidupan manusia merupakan suatu 

perjalanan yang penuh dengan pengalaman-pengalaman religius. Pikiran orang 

Jawa adalah sikap dan pandangan hidup terhadap alam semesta yang mengandung 

kekuatan supranatural dan penuh dengal hal-hal misterius. Masyarakat modern 

merupakan yang lebih mengutamakan rasionalitas dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagai perwujudan dari sesuatu yang bersifat tradisi adat istiadat, dan 

lain sebagainya (Koentjaraningrat, 1982:78-79). 
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Kajian terhadap novel Zaman Gemblung lebih berfokus untuk mengkaji 

bentuk dan makna kearifan lokal masyarakat Jawa. Isi yang terkandung dalam 

novel membahas mengenai pedoman hidup masyarakat Jawa dalam kehidupan 

sosial. Oleh karena itu, mengapa penelitian ini mengangkat judul tentang analisis 

novel Zaman Gembelung karya Sri Wintala Achmad, karena novel ini 

mengandung nilai-nilai serta unsur-unsur kesosialan baik itu kearifan lokal dan 

budayanya. 

Penelitian ini mengambil referensi pada penelitian terdahulu yang diteliti 

oleh Ninik,(2014), skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Bahasa Bahasa dan Sastra 

Indonesia, yang dalam penelitiannya diberi Judul Analisis Budaya Jawa Pada 

Kehidupan Piyayi dalam Novel “Canting” Karya Arswendp Atmowiloto. 

Perbandingan kesamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, 

yaitu pada dasarnya penelitian sama-sama membahas tentang kebudayaan Jawa 

yang terkandung dalam sebuah novel, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu hanya meneliti tentang kehidupan 

para Piyayi atau tokoh yang paling berkuasa dan dihormati. Penelitian ini lebih 

mengarah pada kehidupan masyarakat Jawa dan budayanya. 

Penelitian dengan judul “Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Jawa dalam 

Novel Zaman Gemblung karya Sri Wintala Achmad” sangat penting untuk 

diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengangkat bentuk dan makna 

kearifan lokal dalam novel Zaman Gemblung karya Sri Wintala. Alasan peneliti 

mengambil judul “Analisis Kearifan Lokal Masyarakat Jawa dalam Novel Zaman 

Gemblung karya Sri Wintala Achmad” dikarenakan dalam novel tersebut 
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menceritakan kearifan lokal masyarakat Jawa yang masih mempertahankan tradisi 

leluhurnya seacara turun-temurun dan dilestarikan. 

Kearifan lokal merupakan bagian yang terelakkan dalam lingkungan 

masyarakat, yang mencerminkan kebijaksanaan berfikir yang menjadi 

pegangannya. Peneliti akan mengkaji secara mendalam mengenai kearifan lokal 

dalam novel Zaman Gemblung karya Sri Wintala Achmad. Melalui penelitian ini 

peneliti ingin memperkenalkan budaya Jawa sebagai  salah satu identitas negara 

yang harus dilestarikan supaya tidak punah tergeser zaman. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terurai di atas, maka peneliti membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana bentuk keaifan lokal masyarakat Jawa dalam novel Zaman 

Gemblung Karya Sri Wintala Ahmad?  

2) Bagaimana makna kearifan lokal masyarakat Jawa dalam novel Zaman 

Gemblung Karya Sri Wintala Ahmad? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan bentuk kearifan lokal masyarakat Jawa dalam novel Zaman 

Gemblung Karya Sri Wintala Ahmad. 

2) Memahami makna kearifan lokal masyarakat Jawa dalam novel Zaman 

Gemblung Karya Sri Wintala Ahmad. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dihadirkan dalam penelitian kali ini ialah bagaimana hasil 

penelitian ini, yaitu Kearifan Lokal Masyarakat Jawa dalam Novel Zaman 

Gembung dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam menentukan hal 

serupa dimasa yang akan datang dan juga dapat membantu memudahkan bagi 

khalayak umum yang berkeinginan untuk mempelajari hasil penelitian ini. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap perkembangan kearifan lokal masyrakat Jawa  

sendiri dalam lingkup kecil maupun luas. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktisnya dalam penelitian ini diharapkan hasil dari 

penelitian ini mampu dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin negeri yang bernilai dan 
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berkualitas tinggi sehingga akan berdampak kepada  kemajuan negeri dan bangsa 

ini. 

1.5 Fokus Penelitian 

Melihat luasnya permasalahan kearifan lokal, maka perlu diadakan 

pembatasan masalah. Sesuai dengan judul penelitian ini, ruang lingkup masalah 

yang akan diteliti adalah bentuk dan makna kearifan lokal masyarakat Jawa dalam 

novel Zaman Gemblung. 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah ini digunakan untuk membuat pemahaman isi yang 

terkait dengan istilah-istilah yang dikaji. Pendekatan  istilah tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1) Kebudayaan  

Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta buddhayah, ialah bentuk 

jamak dari buddhi yang berartii “budi” atau “akal”. Demikian, ke-budayaan 

itu dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. 

2) Masyrakat Jawa 

Menurut Magnis Susebno masyarakat Jawa adalah masyarakat yang 

bahasa ibunya menggunakan bahasa Jawa dan merupakan penduduk asli 

pulau Jawa. (Koentjaraningrat, 1971: 315). 
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3) Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan kencendikiaan atau kebijaksanaan yang 

dipahami oleh masyarakat di wilayah kebudayaan (culture area) tertntu.. 

Kearifan lokal baik antara individu, antara kelompok masyarakat saling 

melengkapi, bersatu dan interaksi dengan memelihara nilai dan norma soaial 

yang berlaku (Sudika, 2004:21). 


